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: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
: คณะนิติศาสตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะดาน
ภาษาอังกฤษ
: Diploma in Specialised Law
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

ประกาศนียบัตร (กฎหมายเฉพาะดาน)
ป. (กฎหมายเฉพาะดาน)
Diploma (Specialised Law)
Dip. (Specialised Law)

3. จํานวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวาจํานวน 15 หนวยกิต หรือ 225 ชั่วโมง (รายวิชาละ
3 หนวยกิตใชเวลาเรียนไมนอ ยกวา 45 ชั่วโมง)
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน มี 3 กลุมเรียน ดังนี้
1) กลุม ก. กฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม)
2) กลุม ข. กฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ)
3) กลุม ค. กฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน)
4.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
4.3 การรับเขาศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สื่อสารภาษาไทยได

2
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีที่จัดการเรียนการสอน
4.5 การใหประกาศนียบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะดาน สําหรับ ผูสอบผานการประเมิน การศึกษาทุกรายวิชา
และออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 เริ่มใชหลักสูตรนี้ต้งั แตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
5.2 สภาวิช าการมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สุราษฎรธานีให ความเห็น ชอบหลั ก สูต รในการประชุ ม
ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
5.3 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
6. การนําความรูไปใชของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
6.1 กลุม ก.กฎหมายเฉพาะดาน(กระบวนการยุติธรรม) ผูที่สําเร็จหลักสูตรนี้สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชงานดานกฎหมายในดานกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะผูที่เปนตํารวจชั้นประทวนที่มี
คุณวุฒิรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรที่สําเร็จหลักสูตรนี้สามารถสอบเลื่อนชั้นยศเปนตํารวจชั้น
สัญญาบัตรได
6.2 กลุม ข. กฎหมายเฉพาะดาน(กฎหมายธุรกิจ) ผูที่สําเร็จหลักสู ตรนี้ สามารถนํ าความรูไป
ประยุกตใชงานดานกฎหมายในภาคธุรกิจ
6.3 กลุม ค. กฎหมายเฉพาะดาน(กฎหมายมหาชน) ผูที่สําเร็จหลักสูตรนี้สามารถนํ าความรูไป
ประยุกตใชงานดานกฎหมายในภาครัฐ
6.4 ผูที่สําเร็จทุกหลักสูตรหรือบางหลักสูตร สามารถนําผลการเรียนที่สอบผานการประเมินมา
เทียบโอนปริญ ญานิติศาสตรบัณฑิตได ตามหลักเกณฑขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2552
7. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ในสถานการณปจจุ บัน เจ าหนาที่ตํารวจชั้นประทวนถาจะสอบเลื่อ นชั้น ยศเปน ตํารวจชั้น
สัญญาบัตร จะตองมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต จึงมีคุณสมบัติที่สามารถเขาสอบแขงขันไดแตตํารวจชั้น
ประทวนที่ไมสําเร็จนิติศาสตรบัณฑิต แตมีคุณวุฒิรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรจะตองมีผลการ
เรียนสอบผานในรายวิชากฎหมายอาญาทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุกลักษณะ และ
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กฎหมายลักษณะพยาน มีคุณสมบัติที่สามารถเขาสอบแขงขั้นเลื่อนชั้นยศเปนตํารวจชั้นสัญญาบัตรได
คณะนิติศาสตรพิจารณาเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงวางแผนจัดทําหลักสูตรกฎหมายเฉพาะ
ดาน(กระบวนการยุติธรรม)
ในการประกอบธุ รกิ จทั้ งหลาย พ อ คา ประชาชน นั ก ธุ รกิ จ ก็ มี ค วามจํ า เป น ที่ จะต อ งใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมวาจะเปนกฎหมายนิติกรรมสัญญา หนี้ เอกเทศสัญญาตางที่เกี่ยวของ
กับ ธุรกิจ ได คณะพิจารณาเห็น ถึงความสําคัญ ในเรื่องดังกลาว จึงวางแผนจัดทําหลักสูตรกฎหมาย
เฉพาะดาน(กฎหมายธุรกิจ)
พนักงานเจาหนาที่ภาครัฐหรือแมแตประชาชนที่ติดตองานกับภาครัฐ มีความจําเปนจะตองมี
ความรูเรื่องกฎหมายมหาชนเปนอยางมาก เพราะงานที่เจาหนาที่รัฐกระทําส วนใหญ เปน คําสั่งทาง
ปกครองมีการกระทบกระทั่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะตองอยูภายใตกฎเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด คณะพิจารณาเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงวางแผนจัดทําหลักสูตรกฎหมายเฉพาะ
ดาน(กฎหมายมหาชน)
8. ผลกระทบจากขอ 7 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบข อ 7คณะได ว างแผนจัด ทํ า หลั ก สู ต รระยะสั้น แล วนํ า ไปสู ก ารกํ า หนด
รายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณเชน กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาครัฐ และมุงเนนใหความสําคัญความ
เป น นั ก กฎหมายภาคปฏิ บั ติ จากนั้ น จึ ง ทํ า การสํ า รวจความต อ งการของหลั ก สู ต รระยะสั้ น จาก
หนวยงานและผูประกอบการเกี่ยวกับความตองการเรียนรูกฎหมายในรูปแบบการโทรศัพทสัมภาษณ
จํานวน 33 หนวยงาน มีสํานักงานทนายความ 14 หนวยงาน หนวยงานดานกระบวนการยุติธรรมของ
รัฐ 11 หน วยงาน และหนวยงานองคก รปกครองทองถิ่นจํานวน 8 หน วยงาน อี กทั้ งคณะไดจัดทํา
แบบสอบถามออนไลนเพื่อสอบถามผูเรียน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 114 คน ซึ่งทุกหนวยงาน
และจากผลการตอบแบบสอบถามออนไลน มีค วามเห็นสอดคลองในแนวทางเดียวกั น วารายวิชาที่
คณะจัดทําหลักสูตรระยะสั้นและคณะไดนําผลการสํารวจดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น
ฉบับสมบูรณเพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรตอไป
8.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป า หมายของผู เข า เรีย น คื อ การสร างบุ ค ลากรทางกฎหมายของประเทศที่ มี ค วามรู
ความสามารถ สอดคลองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปน
กําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ มุงพัฒนาผูเขาเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู
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ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธดานบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงปริมาณ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร
9. การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับอาจารยผูสอนที่เกี่ยวของดานเนื้อหาสาระ การ
จัดตารางเรียนและตารางสอบใหมีมาตรฐานวิชาการที่มีคุณภาพ
10. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
10.1 ปรัชญา
การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดานเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ ในการทําหนาที่สราง
ความยุติธรรมให เกิดขึ้ นในสังคมอย างทั่วถึง ภายใตมาตรฐานเดีย วกั น โดยมุง เน น ให ผู เข าศึ ก ษามี
คุณ ธรรม ภายใตก รอบศีลธรรมจรรยาบรรณอันดีงาม มีความรอบรูทั้ งทฤษฎี ตลอดจนทั กษะเชิ ง
ปฏิบัติที่สามารถประยุกตใชกฎหมายใหสอดคลองตอสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนําพาประเทศสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน และทัดเทียมมาตรฐานสากล
10.2 ความสําคัญ
1) นิติศาสตรทําหนาที่สรางความยุติธรรมกอใหเกิดประโยชนแกสังคม
2) นิติศาสตรทําหนาที่ฝกฝนใหมีคุณลักษณะคิดเปน แกปญหาได ตระหนักในคุณธรรม มี
จิตสาธารณะ นําองคความรูพัฒนาชุมชนทองถิ่น ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติตอไป
3) นิติศาสตรทําหนาที่ใหมีนักกฎหมายที่มีทัศนคติที่ดี โดยยึดมั่น อุดมการณ ยืนหยัดบน
ความยุติธรรมเหนือสิ่งอื่นใด
10.3 วัตถุประสงค
ใหผูเรี ยนกฎหมายเฉพาะดานมีความรูทางทฤษฎี แ ละทั กษะเชิ งปฏิ บัติ สามารถนํ า ไป
ประยุ ก ตใช ไดอ ย า งเหมาะสม มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห และสังเคราะห อย า งเป น ระบบ
แสวงหาความรูดว ยตนเองและสามารถสื่อสารกับผูอื่นเขาใจไดดี
1) กลุม ก. กฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) เพื่อผูเขาเรียนที่เปนตํารวจชั้น
ประทวนสําเร็จปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร หรือสาขารัฐประศาสนศาสตรใหมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานใน
การสอบแขงขันรับราชการเปนตํารวจชั้นสัญญาบัตร
2) กลุม ข. กฎหมายเฉพาะดาน(กฎหมายธุรกิจ) เพื่อผูเขาเรียนหลักสูตรกฎหมายเฉพาะ
ดานในภาคธุรกิจ มีความรูและความเขาใจดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจในลักษณะตาง ๆ ที่สําคัญ
ตลอดจนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
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3) กลุม ค. กฎหมายเฉพาะดา น(กฎหมายมหาชน) เพื่ อ ผูเขา เรีย นหลัก สู ตรกฎหมาย
เฉพาะดานในภาครัฐ ที่มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนอยางถองแท
4) เพื่อใหผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเทาหรือผูที่สําเร็จปริญญาตรี
สาขาอื่ นมาแลว สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชากฎหมายเพื่อสะสมนําไปเทียบโอนในหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ตอไป
11. การจัดการศึกษา
การจัดการศึก ษาในจํานวน 1 หนวยกิต จะตองเรียนทฤษฎี ไม น อยกวา 15 ชั่วโมง หากเปน 3
หนวยกิต จะตองเรียนทฤษฎีไมนอยกวา 45 ชั่วโมง โดยจะจัดการเรียนการสอนแบบเรียนและสอบ
ประเมินผลการศึกษาทีละวิชา (Block Course)
12.การดําเนินการหลักสูตร
12.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ดําเนินการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (เสาร - อาทิตย) เริ่มเปดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 1
เดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
12.2 คุณสมบัติของผูเขาเรียน
คุณสมบัติของผูที่เขาเรียนจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) คุณสมบัติทั่วไป
(1) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
(2) มีความประพฤติดี
(3) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรงและไมเปนโรคอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2) คุณสมบัติเฉพาะ
(1) กลุม ก. กฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) ผูเขาเรียนควรจะเปน
ตํ า รวจชั้ น ประทวนสํ า เร็ จปริญ ญาตรีส าขารั ฐศาสตร หรื อ สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร ห รือ ผู ส นใจ
กฎหมายกระบวนการยุติธรรม
(2) กลุม ข. กฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ) ผูเขาเรียนควรมีประสบการณ
ในการทํางานในภาคธุรกิจ หรือผูที่สนใจความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
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(3) กลุ ม ค. กฎหมายเฉพาะด า น (กฎหมายมหาชน) ผู เข า เรี ย นควรจะมี
ประสบการณในการทํางานในภาครัฐ หรือผูที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
12.3 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

2562
35
35
35
105
105

กลุม ก.
กลุม ข.
กลุม ค.
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2563
35
35
35
105
105

ปการศึกษา
2564
35
35
35
105
105

2565
35
35
35
105
105

2566
35
35
35
105
105

12.4 งบประมาณตามแผน
12.4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2562
1,680,000
1,680,000

ปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565
1,680,000 1,680,000 1,680,000
1,680,000 1,680,000 1,680,000

2566
1,680,000
1,680,000

12.4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบลงทุน
1. คาครุภัณฑ
2. คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง
งบดําเนินการ
1. คาตอบแทน

2562

ปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565

2566

472,500
-

472,500
-

472,500
-

472,500
-

472,500
-

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000
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รายละเอียดรายรับ
2. คาใชจายดําเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
งบรายจายอื่น ๆ
รวม
คาใชจาย/หัว

2562
100,000
50,000
838,500
7,986

ปงบประมาณ พ.ศ.
2563
2564
2565
100,000 100,000 100,000
50,000 50,000
50,000
838,500 838,500 838,500
7,986
7,986
7,986

2566
100,000
50,000
838,500
7,986

12.5 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
13. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
13.1 หลักสูตร
13.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือ 225 ชั่วโมง
13.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) กลุม ก. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน
(กระบวนการยุติธรรม) จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือ 225 ชั่วโมง
2) กลุม ข. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน
(กฎหมายธุรกิจ)
จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือ 225 ชั่วโมง
3) กลุม ค. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน
(กฎหมายมหาชน)
จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือ 225 ชั่วโมง
13.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ
1) กลุม ก. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม)
จํานวนไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต หรือ 225 ชั่วโมง ประกอบดวยวิชาดังตอไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ชั่วโมง
LLB0106
กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
45
Criminal Law I
LLB0208
กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
45
Criminal Law II
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LLB0303

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
45
Criminal Procedure Code I
LLB0306
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
45
Criminal Procedure Code II
LLB0401
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
45
Law of Evidence
2) กลุม ข. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ)
จํานวนไมนอยกวา 225 ชั่วโมง ประกอบดวยวิชาดังตอไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง
LLB0102
ระบบกฎหมายและหลักกฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
45
Legal System and Principles of Private Law
LLB0301
กฎหมายวาดวยองคกรทางธุรกิจ
3(3-0-6)
45
Law of Business Organizations
LLB5208
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
45
Labour Law
LLB5209
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
45
Tax Law
LLB5210
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
45
Business Law
3) กลุม ค. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน)
จํานวนไมนอยกวา 225 ชั่วโมง ประกอบดวยวิชาดังตอไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง
LLB0103
ระบบกฎหมายและหลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
45
Legal System and Principles of Public Law
LLB0104
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
45
Constitutional and Political Institutions
LLB0305
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
45
Administrative Law and Administrative Procedures
LLB5103
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(3-0-6)
45
Legal Drafting and Legislative Process
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LLB5105

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ
Public Financial Law

3(3-0-6)

45

13.1.4 คําอธิบายรายวิชา
1) กลุม ก. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) จํานวน
225 ชั่วโมง มีวิชาเรียนดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ชั่วโมง
LLB0106
กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
45
Criminal Law I
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา เจตนา ประมาท การรับโทษ
ทางอาญา ขั้นตอนการกระทําผิด การตระเตรียมการ การลงมือกระทําการ ผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กระทําผิด เหตุยกเวนโทษ เหตุยกเวนความผิด การลดโทษ การกระทําผิดหลายกรรมหลายบท อายุ
ความ โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมาย ภาค 1 ตั้งแต มาตรา 1106
LLB0208

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
45
Criminal Law II
กฎหมายอาญาภาคความผิ ด ความผิ ด เกี่ ย วกับ ความมั่ น คงแห ง ราชอาณาจั ก ร
เกี่ย วกั บ การปกครอง เกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธรรม เกี่ ย วกับ ศาสนา เกี่ ย วกั บ ความสงบสุ ข ของ
ประชาชน เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง เกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับชีวิตและ
รางกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพยและภาคลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 2 มาตรา 107 – 398
LLB0303

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
45
Criminal Procedure Code I
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป บทวิเคราะหศัพท อํานาจสอบสวน
และศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จั บ ขัง
จําคุก คน ปลอยตัวชั่วคราว การสอบสวน ตั้งแตมาตรา 1 ถึงมาตรา 156
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LLB0306

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
45
Criminal Procedure Code II
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ชั้นอุทธรณ ชั้นฎีกา
ตั้งแตการฟองคดีอาญาและไตสวนมูลฟอง การพิจารณา คําพิพากษาหรือคําสั่ง การอุทธรณและฎีกา
การบังคับตามคําพิพ ากษาและคา ธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป น เบา และลดโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 157 – 225 และมาตรา 254 – 267 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการบังคับโทษทางอาญาโดยศึกษาครอบคลุมถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูถูกบังคับ
โทษการปฏิบัติตอผูถูกบังคับโทษและความเปนอยูของผูถูกบังคับโทษการบริหารจัดการเรือนจําและ
สถานที่กักขังหรือควบคุมเพื่อคุมครองสิทธิตามสมควรของผูถูกบังคับโทษและการดําเนินการทางวินัย
ระหวางการบังคับโทษ
LLB0401

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
45
Law of Evidence
หลักเกณฑและวิธีการสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพงและคดีอาญาภาระการ
พิสูจน การรับฟงพยานหลักฐาน วิธีการนําสืบพยานหลักฐาน และการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 มาตรา 84 – 130 และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
2) กลุม ข. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ) จํานวน 225
ชั่วโมง มีวิชาเรียนดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ) ชั่วโมง
LLB0102
ระบบกฎหมายและหลักกฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
45
Legal System and Principles of Private Law
ความหมายของกฎหมายเอกชน ลัก ษณะ ระบบกฎหมาย การแบ งประเภทของ
กฎหมาย ที่มาของกฎหมายเอกชน ขอบเขตของการใชกฎหมายเอกชน การตีความกฎหมายเอกชน
การอุดชองวางแหงกฎหมายเอกชน สิทธิ หนาที่ของกฎหมายเอกชน หลักทั่วไปของกฎหมายเอกชน
LLB0301

กฎหมายวาองคกรทางธุรกิจ
3(3-0-6)
45
Law of Business Organizations
ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับ การตั้งหางหุนสวน หางหุ นสวนสามัญ ห างหุ น สวน
สามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
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ลักษณะ 22 และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทจํากัด (มหาชน) รวมถึงการจัดตั้ง
องคกรธุรกิจในรูปแบบอื่นเชน ธุรกิจรวมคาทุน เปนตน
LLB5208

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
45
Labour Law
ประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานไทย สัญ ญาจางแรงงาน กฎหมายวาดวย
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยเงิน ทดแทน กฎหมายจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
LLB5209

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
45
Tax Law
หลั ก การของภาษี อ ากร ภาษี เงิ น ได บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรสนธิสัญญาและความตกลงเกี่ยวกับ
ภาษี
LLB5210

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
45
Business Law
หลักพื้นฐานของกฎหมายทั่วไป รูปแบบการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตห างหุนสวนสามัญ
หางหุนสวนจํากัดบริษัทจํากัด ตลอดจนการพัฒนาองคกรธุรกิจรวมสมัย อีกทั้งความรูความเขาใจใน
หลักประกันทางธุรกิจ เชน การค้ําประกัน จํานอง จํานํา บัญ ชีเดินสะพัด ตั๋วแลกเงิน และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ เกี่ ย วของกั บ แนวปฏิบัติทางธุรกิจการคา ตลอดจนการระงับข อพิ พาททางธุรกิจ เชน การ
ประนีประนอมยอมความ การอนุญาโตตุลาการ และการฟองรองคดีตอศาล
3) กลุม ค. การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน) จํานวน 225
ชั่วโมง มีวิชาเรียนดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ชั่วโมง
LLB0103
ระบบกฎหมายและหลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
45
Legal System and Principles of Public Law
ความหมาย นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน บอเกิดของกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการ
ของกฎมาย การแบงแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน รัฐในสถาบันกฎหมายมหาชน รูปแบบ
การปกครองของรัฐและภารกิจของรัฐ การกระทําการควบคุมการกระทําของรัฐ
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LLB0104

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
45
Constitutional and Political Institutions
ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ การ
แบงแยกอํานาจอธิป ไตย และการถวงดุลอํานาจ ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ รูป ของรัฐ ระบบการปกครองของรัฐ ระบบการบริหารราชการ
แผนดิน ฝายนิติบัญ ญั ติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ รวมไปถึงองคกรตามรัฐธรรมนู ญ และพรรค
การเมือง
LLB0305

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
45
Law of Administrative and Administrative Procedures
แนวคิดและหลัก การพื้น ฐานของกฎหมายปกครอง การจั ด องค ก รทางปกครอง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําและการควบคุมทางปกครอง และกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
LLB5103

การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(3-0-6)
45
Legal Drafting and Legislative Process
รูป แบบของกฎหมาย ชื่อ หลักการและเหตุผล บทอาศั ยอํ านาจ วัน ใชบั งคับ การ
ยกเลิกกฎหมายเกา บทนิยาม ผูรักษาการ สาระสําคัญของกฎหมาย บทกําหนดโทษ บทเฉพาะกาล
การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย กระบวนการพิจารณารางกฎหมายและการประกาศใชเป น
กฎหมาย
LLB5105

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ
3(3-0-6)
45
Public Financial Law
หลั กกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบ
ภาษีอากร หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองคกรของรัฐใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารประเทศ
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13.1.4 การจัดแผนการศึกษา
กลุม ก การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม)
รหัสวิชา
LLB0106
LLB0208
LLB0303
LLB0306
LLB0401

ชื่อวิชา
กฎหมายอาญา 1
กฎหมายอาญา 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายลักษณะพยาน
รวม

น(ท-ป-ศ)/ชั่วโมง
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
15 / 225

กลุม ข การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ)
รหัสวิชา
LLB0102
LLB0301
LLB5209
LLB5208
LLB5210

ชื่อวิชา
ระบบกฎหมายและหลักกฎหมายเอกชน
กฎหมายวาดวยองคกรทางธุรกิจ
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายธุรกิจ
รวม

น(ท-ป-ศ) / ชั่วโมง
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
15 / 225

กลุม ค การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน)
รหัสวิชา
LLB0103
LLB0104
LLB0305
LLB5103
LLB5105

ชื่อวิชา
ระบบกฎหมายและหลักกฎหมายมหาชน
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ
รวม

น(ท-ป-ศ) / ชั่วโมง
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
3(3-0-6) / 45
15 / 225
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14. คุณวุฒิของอาจารย
14.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะนิติศาสตร
14.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

1

นายกิตติพิชญ โสภา

อาจารย

2

น.ส.ขวัญทยา บุญเชิด

อาจารย

3

นายจิตรดารมย รัตนวุฒิ

4

น.ส.จุไรพร ชีพประสพ

5

น.ส.ฉัตตมาศ วิเศษ
สินธุ
วาที่รอยตรีณฐภัทร
ถิรารางคกูล

6

7

นายทศพร จินดาวรรณ

8

นางฐานิตา อินทรดํา

9

น.ส.ธัญญาภัส
ทองมุสิทธิ์
นายนนทชัย โมรา

10

คุณวุฒิ
การศึกษา

น.ม.
น.บ.
น.ม.
น.บ.

ผูชวย
น.ด.
ศาสตราจารย น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.
ผูชวย
ปร.ด.
ศาสตราจารย
น.ม.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.
อาจารย

น.ม.
น.บ.
ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.ท.

สาขา
วิชาเอก
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและปที่
สําเร็จการศึกษา (ค.ศ./ พ.ศ.)

มหาวิทยาลัยตาป (2555)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2548)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2552)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(2556)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2560)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2546)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2544)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2540)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2547)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2541)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2555)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2551)
รัฐประศาสน- มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2556)
ศาสตร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2550)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2546)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2558)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2541)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2536)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2555)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(2551)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2559)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2546)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยตาป (2543)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2545)

15

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

11

นายนพดล ทัดระเบียบ

12

น.ส.นิรมล ยินดี

13

นายพงศกร ถิ่นเขาตอ

14
15

นางสาวพรวิไล
อุยดํารงธรรม
น.ส.พรอุมา วงศเจริญ

16

นายพิชยา มณีนาวา

17

นายเพชร ขวัญใจสกุล

18

นายภูภณัช รัตนชัย

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา

น.บ.
น.ด.
น.ม.
น.บ.

ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.ท.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.
ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.ท.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.ศ.
น.บ.

19

นายรพี พิกุลงาม

20

น.ส.รัชนี สุขสวัสดิ์

ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.ท.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.

สาขา
วิชาเอก
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและปที่
สําเร็จการศึกษา (ค.ศ./ พ.ศ.)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2540)
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (2558)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2552)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2532)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2546)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2544)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2560)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2544)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2548)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2535)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2547)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2542)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2539)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555)
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2552)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(2551)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2552)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2546)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2551)
นิติศาสตร เนติบัณฑิตยสภา (2545)
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2546)

16

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

21

น.ส.วราภรณ ปนแกว

อาจารย

22

นายวัฒนา คณาวิทยา

23

นายศักดิ์กฤต แจมิตร

24

น.ส.ศุภัทรชญา วีระกูล

25

น.ส.ศิวัชทีปต
จิรหิรัญธนากร

26

นายสมชาย บุญคงมาก

27

น.ส.สุชาดา ศรีใหม

28

น.ส.สุนิสา หาบสา

29

นายสิทธิกร ศักดิ์แสง

30

น.ส.อชิรญาณ
กลัดสวัสดิ์

สาขา
วิชาเอก

สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและปที่
สําเร็จการศึกษา (ค.ศ./ พ.ศ.)

น.ม.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.
ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.ท.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

ศ.ศ.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.
อาจารย
น.ม.
น.บ.
ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.
อาจารย
LL.M.

รัฐศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
LAW

น.บ.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2551)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2552)
เนติบัณฑิตยสภา (2549)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2543)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2552)
เนติบัณฑิตยสภา (2547)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2542)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2552)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย
(2548)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2530)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2553)
เนติบัณฑิตยสภา (2550)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2548)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2551)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2544)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2539)
University of Canberra,
Australia (2014)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2553)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550)
เนติบัณฑิตยสภา (2545)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(2553)
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นายอภิชาติ โกศล

อาจารย

32

นายอภิศักดิ์ พุฒทอง

อาจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา

17

ลําดับ
33

ชื่อ-สกุล
น.ส.อภิรดี กิตติสิทโธ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา

น.ม.
M.A.
น.บ.
ศ.บ.
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นายอัคคกร ไชยพงษ

ผูชวย
ปร.ด.
ศาสตราจารย
น.ม.
ศศ.ม
น.บ.

สาขา
วิชาเอก

สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและปที่
สําเร็จการศึกษา (ค.ศ./ พ.ศ.)

นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)

International Jawaharlal Nehru University, New
Relations Delhi, India (2007)

นิติศาสตร
รัฐศาสตร
นิติศาสตร

นิติศาสตร
รัฐศาสตร
นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2541)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(2554)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2546)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2543)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2534)

14.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตําแหนง/
คุณวุฒิ
ตําแหนงทาง
การศึกษา
วิชาการ
ตุลาการศาล LL.B.
รัฐธรรมนูญ/
ศาสตราจารย Barrister
(พิเศษ)
at law
น.บ.ท.
น.บ.

สาขา
วิชาเอก
LAW
Law

นายชัยยุทธ ศรีจํานงค

University of Cambridge, UK
(1977)
Gray's Inn (1978)

นิติศาสตร
นิติศาสตร

เนติบัณฑิตสภา (2516)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2514)

พัฒนบริหาร
ศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(2540)
เนติบัณฑิตสภา (2519)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2518)

M.C.L.

นิติศาสตร

น.บ.ท.

นิติศาสตร

Southern Methodist
University, U.S.A. (1984)
เนติบัณฑิตสภา (2519)

(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)

2.

สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและป
ที่สําเร็จการศึกษา (ค.ศ./ พ.ศ.)

รองประธาน พ.ม.
ศาลฎีกา/
อาจารยพิเศษ น.บ.ท.
น.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับสอง)

3.

นายณัฐพงศ โปษกะบุตร

ผอ.หลักสูตร
นิติศาสตร
มหาบัณฑิต
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

4.

นายธานี วรภัทร

5.

นายนรินทร
ตั้งศรีไพโรจน

ตําแหนง/
ตําแหนงทาง
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ/รอง
ศาสตราจารย
ผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาทาง
นิติศาสตร คณะ
นิติศาสตรปรีดี
พนมยงค
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
/ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ผูพิพากษาศาล
อุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ/

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา
วิชาเอก

สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและป
ที่สําเร็จการศึกษา (ค.ศ./ พ.ศ.)

น.บ.

นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2518)

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2549)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2541)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2533)

น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.

นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2536)
เนติบัณฑิตสภา (2536)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2531)

น.บ.ท.
น.บ.

นิติศาสตร
นิติศาสตร

เนติบัณฑิตสภา (2522)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2520)

LL.M.
นิติศาสตร
(M.C.L.)
M.A.
นิติศาสตร

Southern MethodistUniversity, U.S.A. (1970)
Southern MethodistUniversity, U.S.A., (1970)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2507)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(2539)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2533)

อาจารยพิเศษ

6.

นายนิพันธ ชวยสกุล

ผูพิพากษา
หัวหนาคณะ
ในศาลฎีกา/
อาจารยพิเศษ

7.

8.

นายพรชัย สุนทรพันธุ

นายพินิจ ทิพยมณี

คณบดีคณะ
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
/รอง
ศาสตราจารย
รองคณบดีคณะ
นิติศาสตรปรีดี
พนมยงค
มหาวิทยาลัย

(เกียรตินิยม
อันดับสอง)

น.บ.

นิติศาสตร

นม.

นิติศาสตร

นบ.

นิติศาสตร
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ลําดับ

9.

ชื่อ-สกุล

นายมานิต จุมปา

10. นางสุจินตนา ชุมวิสูตร

ตําแหนง/
ตําแหนงทาง
วิชาการ
ธุรกิจบัณฑิตย/
รอง
ศาสตราจารย
รองอํานวยการ
ศูนยวิจัย
กฎหมายและ
การพัฒนา
คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
/รอง
ศาสตราจารย
อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช/รอง
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา
วิชาเอก

LL.M.

LAW

นม.
น.บ.ท.
นบ.

นิติศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร

สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและป
ที่สําเร็จการศึกษา (ค.ศ./ พ.ศ.)

Southern Methodist
University (S.M.U.), U.S.A.
(2004)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2533)
เนติบัณฑิตไทย (2532)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2530)

(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)

น.ม.
น.บ.ท.

นิติศาสตร
นิติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2529)
เนติบัณฑิตสภา (2524)

15. การวัดผลและประเมินผล
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552 ขอ 12 ผลการเรียน
ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน 2 ระบบ ดังนี้
ขอ 12.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช
2.5
C
พอใช
2.0
D+
ออน
1.5
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D
E

ออนมาก
1.0
ตก
0.0
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวา สอบ
ไดตองไมต่ํากวา “D” ถาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนและเรียนใหม
จนกวาจะสอบได กรณีรายวิชาเลือกถาไดระดับ คะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ ยนไปเลือ กเรียน
รายวิ ช าอื่ น ได ส ว นการประเมิ น รายวิ ช าเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ และรายวิ ช าการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สองถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา
12.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดการประเมิน ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผาน
P (Pass)
ไมผาน
F (Fail)
ระบบนี้ใชสําหรับ การประเมินรายวิช าที่ หลัก สู ตรบังคับ ให เรียนเพิ่ ม ตาม
ขอกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ไดรับผลการประเมิน “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและเรียน
ใหมจนกวาจะสอบได
12.3 สัญลักษณ มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเรียนเพื่อรวมฟงโดยไมนับหนวย
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชา
นั้นกอนกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห
I (Incomplete) ใช สํ า หรับ บั น ทึ ก การประเมิ น ที่ ไม ส มบู รณ ในรายวิ ช าที่
นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับ
การประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาทํางานไมเสร็จ
สิ้นหรือไมสอบกรณีขาดสอบใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีนักศึกษายังทํา งานไมเสร็จใหผูสอนพิจารณาผลงานที่ คางอยู เป น
ศูนยและประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว
(2) กรณี นั ก ศึ ก ษาขาดสอบปลายภาคการศึ ก ษา ถ า ไม ส อบภายในภาค
การศึกษาถัดไปใหปรับผลการเรียนเปน “E”
(3) กรณี นั กศึก ษาไม ดําเนิ นการแก “I” ใหเสร็จ สิ้น ภายในภาคการศึ กษา
ถัดไป (กอนสอบปลายภาคการศึกษา) ใหงานทะเบียนปรับผลการเรียนเปน “E”
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16. การเทียบโอนรายวิชา
การเทียบโอนรายวิชาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

17. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
17.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่ อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุ ครุภัณฑ คอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
17.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
17.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
มีการสนับสนุนการเรียนรู บริหารจัดการโดยคณะ จากการมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตร
สถานที่ใชอาคารเรียนคณะนิติศาสตร และอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎรธานี ที่มี อุป กรณก ารเรีย นการสอนพรอม แตละหองเรียนประกอบด วยโสตทัศนูป กรณ ที่
ทันสมัยเปนตามมาตรฐาน คือ
17.2.1.1สถานที่
1) ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร (Lab Computer) พร อ มระบบ LAN
จํานวน 2 หอง ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 160 เครื่อง
2) หองวิทยบริการ ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง
พรอมดวยเจาหนาที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควา
3) ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา พร อ มด ว ยสื่ อ เพื่ อ ค น คว า และพั ฒ นา
ความสามารถทางภาษา
4) หองประชุมสัมมนา จํานวน 3 หอง
5) หองศาลจําลอง
6) หองคนควาและสารสนเทศ (หองสมุดกฎหมาย, มุมกฎหมายอาเซียน)
17.2.1.2 อุปกรณการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะนิติศาสตร
1) อุปกรณการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย
2) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่อง
3) เครื่องพิมพ (Printer) จํานวน 18 เครื่อง

22
4) ระบบ VDO Conference และหอง Multimedia จํานวน 1 หอง
5) เครื่อง Projector จํานวน 12 เครื่อง
6) เครื่อง Visualizer จํานวน 3 เครื่อง
7) เครื่อง Copy printer จํานวน 1 เครื่อง
8) เครื่องขยายเสียงประจําหองเรียน และหองประชุม
9) เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
10) จานรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน 2 เครื่อง
11) เครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
17.2.2 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถใชหองสมุดของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสุราษฎรธานี ใน
การศึกษาหาความรู และขอมู ลตาง ๆ เพื่อ ใชในการเรียนและการวิจัย มีคอมพิวเตอร จํานวน 50
เครื่อง ใหบ ริการในการสืบ คน ทรัพ ยากรสารนิเทศในระบบ OPAC ของโปรแกรมห องสมุดอัตโนมัติ
TINLIB สํา หรั บสื บค นจากวารสาร กฤตภาค วีดีทัศ น และ CD–ROM และสืบ คน หนั งสื อ จากผ า น
เครือขาย Internet
17.2.2.1 ทรัพยากรสารนิเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
1) หนังสือ
- หนังสือภาษาไทย
จํานวน 229,385 เลม
- หนังสือภาษาอังกฤษ
จํานวน 10,401 เลม
2) วารสาร
- วารสารภาษาไทย
จํานวน
598 ชื่อเรื่อง
- วารสารภาษาอังกฤษ
จํานวน
108 ชื่อเรื่อง
3) นิตยสาร
จํานวน
40 ชื่อเรื่อง
4) หนังสือพิมพ
จํานวน
17 ชื่อเรื่อง
5) จุลสาร
จํานวน
125 ชื่อเรื่อง
6) สื่ อ โสตทั ศ น จํ า นวน 9,063 รายการป ระกอบ ด ว ย โปรแกรม
คอมพิวเตอร/ซีดีคูมือ สารคดี ความรูท่วั ไป ภาพยนตร ฐานขอมูล/สื่อการสอน
7) หองสมุดกฎหมาย
- หนังสือกฎหมายภาษาไทย
จํานวน 1,999 ชื่อเรื่อง
- หนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ จํานวน
72 ชื่อเรื่อง
- หนังสืออางอิงกฎหมาย
จํานวน
36 ชื่อเรื่อง
- คําพิพากษาฎีกา
จํานวน
778 ฉบับ
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- พระราชบัญญัติ
จํานวน
126 ชื่อเรื่อง
- ราชกิจจานุเบกษา
จํานวน
916 ฉบับ
- ซีดีรอม กฎหมาย
จํานวน
90 แผน
- วารสารกฎหมาย
จํานวน
17 ชื่อเรื่อง
8) ฐานขอมูลออนไลน
(1) ฐานขอมูลมหาวิท ยาลัย จํานวน 1 ฐานคือ ฐานข อมูลงานวิจัย /
วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี e-research
(2) ฐานขอมูลที่หองสมุดกลางจัดซื้อ จํานวน 3 ฐาน
- ฐานขอมูลมติชนออนไลน
- ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส e-brary
- ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Ligrary
(3) ฐานขอมูลจากเครือขาย สกอ. จํานวน 13 ฐาน
17.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
อาจารยป ระจําหลักสูตรไดประสานงานกับ สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการจัดซื้อ
หนังสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียน
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสืออาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ 5 ชื่อเรื่องตอ 1 คน ในแตละภาคเรียน
อาจารยป ระจํา หลักสูตรจะจัด หาหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทางเพิ่ม เติม ไว บริการ
นักศึกษาและอาจารย เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งดวย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ขอมูลการสอบถามความตองการ
จากหนวยงานและผูประกอบการ
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ขอมูลการสอบถามความตองการจากหนวยงานและผูประกอบการ
หน ว ยงานที่ ส อบถาม ประกอบด วยสํ า นั ก งานทนายความ หน ว ยงานด า นกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดดังตอไปนี้
1. หนวยงานสํานักงานทนายความ 14 หนวยงาน
1.สํานักงานราชพฤกษทนายความ
2. บริษัท พี เคฟลอริช กฎหมายและธุรกิจ จํากัด
3. บริษัทเพชรตาป ลอร จํากัด
4. สํานักกฎหมายมรศักดิ์และฤทธิรงคทนายความ
5. สํานักกฎหมายจินดามณี
6. สํานักงานจรัญ สันบูนายความ
7. สํานักงานทนายความณัฐฏพล เจียวกก
8. สํานักงานกฎหมายปรเมษฐและการบัญชี
9. บริษัทสํานักกฎหมายศิราวุฒิ จํากัด
10. สํานักงานเซาเทรินอินเตอร ลอเยอร แอนด แอคเการรติงส
11. สํานักงานผดุงเกียรติทนายความ
12. สํานักงาน ญ ตุลยา
13. สํานักงานทนายความทรงยศ ยอดดนตรี
14. สํานักงานกฎหมายสุนทร เวชสุวรรณ
ผลการสอบถาม: เห็นดวยกับการเปดหลักสูตรระยะสั้นของคณะนิติศาสตร
2. หนวยงานดานกระบวนการยุติธรรมของรัฐ จํานวน 11 หนวยงาน
1. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร
3. สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 8
4. สํานักงาน ก.ก.ต. จังหวัดสุราษฎรธานี
5. ที่วาการอําเภอกาญจนดิษฐ
6. เทศบาลเมืองนาสาร
7. ที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี
8. สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี
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9. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
10 ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี
11. สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี
ผลการสอบถาม: เห็นวาหลักสูตรระยะสั้นมีความเหมาะสม
3. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 8 หนวยงาน
1. องคการบริหารสวนตําบลไทรขึง
2. องคการบริหารสวนตําบลไทรโสภา
3. องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย
4. องคการบริหารสวนตําบลสองแพรก
5. องคการบริหารสวนตําบลสินปุน
6. องคการบริหารสวนตําบลปากฉลุย
7. เทศบาลตําบลบานนาสาร
8. เทศบาลตําบลบางสวรรค
ผลการสอบถาม: เห็นวาหลักสูตรระยะสั้นมีความเหมาะสม

31

ภาคผนวก ข.
ผลสํารวจความตองการหลักสูตรระยะสั้น
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ผลสํารวจความตองการหลักสูตรระยะสั้น1
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

จําแนกตามเพศ
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จํานวน
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เพศ

ชาย

66

หญิง

48

ผลการตอบแบบสอบถามมีทั้งหมดจํานวน 114 คน เปนชายจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ
57.9 เปนหญิงจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 42.1 แสดงวา สัดสวนระหวางผูชายและผูหญิงมีจํานวน
ใกลเคียงกัน แตมีผชู ายเขามาตอบแบบสอบถามมากหวาผูหญิงเล็กนอย

1

ขอมูลผลสํารวจออนไลน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
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จําแนกตามสถานภาพ
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1

สภานภาพ

นักศึกษา

44

ข้าราชการตํารวจ

19

หน่วยงานประกอบธุรกิจ

11

หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิน

2

ข้าราชการทหาร

7

ทนายความ

6

ข้าราชการตํารวจ2

19

หนักงานมหาวิทยาลัย

3

ข้าราชการ

8

อาจารย์

6

ลูกจ้าง

3

รับจ้าง

1

ธุรกิจส่วนตัว

3

ไม่ระบุ

1

สถานะภาพของผูเขามาตอบแบบสอบถามอันดับที่ 1 เปนนักศึกษาจํานวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 38.6 อันดับที่ 2 ขาราชการตํารวจจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 16.7 อันดับที่ 3 หนวยงาน
ประกอบธุรกิจจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 9.6
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1. คณะนิติศาสตรมีความประสงคจะเปดหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (หลักสูตรระยะสั้น) ทาน
เห็นดวยหรือไม

การเปิ ดหลักสูตรฯ ระยะสัน
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การเปิ ดหลักสูตรระยะสัน

112
2

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยคณะนิติศาสตรที่จะเปดหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (หลักสูตร
ระยะสั้น) จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 98.2 และผูที่ไมเห็นดวยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.8
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2. หลั ก สู ต รกฎหมายเฉพาะด าน (หลั ก สู ต รระยะสั้ น ) จะตอ งเรีย นไมน อ ยกว า 15 หน ว ยกิ ต
(5 รายวิชา) เวลา 5 เดือน ทานเห็นดวยหรือไม

เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (5 รายวิชา)
120
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จํานวน
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ไม่เห็นด้วย

เรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต (5 รายวิชา)

105
9

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (หลักสูตรระยะสั้น) จะตองเรียน
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต (5 รายวิชา) เวลา 5 เดือน จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 92.1 มีผไู มเห็น
ดวยจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.9 สําหรับผูที่ไมเห็นดวยสอดคลองกับขอเสนอแนะวาตองการใหมี
ระยะ 3 เดือนนาจะเหมาะสมกวา
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3. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน มี 3 กลุม ดังนี้
1) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดา น (กระบวนการยุติธรรม) 2) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน
(กฎหมายธุรกิจ) 3) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน) ทานเห็นดวยหรือไม

สํารวจความเห็น หลักสูตรเฉพาะด้านมี 3 กลุ่ม
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หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้านมี 3 กลุม่

109
3

ผูส อบแบบสอบถามเห็ นดวยกั บ หลักสู ตรกฎหมายเฉพาะดานมี 3 กลุม คือ 1) หลัก สูต ร
กฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) 2) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ) และ
3) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน) ปรากฎว า เห็ นดวยจํานวน 109 คน คิดเป น
รอยละ 97.3 ผูไมเห็นดวยจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.7
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4. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) มีรายวิชากฎหมายอาญา 1, กฎหมาย
อาญา 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 และกฎหมาย
ลักษณะพยาน ทานเห็นดวยหรือไม

สํารวจความเห็น รายวิชาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน
(กระบวนการยุตธิ รรม)
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สํารวจความเห็น รายวิชาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน
(กระบวนการยุติธรรม)
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ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) มีรายวิชา
กฎหมายอาญา 1 , กฎหมายอาญา 2 , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 , กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 2 และกฎหมายลักษณะพยาน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 95.5 ผูไมเห็นดวยจํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ3.5
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5. ทานเห็นวาหลักสูต รกฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) ควรมีรายวิชาเพิ่ม หรือไม
หากควรเพิ่มนาจะมีรายวิชาใด

หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน (กระบวนการยุตธิ รรม)
ควรมีรายวิชาเพิมหรือไม่
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หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน (กระบวนการยุติธรรม)

เหมาะสมแล้ว

110

ยังไม่เหมาะสม

4

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) เหมะ
สมแลวจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 86.8 มีผูไมเห็นดวยจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.2 ซึ่ง
รายวิชาที่ตองการใหมีเพิ่มเชน กฎหมายละเมิดขั้นสูง กฎหมายยาที่เกี่ยวกับเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา กฎหมายนิติเวช และกฎหมายสืบสวนสอบสวน
เปนตน
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6. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดา น (กฎหมายธุรกิจ) มีรายวิชากฎหมายเอกชน, กฎหมายวาดวย
องคกรธุรกิจ, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายแรงงาน และกฎหมายธุรกิจ ทานเห็นดวยหรือไม

สํารวจความเห็น รายวิชาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน
(กฎหมายธุรกิจ)
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

สํารวจความเห็น รายวิชาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน
(กฎหมายธุรกิจ)

110
4

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน(กฎหมายธุรกิจ) ที่มีรายวิชา
กฎหมายเอกชน , กฎหมายวาดวยองคกรธุรกิจ, กฎหมายภาษีอากร , กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
ธุรกิจ จํานวน 110 คน มีผูไมเห็นดวยจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.5
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7. ทานเห็นวาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ) ควรมีรายวิชาเพิ่มหรือไม หากควร
เพิ่มนาจะมีรายวิชาใดเพิ่ม

หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายธุรกิจ)
ควรมีรายวิชาเพิมหรือไม่
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11

หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายธุรกิจ)

เหมาะสมแล้ว

99

ยังไม่เหมาะสม

11

ในประเด็นนี้มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 110 คนผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวา
หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน(กฎหมายธุรกิจ)มีความเหมาะสมแลวจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 90
มีผูเห็นวาไมเหมาะสมและควรเพิ่มมีรายวิชาเพิ่มจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10 สวนรายวิชาที่
ตอ งการให มี เพิ่ ม เชน กฎหมายล ม ละลาย กฎหมายธุ รกิจ ออนไลน กฎหมายธุ รกรรมออนไลน
กฎหมายธุรกิจทองเที่ยว กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เปนตน
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8. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน) มีรายวิชากฎหมายเอกชน, กฎหมายวาดวย
องคกรธุรกิจ, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายแรงงาน และกฎหมายธุรกิจ ทานเห็นดวยหรือไม

สํารวจความเห็นรายวิชาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน
(กฎหมายมหาชน)
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สํารวจความเห็นรายวิชาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน
(กฎหมายมหาชน)

เหมาะสมแล้ว

110

ยังไม่เหมาะสม

4

ผูต อบแบบสอบถามด วยกั บ หลั กสู ต รกฎหมายเฉพาะด าน(กฎหมายมหาชน) มีรายวิ ช า
กฎหมายมหาชน , รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง , กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ,
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ และกฎหมายเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ จํานวน 110 คน
คิดเปนรอยละ 96.5 มีผไู มเห็นดวยจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.5
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9. ทานเห็นวาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน) ควรมีรายวิชาเพิ่มหรือไม หาก
ควรเพิ่มนาจะมีรายวิชาใดเพิ่ม

หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายมหาชน)
ควรมีรายวิชาเพิมหรือไม่
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หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายมหาชน)
ควรมีรายวิชาเพิมหรือไม่

เหมาะสมแล้ว

103

ยังไม่เหมาะสม

9

ประเด็ น นี้ มีผูต อบแบบสอบถามจํา นวน 112 คน มี ผู ต อบแบบสอบถามเห็น วาหลั ก สูต ร
กฎหมายเฉพาะดาน(กฎหมายมหาชน)เหมาะสมแลวจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 92 มีผูเห็นวายัง
ไมเหมาะสมจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8 สวนรายวิชาที่ตองการใหมีเพิ่ม เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม เปนตน
มีขอ เสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
1. ตองการใหมีหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายสาขาเกี่ยวของกับอาชีพตางๆแตกตางกันไป
2. เห็นดวยอยางยิ่งครับดีมากๆ
3. เวลาเรียนไมควรเกิน 3 เดือนครับ
4. ระยะเวลาอบรมนานเกินไป ควรจะกระชับใหไมเกิน 3 เดือน (ในระดับประกาศนียบัตร)
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5. นิติศาสตรเปนคณะที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
อยางเห็นไดชัดในทุกๆป
6. ระยะเวลา 3 เดือนตอคอรดสอบรมนาจะไดรบั ความสนใจมากกวาดีมาก
7. การขอความคิดเห็นสําหรับ รายวิชาสําหรับ ผูที่ยังไมมีความรูดา นกฎหมายมากอน อาจไม
สามารถแสดงความคิดเห็นได สําหรับตนเอง แคอยากมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน
8. นาจะมีหลักสูตรเปดสอนระดับมหาบัณฑิต ที่เกาะสมุยบางครับ
9. เรียนในวันและเวลาใด , เมื่อจบหลักสูตรไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิใด
10. หลักสูตรระยะสั้น ควรเปดการเรียนการสอนที่ศูนยสมุยดวย
11. ควรจัดอบรมแบบวันเดียวหรือสองวันจบ ชวงเสารอาทิตย
12. เหมาะสมแลวครับมีแตรายวิชาสําคัญๆ
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ภาคผนวก ค.
แบบสอบถาม

46
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แบบสอบถาม
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ขอสอบถามหนวยงานหรือผูประกอบการของทาน
ดังนี้
1. หนวยงานหรือสถานประกอบการที่โทรศัพทสอบถาม คือ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. คณะมีความประสงคจะเปดหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (หลักสูตรระยะสั้น) ทานเห็นดวย
หรือไม
..................................................................................................................................
3. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (หลักสูตรระยะสั้น) จะตองเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต (5
รายวิชา) เวลา 5 เดือน ทานเห็นดวยหรือไม
..................................................................................................................................
4. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน มี 3 กลุม ดังนี้
1) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม)
2) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ)
3) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน)
ทานเห็นดวยหรือไม
..................................................................................................................................
5. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม) มีรายวิชา กฎหมายอาญา 1 , กฎหมาย
อาญา 2 , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 และ
กฎหมายลักษณะพยาน ทานเห็นดวยหรือไม
..................................................................................................................................
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6. ทานเห็นวาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กระบวนการยุติธรรม)ควรมีรายวิชาเพิ่มหรือไม
หากควรเพิ่มนาจะมีรายวิชาใดเพิ่ม
..................................................................................................................................
7. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ) มีรายวิชา กฎหมายเอกชน , กฎหมายวาดวย
องคกรธุรกิจ, กฎหมายภาษีอากร , กฎหมายแรงงานและกฎหมายธุรกิจ ทานเห็นดวยหรือไม
..................................................................................................................................
8. ทานเห็นวาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายธุรกิจ)ควรมีรายวิชาเพิ่มหรือไม หากควร
เพิ่มนาจะมีรายวิชาใดเพิ่ม
..................................................................................................................................
9. หลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน) มีรายวิชา กฎหมายมหาชน , รัฐธรรมนูญ
และสถาบันการเมือง , กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง , การรางกฎหมายและ
กระบวนการนิติบัญญัติและกฎหมายเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ ทานเห็นดวยหรือไม
..................................................................................................................................
10. ทานเห็นวาหลักสูตรกฎหมายเฉพาะดาน (กฎหมายมหาชน)ควรมีรายวิชาเพิ่มหรือไม หาก
ควรเพิ่มนาจะมีรายวิชาใดเพิ่ม
..................................................................................................................................
11. มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดหรือไม
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ขอขอบคุณเปนอยางสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ง.
ผลการแกไขหลักสูตรระยะสั้น
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ผลการแกไขหลักสูตรระยะสั้น
คณะกรรมการสภาวิชาการ(คราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) มี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. หนาปกทบทวนชื่อหลักสูตร ควรจะตัดคําวา
การจัดการศึกษาออก
2. หนา 1 ขอ 2 ใหตรวจสอบชื่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ผลดําเนินการ
ชื่อหลักสูตรแกไขเปน “ประกาศนียบัตร
กฎหมายเฉพาะดาน”
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตร (กฎหมาย
เฉพาะดาน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :Certificate Programin
Law
ภาษาไทย ชื่อยอ :ป. (กฎหมายเฉพาะดาน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อยอ : Cert. (Program in Law)
3. หนา 2 ขอ 5.1 ใหทบทวนชวงเวลาในการเริ่ม - แกไขเปน เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาค
การเรียนการสอน
เรียนที่ 1/2562
ขอ 6 ใหทบทวนอาชีพ หลังสําเร็จ
- แกไขเปน “การนําความรูไปใชของผูสําเร็จ
การศึกษา
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น”
ขอ 7 ใหทบทวนสถานการณภายนอก
- แกไขสถานการณภายนอกใหสอดคลองกับ
หรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ
ความจําเปนที่จะตองเปดหลักสูตร
วางแผนหลักสูตร โดยเขียนใหเห็นความจําเปนที่
ตองเปดหลักสูตรนี้
4. หนา 4 ขอ 10.3 วัตถุประสงคควรแยกเขียน แกไขเปน แตละกลุมเรียนมีวัตถุประสงคในการ
เปนกลุม
เรียนรูอยางไร
5. หนา 5 ขอ 12.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แกไขเปน
ควรระบุคุณสมบัติใหชัดเจน
1. คุณสมบัติทั่วไป (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวา
ดวยการจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2. คุณสมบัติเฉพาะ แตละกลุมเรียนมี
คุณสมบัติอยางไร
6. หนา 6 ขอ 12.4.2 ทบทวนงบประมาณ
- ทบทวนการคํานวณคาใชจายใหม
คาใชจาย
- แกไขเปน ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน
ขอ 12.5 ระบบการศึกษา ใหทบทวนวาเปนแบบ
อยางเดียว
ชั้นเรียนอยางเดียวหรือไม
7. หนา 7 ขอ 3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ ให ปรับแกไขเปน 225 ชั่วโมง
ทบทวนจํานวนชั่วโมง เปน 225 ชั่วโมง
8. ควรจะมีการสอบถามหนวยงานหรือ
คณะมีการจัดทําแบบสอบถาม 2 รูปแบบ ดังนี้
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ขอเสนอแนะ
ผูประกอบการเกี่ยวกับความตองการ
นอกเหนือจากผูเรียนมาใชในการจัดทําหลักสูตร

ผลดําเนินการ
1. เจาหนาที่คณะโทรศัพทสอบถาม
หนวยงานตาง ๆ จํานวน 33 หนวยงาน คือ
หนวยงานสํานักงานทนายความ 14 หนวยงาน
หนวยงานดานกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 11
หนวยงาน และหนวยงานองคกรปกครองทองถิ่น
จํานวน 8 หนวยงาน มีความเห็นสอดคลองกันวา
หลักสูตรระยะสั้นมีความเหมาะสมแลว
2. สํารวจแบบสอบถามออนไลน (Google
Form) สอบถามผูเรียนจํานวน 114 คนมี
ความเห็นสอดคลองกันวาหลักสูตรระยะสั้นมี
ความเหมาะสมแลว เชนกัน
9. คําอธิบายควรจะมีเปนภาษาอังกฤษดวย
เนื่องจากเกณฑสกอ.กําหนดใหรายวิชาที่สอเปน
หรือไม
ภาษาอังกฤษจะตองมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ
ดวย หลักสูตรระยะสั้นไมมีรายวิชาที่สอนเปน
ภาษาอังกฤษจึงไมมีคาํ อธิบายเปนภาษาอังกฤษ
แตมีชื่อรายวิชาเปนภาษอังกฤษดวย
10. ควรจะนําหลักสูตรปริญญาตรีมาเปนตัวตั้งใน หลักสูตรระยะสั้น นํารายวิชาในหลักสูตรนิติ
การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพื่อจะไดนํารายวิชา ศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560 มาเปน
ไปยกเวนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได
ตัวตั้ง จึงไมมีปญหาในการยกเวนในหลักสูตร
ปริญญาตรี
11. ควรจะมีผูทรงคุณวุฒิ เชน ผูพิพากษา
มีการแกไขเพิ่มเติม อาจารยพิเศษที่เปน
อัยการ มาเปนอาจารยผูสอน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ผูพิพากษา อัยการ มา
เปนอาจารยผูสอนดวย

