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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๔๐
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในปจจุบันเรียกไดวาเปนเศรษฐกิจไรพรมแดน การเปดเสรีทางการคากับประเทศตาง ๆ
แมวาจะเกิดผลประโยชนแกประเทศเปนอยางมาก แตก็ทําใหเกิดปญหาตามมา อาทิ ปญหา Circumvention
ในอนาคต การปลอมแปลงแหลงกําเนิดสินคาและการแอบอางใชสิทธิประโยชนทางการคาที่เกิดขึ้นจากการ
เปดเสรีทางการคาจะมีมากขึ้น การดําเนินมาตรการเพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายในจากการคาที่ไมเปนธรรม
ของประเทศคูคา เชน การทุมตลาด การนําเขาสินคาราคาถูกจํานวนมากจนเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรม
ภายในจะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการเปดเสรีทางการคาจะทําใหมีการนําเขาเพิ่มขึ้น จําเปนตอง
มีการดําเนินมาตรการเพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศอยางจริงจัง เพื่อรักษาระดับดุลการคาของ
ประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสม กฎหมายมาตรการปกปอง (Safeguard) จะมีความสําคัญอยางยิ่ง
การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบทางการคาของประเทศคูคาที่มุงเนนการออกมาตรการทางการคามิใชภาษี
(Non-Tariff Measures : NTMs) ใหม ๆ และเพิ่มความเขมงวดจะมีมากขึ้น เชน มาตรการ Bioterrorism
ของสหรัฐอเมริ กา มาตรการ WEEE และ RoHs, Animal Welfare, White Paper on Chemicals, White
Paper of Food Safety ของสหภาพยุโรป การกําหนดมาตรฐานสินคาของจีนอยางเขมงวด เชน CCC Mark
(China Compulsory Certification) เปนตน
นอกจากนี้ การเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean Economic Community: AEC) ในป
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผานมา หลายภาคสวนตองเตรียมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานการเคลื่อนยาย
สินคา บริการการลงทุน แรงงานฝมือ อยางเสรี และเงินทุนที่เสรี ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๕๐ อาเซียนไดจัดทําพิมพ
เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เปนแผนบูรณาการงานดานเศรษฐกิจใหเ ห็น
ภาพรวมในการมุง ไปสู AEC ซึ่งประกอบดวยแผนงานเศรษฐกิจในดานตาง ๆ พรอมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนใน
การดํ า เนิ น มาตรการต า ง ๆ แก ป ระเทศสมาชิ ก ได ต กลงกั น ล ว งหน า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประเทศสมาชิ ก
จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ ตลอดจนการทําความตกลง
ระหวางประเทศ ในระดับทวิภาคี หรือพหุภาคีของประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางของผลจากเศรษฐกิจไรพรมแดน ที่จะสงผลกระทบตอการทําธุรกิจ
ในภาคเอกชน รวมถึงการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐ ปจจัยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วเชนนี้ทําให
ผูบริหารองคกรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองคํานึงถึงผลที่จะตามมา จึงจะตองหาทางเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนหาชองทางหรือโอกาสที่จะใชประโยชนจากสิ่งที่เกิดขึ้นดวย
จากการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจดานพลวัตของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจ
ไรพรมแดน นําสูการวางแผนเพื่อกําหนดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการเรียนรูกฎหมาย และใชกฎหมายที่สําคัญสําหรับการเปนนักบริหาร
องคกรในภาครัฐและภาคเอกชน
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๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
กระแสโลกาภิวัตนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลกระทบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมอย า งเห็ นได ชั ด สภาพครอบครัว และสังคมที่ตองแขงขัน ทั้งในดานความเปนอยู
การศึกษา ตลอดจนการทํามาหากิน ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ อยางมากมาย ไมวาจะเปนปญหาดานที่อยูอาศัย
ป ญหาด านการอยู ร ว มกั น ในสั งคม ชุ มชน ปญ หาแรงงาน ปญ หาการละเมิ ดสิ ทธิม นุ ษยชน ปญ หาความ
เหลื่อมล้ําของคนในสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนปญหาการประพฤตินอกกรอบ หรือนอกกฎหมายของ
คนในสังคม ปญหาการขาดความโปรงใสและการขาดธรรมาภิบาลขององคกรตาง ๆ ลวนสงผลตอการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมทั้งสิ้น และสิ่งสําคัญที่ มีสว นกอให เ กิด ปญหาทางสังคมและวัฒ นธรรมอย างหนึ่ งก็ คื อ
การขาดความรูทาง “กฎหมาย” ของคนในสังคม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูเทาทันในการใชกฎหมาย
หลัก
กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึง
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร เพื่อใหนักบริหาร
ที่
ตองการมีความรูกฎหมาย ไดมีโอกาสเรียนรูกฎหมาย สามารถใชองคความรูทางกฎหมายในการบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล นําความรูทางกฎหมายมาปรับใชกับการ
บริหารงานและการประกอบอาชีพตาง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใชความรูทาง
กฎหมายใหมีความสามารถในเชิงแขงขัน เพื่อประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
โดยที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการเดิมมีลักษณะเปนหลักสูตร
ที่ออกแบบสําหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในสาขาวิ ช า
ดังกลาว โดยมีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหเหมาะสมกับความประสงคและความจําเปนของ
หนวยงานทั้งในภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมีลักษณะบางประการที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูปฏิบัติงานในภาครัฐ
จําเปนที่จะตองรูกฎหมายมหาชน ซึ่งเปนพื้นฐานของการบริหารภาครัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนจําเปนตองรู
กฎหมายพื้นฐานในทางกฎหมายแพงรวมทั้งกฎหมายธุรกิจตาง ๆ
อย า งไรก็ ดี ผู ป ฏิ บั ติ ง านในภาครั ฐ อาจจํ า เป น ต อ งรู ก ฎหมายต า ง ๆ ในภาคธุ ร กิ จ เอกชน หรื อ
ผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนก็ประสงค หรือจําเปนตองรูกฎหมายมหาชนเชนกัน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรอาจ
มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับความประสงคของกลุมผูบริหารในภาครัฐหรือภาคเอกชนดังกลาว
นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีแนวคิดที่จะออกแบบสาขาวิชาใหเหมาะสมกับผู
ที่ประสงคจะศึกษาเนื้อหาของกฎหมายที่เชื่อมโยงกับองคความรูอื่นโดยเฉพาะเจาะจง ไดแก การบริหารงาน
ภาครัฐ และการบริหารงานภาคเอกชน ซึ่งมีลักษณะเปนการสรางความรูความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
สําหรับนักบริหาร และผูปฏิบัติงานในภาครัฐ หรือในภาคเอกชนอยางใดอยางหนึ่งตามความรูความสามารถ
และประสบการณของผูที่ประสงคจะศึกษา
เพื่ อ เป น การสร า งโอกาสและทางเลื อ กในการสร า งความเชี่ ย วชาญพิ เ ศษสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรจึ งกําหนดใหหลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่ อ การ
บริหาร เปดสอน ๒ สาขาวิชาเอก ดังนี้
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๑) กฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
๒) กฎหมายเพื่อการบริหารงานภาคเอกชน
ดวยเหตุผลขางตน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นสมควรแกไขชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ เปน “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการ
บริหาร” เพื่อใหครอบคลุมวิชาเอกทั้ง ๒ สาขาดังกลาว
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ตามแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน ประกอบดวยยุทธศาสตรตาง ๆ จํานวน ๘ ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่ ๖ คือ การ
รักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริหารวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมที่ไดกําหนดกลยุทธดานการพัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรง
ตามความตองการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของปจจัยแวดลอมตาง ๆ
เพื่ อ ให มี ส าขาวิ ช าครบถ ว นในด า นพั ฒ นบริ ห ารศาสตร แนวทางหนึ่ งคื อ การเป ด สอนหลั ก สู ต รทางด าน
นิติศาสตร เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการบริหารการพัฒนา ซึ่งเปนเอกลักษณของ
สถาบัน ใหมีความครบถวนและสมบูร ณเ พิ่ มมากขึ้น จากเปาหมายดังกลาว ประกอบกับการที่ สถาบั น เป น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวที่เปดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษามาเปนเวลากวา ๔๐ ป สถาบันจึงมี
ประสบการณและความชํานาญในการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะศาสตร
ทางการบริหาร ดังนั้น เพื่อใหสามารถใชศักยภาพและทรัพยากรที่มีไดอยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ สถาบัน
จึงเห็นสมควรจัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
เพื่อการบริหาร
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของสถาบัน
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ตองเปน
ผูมีความรูทางกฎหมาย สามารถบูรณาการความรูทางกฎหมายกับศาสตรอื่น ๆ มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
มีความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี รับรูสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง สังคม ที่สามารถนํามาคิด วิเคราะห และสังเคราะหได ตลอดจนตองรูจักรักษา
สุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี มีการพัฒนาบุคลิกภาพและมีความพรอมที่จะเปนผูนําในอนาคต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหคณะภาษา
และการสื่ อ สารเป น ผู จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ใ นการอ า นและค น คว า เอกสาร
ประกอบการสอนหรือตําราภาษาอังกฤษ ตลอดจนใหมีทักษะในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได
นอกจากนี้ยังจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบดวย วิชาจริยธรรม
สําหรับนักบริหาร เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจไทย การเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญไทย วิชา
ภาษาไทย วิชาการเขียนเอกสารทางวิชาการ วิชาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพโดย
กองบริการการศึกษาสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ และนักศึกษา
ยังสามารถเรียนผานทางระบบ E-Learning ของสถาบันไดอีกทางหนึ่งดวย
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ที่ตองการความรูใน
หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอื่นเปนวิชาเลือกได
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๑๓.๑ รายวิชาที่เปดสอนโดยสํานักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสื่อสาร ไดแก
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หนวยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ
๓ หนวยกิต
บัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หนวยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาหลักสูตรอื่นของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหารเปดสอน ยกเวนวิชาสัมมนาและวิชาการคนควาอิสระ ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของแตละหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนําและอาจารยผูสอน
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ โครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
มี
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูอํานวยการหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการ
การศึกษาดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา
๑๓.๓.๒ คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะตาง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชา
เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะภาษาเปดใหบริการแกนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ
๑๓.๓.๓. อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละหลักสูตรใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่จะไปเรียน
วิ ช าของหลั กสู ตรอื่ น เป น วิ ช าเลื อ ก อาจารยผูส อนรายวิช านั้น ๆ เปน ผูอนุญ าต/ใหความเห็น ชอบ โดยมี
นักวิชาการศึกษาของแตละคณะเปนผูประสานงานและตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร วาดวยการศึกษาและขอกําหนดของหลักสูตร
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หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูความเขาใจทางดานกฎหมายสามารถใชองคความรูทางกฎหมายใน
การบริหารงานอยางมีคุณธรรมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนของสังคมและประเทศชาติ
๑.๒ วัตถุประสงค
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักบริหารที่มีความรูรอบดานกฎหมายสามารถใชองคความรู
ทางกฎหมายในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๒.๒ เพื่อใหบัณฑิตสามารถบูรณาการองคความรูทางดานกฎหมายและการบริหารนําความรู
ทางกฎหมายมาปรับใชกับการบริหารงานและการประกอบอาชีพตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๒.๓ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหารสามารถปรับใชความรูทางกฎหมาย
ให
มีความสามารถในเชิงแขงขันเพื่อประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
๑.๒.๔ เพื่อใหบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสําหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐานตัวบงชี้

-ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรสกอ.และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
-ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมสิ่งแวดลอม
และความตองการของผูใชบัณฑิต
-พัฒนาอาจารยใหมีความรูดาน
การเรียนการสอนการวิจัยและ
การบริการวิชาการ

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล

-เอกสารหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร

-สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรูและวิจัยดานการ
ประยุกตใชกฎหมายกับการ
บริหาร
-สงเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา
-สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
-สงเสริมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
-สงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ
-จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงในการ
ทําวิจัยและการเรียนการสอน

-จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจํา
-จํานวนโครงการวิจัยในแตละป
-ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
-จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพ
-จํานวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
-จํานวนอาจารยที่ไปเสนอผลงาน
วิชาการในตางประเทศ

๙

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนทั้งในและ/หรือตางประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะ ที่
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษาสําหรับประสบการณการทํางานใหเปนไปตาม
ประกาศของสถาบัน
๒.๒.๒ ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน โดยการสอบขอเขียนหรือสัมภาษณ
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ความรูความสามารถในดานกฎหมายและภาษาอังกฤษดานกฎหมายไมเทากัน
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอกําหนดของนักศึกษาตามขอ ๒.๓
จัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับกฎหมาย เพื่อเตรียมความพรอมกอนเรียน
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
จํานวนนักศึกษาใหม
เรียนในเวลาราชการ
เรียนนอกเวลาราชการ
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๑๕
๒๐
๓๐
-

๒๕๖๐
๒๐
๔๐
๖๐
-

ปการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๐
๒๐
๔๐
๕๐
๖๐
๖๐
๕๐
๔๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณแผนดินและงบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒๕๖๓
๒๐
๕๐
๖๐
๔๐

๑๐

๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต
ตลอดหลักสูตร ๓๖ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา

หลักสูตรแผน ก ๒
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)

หลักสูตรแผน ข
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)

ไมนับหนวยกิต

ไมนับหนวยกิต

๖หนวยกิต

๖หนวยกิต

ง. หมวดวิชาหลัก

๑๘ หนวยกิต

๑๘หนวยกิต

จ. หมวดวิชาเอก

-

๙ หนวยกิต

ฉ. การคนควาอิสระ

-

๓ หนวยกิต

๑๒ หนวยกิต

-

-

โดยสอบขอเขียน

๓๖หนวยกิต

๓๖หนวยกิต

ข.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ค. หมวดวิชาพื้นฐาน

ช. วิทยานิพนธ
ซ. การสอบประมวลความรู
รวม

๑๑

๓.๑.๓ รายวิชา
ก. วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
เปนวิชาที่ไมกําหนดหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ยที่นักศึกษาตองเรียนเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหารโดยใช
เวลาเรียนไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้
กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ไมนอยกวา ๒๐ ชัว่ โมง
LN 4000 English for Legal Studies
ข. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
เปนวิชาไมนับหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ยนักศึกษาจะตองเรียนวิชาเสริม
พื้นฐานในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
LC 4001 Reading Skills Development in English for
Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
Development
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ
๓ (๓-๐-๖)
บัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English
for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills
Development
หมายเหตุ ๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
๒. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
สถาบันกําหนด
ค. หมวดวิชาพื้นฐาน
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
LN 5001 Lawand Development
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร
๓ (๓-๐-๖)
LN 5002 Rule of Law, Ethics and Good Governance for
Organization Management

๑๒

ง. หมวดวิชาหลัก
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร
LN 6001 Civil and Commercial Law for Management
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร
LN 6002 Criminal Law for Management
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
LN 6003 Law on Administration of State Affairs
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด
LN 6004 Law on Organization, Management and Liability
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LN 6005 Legal Research Methodology
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี
LN 6006 Legal System and Juristic Method

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

จ. หมวดวิชาเอก (เลือกเอกใดเอกหนึ่งเทานั้น)
นักศึกษาแผน ข จะตองเรียนวิชาเอกจํานวน ๙ หนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกระบุวิชาเอกดังนี้
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Law for Public Administration)
สําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะตองเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จํานวน ๙ หนวยกิต
กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนาองคกรภาครัฐกับกฎหมาย
๓ (๓-๐-๖)
LN 7200 Management and Development ofPublic Sector and Law
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
ของรัฐกับกฎหมาย
LN 7201 Public Policy Analysis and ProjectManagement and Law
กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพื่อการบริหารงบประมาณและการคลัง
๓ (๓-๐-๖)
LN 7202 Law for Public Budget and Finance Management
กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการทําสัญญาของรัฐ
๓ (๓-๐-๖)
LN 7203 Law on Public Procurement and Public Contracts
กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓ (๓-๐-๖)
LN 7204 Law on Local Public Administration
กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพื่อการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
๓ (๓-๐-๖)
LN 7205 Law for Justice Administration
กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ
๓ (๓-๐-๖)
LN 7206 Law for Public Service Management
กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ
๓ (๓-๐-๖)
LN 7207 Law on Public Private Partnerships

๑๓

กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและความรับผิดของเจาหนาที่รัฐ
LN 7208 Law Enforcement Investigation and Liability
of Public Agencies
กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
LN 7209 Law on the Prevention and Suppression
of Corruption
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
LN 7210 Law for Natural Resources and
EnvironmentalManagement
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร
LN 7211 Law for Human Resource Management
andOrganization Development
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
LN 8900 Directed Studies

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อการบริหารงานภาคเอกชน (Law for Private Management)
สําหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะตองเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จํานวน ๙ หนวยกิต
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓ (๓-๐-๖)
LN 7210 Law for Natural Resources and
EnvironmentalManagement
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร
๓ (๓-๐-๖)
LN 7211 Law for Human Resource Managementand
Organization Development
กบ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
๓ (๓-๐-๖)
LN 7300 Disputes Resolution and Arbitration
กบ ๗๓๐๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
๓ (๓-๐-๖)
LN 7301 Intellectual Property Law
กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
LN 7302 Law on Insurance and Risk Management
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
LN 7303 Law on Information Technology
กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการเงิน
๓ (๓-๐-๖)
LN 7304 Law on Financial Management
กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
LN 7305 International Trade and Investment Law
กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
๓ (๓-๐-๖)

๑๔

LN
กบ
LN
กบ
LN
กบ
LN

7306
๗๓๐๗
7307
๗๓๐๘
7308
๘๙๐๐
8900

Consumer Protection Law
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation Law
กฎหมายเพื่อการจัดการวิสาหกิจ
Law for Enterprise Management
การศึกษาตามแนวแนะ
Directed Studies

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ฉ. หมวดวิชาการคนควาอิสระ(แผนข)
กบ ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ
LN 9000 Independent Study

๓ หนวยกิต

ช. หมวดวิชาวิทยานิพนธ (แผน ก ๒)
กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ
LN 9004 Thesis

๑๒ หนวยกิต

ซ. การสอบประมวลความรู(โดยสอบขอเขียน)
Comprehensive Examination
หมายเหตุ :

๑. * วิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต
๒. ผูที่เรียนนอกเวลาราชการไมตองเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จึงมีการปรับการเรียน
วิชาหลักและวิชาเอกในแตละภาค ตามความเหมาะสม

๑๕

๓.๑.๔ แผนการศึกษา
แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ)
วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี
ปที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ปที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคฤดูรอน)
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ

(ไมนับหนวยกิต)**
๓ หนวยกิต**
๓ หนวยกิต*
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
๓ หนวยกิต*
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๖ หนวยกิต
๑๒ หนวยกิต
รวม ๑๒ หนวยกิต

๑๖

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง (ไมนับหนวยกิต)**
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต**
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต*
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
๓ หนวยกิต
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร
๓ หนวยกิต
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี
๓ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หนวยกิต*
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร
๓ หนวยกิต
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
๓ หนวยกิต
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
๓ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคฤดูรอน)
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร
๓ หนวยกิต
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด
๓ หนวยกิต
รวม ๖ หนวยกิต
ปที่ ๒ภาคการศึกษาที่ ๑
กบ ๗XXX วิชาเอก
๓ หนวยกิต
กบ ๗XXX วิชาเอก
๓ หนวยกิต
กบ ๗XXX วิชาเอก
๓ หนวยกิต
กบ ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ
๓ หนวยกิต
รวม ๑๒ หนวยกิต
หมายเหตุ : ๑. *วิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต** วิชาที่ไมนับหนวยกิตเพราะเรียนกอนเปดภาคการศึกษา
๒. คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแตละภาคตามความเหมาะสม

๑๗

๓.๑.๔ แผนการศึกษาสําหรับภาคนอกเวลาราชการ
แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ)
วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี
ปที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๒
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ปที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคฤดูรอน)
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี

(ไมนับหนวยกิต)**
๓ หนวยกิต**
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๖ หนวยกิต
๑๒ หนวยกิต
รวม ๑๒ หนวยกิต

ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง (ไมนับหนวยกิต)**
๓ หนวยกิต**

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต

๑๘

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓ (ภาคฤดูรอน)
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด
ปที่ ๒ภาคการศึกษาที่ ๑
กบ ๗XXX วิชาเอก
กบ ๗XXX วิชาเอก
กบ ๗XXX วิชาเอก
กบ ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ
หมายเหตุ :

รวม ๙ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๖ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
รวม ๑๒ หนวยกิต

คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแตละภาคตามความเหมาะสม

๑๙

๒๐

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)
LN 4000 English for Legal Studies
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกฎหมาย คําศัพทเฉพาะที่ปรากฏอยูในเอกสารทางกฎหมาย
อาทิ สัญญา ขอตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สําหรับผูที่ไมมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนําการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สรางเสริมความรูพื้นฐานดานไวยากรณที่จําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะการอาน เชน การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและสวนขยายของประโยคเพื่อนําไปสูการเรียนรูและพัฒนาทักษะการ
อานงานเขียนทางวิชาการ เชน ตํารา บทความวิชาการ โดยเนนการพัฒนาทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญ
เพื่อหาขอสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานแบบขามเพื่อหาขอมูล
เฉพาะการหาความสัมพันธของประโยคและยอหนาในงานเขียนและการอานเชิงวิเคราะห
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หนวยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
เชิงวิชาการเบื้องตน
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝ ก ทั ก ษะและกลยุ ท ธการอ า นภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการที่ นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษามาก อ นแล ว ในวิ ช า
ภส๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะไดรับ การ
ฝกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

๒๑

ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หนวยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพิ่มเติมและซอมเสริมทักษะดังกลาวสําหรับนักศึกษา
ที่ยังบกพร องในการเรีย นวิชา ภส๔๐๐๒ การพัฒนาทั กษะภาษาอังกฤษแบบบูร ณาการ หรือ ภส ๔๐๐๓
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ดวยการสอนและฝกในลักษณะเฉพาะบุคคล
หมวดวิชาพื้นฐาน
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
๓ หนวยกิต
LN 5001 Law and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปญหาทาง
กฎหมาย กฎหมายกับการแก ไขป ญหาทางสั งคมและเศรษฐกิจ กฎหมายกับการบริห ารจั ดการ วิเคราะห
กฎหมายในฐานะที่กฎหมายเปนเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปญหากฎหมายกับการพัฒนาใน
มิติของกฎหมายกับการเมือง(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ทั้งนี้
โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลกระทบของการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมทั้งความจําเปนในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร
๓ หนวยกิต
LN 5002 Rule of Law, Ethics and Good Governance for Organization Management
ความหมายและสาระสํ า คั ญ ของหลั ก นิ ติ ธ รรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล หลั ก พื้ น ฐานว า ด ว ย
การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน (Conflict of Interest) ศึ ก ษาพื้ น ฐานและขอบเขตของการใช อํ า นาจรั ฐ
หลักจริยธรรม ระบบการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หลักการจัดการและการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ศึกษาลักษณะขององคกรในทางวิชาชีพ หลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หลักธรรมาภิบาลหลักการในการประกอบกิจการที่ดีของภาคเอกชนที่มีระบบตรวจสอบการประกอบกิจการ
และความรับผิดชอบตอสังคม
หมวดวิชาหลัก
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร
๓ หนวยกิต
LN 6001 Civil and Commercial Law for Management
แนวคิดทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายแพงและพาณิชยประเภทของบุคคลตาม
กฎหมาย ความผูกพันและความรับผิดทางแพงหลักกฎหมายวาดวยสัญญา รวมทั้งการระงับขอพิพาททางแพง
ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานและมีความสัมพันธเชื่อมโยงในระบบกฎหมายอื่น และเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ
ในฐานะที่ จ ะต องนํา ไปใชในเป นฐานสนับ สนุนในการบริหารจัดการ ทั้งในการบริห ารงานภาครัฐและการ
บริหารงานภาคเอกชน
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กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร
๓ หนวยกิต
LN 6002 Criminal Law for Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญาประเภท
ของความผิ ด อาญา โครงสร า งความผิ ด อาญาการกํ า หนดความผิ ด ทางอาญา ความผิ ด ทางอาญาและ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน การระงับขอพิพาททางอาญา
รวมทั้งกรณีศึกษาความผิดทางอาญาและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดิน
๓ หนวยกิต
LN 6003 Law on Administration of State Affairs
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของการบริห ารราชการแผน ดิน แนวคิดเกี่ยวกับ อํานาจรัฐ และการจั ด
องคกรของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจของรัฐ หลักนิติรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับฝายปกครอง หลักทั่วไป
ในการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารราชการแผนดินตาง ๆ ที่ใชในการบริหารงานภาครัฐและเปนพื้นฐานในการดําเนินงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด
๓ หนวยกิต
LN 6004 Law on Organization, Management and Liability
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดองคกรภาครัฐและองคกรธุรกิจหลักการในการดําเนินการ
ขององคกรภาครัฐและองคกรธุรกิจอํานาจหนาที่และสถานะของผูกระทําการในนามองคกรความมีผลผูกพันตอ
บุ ค คลภายนอกและความรั บ ผิ ด ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ความรั บ ผิ ด ของกรรมการและผู บ ริ ห ารของ
องคกรธุรกิจ
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวจิ ัยทางกฎหมาย
๓ หนวยกิต
LN 6005 Legal Research Methodology
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร แนวทางในการศึกษาวิจัย การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธทาง
นิติศาสตร โดยศึกษาแหลงขอมูล และแนวทางในการคนหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาคนควาสมมติฐาน
การวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใชในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการอันไดแก ศึกษา
การตั้งประเด็นคําถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลําดับความคิด วิธีการนําเสนอ การทําเคาโครง การเขียน
สรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห ตลอดจนรูปแบบการอางอิงหลักฐานที่ใชในการศึกษาคนควา โดยมุงเนนให
ผูศึกษาไดฝกทั กษะในการศึ กษาค นควา และการนําเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจน
สามารถพัฒนางานเปนวิทยานิพนธ และสารนิพนธได
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี
๓ หนวยกิต
LN 6006 Legal System and Juristic Method
ศึกษาระบบกฎหมาย ความหมายความเปนมา และบอเกิดของกฎหมายทัศนคติของนักกฎหมายที่มี
ตอบอเกิดของกฎหมาย วิธีการศึกษา วิธีใชกฎหมาย และการตีความกฎหมาย ศึกษาถึงโครงสราง หมวดหมู
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การแยกประเภท ขอความคิดตาง ๆ ของระบบกฎหมายอันเปนรากฐานของกฎหมายแตละระบบ การวินิจฉัย
คดีตามหลักความเปนธรรมโดยอาศัยหลักกฎหมาย ขอเท็จจริงในคดี และพิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงเหตุผล
ในขอเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับสภาพสังคม เพื่อสามารถใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริห ารงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หมวดวิชาเอก
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนาองคกรภาครัฐกับกฎหมาย
๓ หนวยกิต
LN 7200 Management and Development of Public Sector and Law
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการภาครัฐการจัดทําสาธารณะการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐแนวคิด
ทางดานการจัดการภาครัฐรวมสมัยการพัฒนาองคกรภาครัฐสมัยใหมการพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐกลไกใน
การเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดการภาครัฐและการบริการสาธารณะ
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการของรัฐกับกฎหมาย
๓ หนวยกิต
LN 7201 Public Policy Analysis and Project Management and Law
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผนในระดับตาง ๆ ของไทย
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําโครงการของรัฐและการรวมลงทุนของรัฐในรูปแบบ
ตาง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําโครงการของรัฐ เชน การทําประชา
พิ จ ารณ การประเมิ น ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มในระดั บ ยุ ท ธศาสตร (SEA) การประเมิ น ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการและ
การกํากับดูแลโครงการของรัฐ เพื่อใหการดําเนินโครงการของรัฐเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพื่อการบริหารงบประมาณและการคลัง
๓ หนวยกิต
LN 7202 Law for Public Budget and Finance Management
ศึกษาแนวความคิด และแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับ การบริห ารงบประมาณและระบบการคลั งของรั ฐ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณและการอนุมัติงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐประเภทตาง ๆ
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการใชจายงบประมาณและหลักการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อใหการใชเงินแผนดินเปนไปอยางถูกตอง
กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการทําสัญญาของรัฐ
๓ หนวยกิต
LN 7203 Law on Public Procurement and Public Contracts
ศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการทําสัญญาของรัฐในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตขั้นตอนในการจัดทําขอเสนอ
โครงการ การคัดเลือกคูสัญญา การทําสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจสอบการดําเนินการตามสัญญา
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รวมถึงกระบวนการในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาของรัฐ ศึกษาพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจางในระบบตาง ๆ เชน ระบบ e-GP e-market e-bidding กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓ หนวยกิต
LN 7204 Law on Local Public Administration
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ การจัดตั้ง โครงสราง อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนทองถิ่นกับองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การบริหารการคลังทองถิ่น การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท องถิ่น กลไกในการกํากับดู แล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการสวนทองถิ่น
กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพื่อการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
๓ หนวยกิต
LN 7205 Law for Justice Administration
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและกฎหมายที่เ กี่ยวข องกับ กระบวนการยุติธรรม กฎหมายเกี่ยวกั บ การ
บริหารงานและระบบงานยุติธรรม ศึกษาอํานาจหนาที่ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานตาง ๆ การวางแผนและนโยบายการบริหารจัดการหนวยงานและระบบงานกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพื่อการจัดทําการบริการสาธารณะ
๓ หนวยกิต
LN 7206 Law for Public Service Management
ศึกษาแนวความคิด หลักเกณฑและรูปแบบของการจัดทําบริการสาธารณะ นโยบายของรัฐ ระเบียบ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริการสาธารณะ การบริหารบริการสาธารณะ การกํากับดูแล การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดทําบริการสาธารณะ และปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการใหบริการสาธารณะ
กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ
๓ หนวยกิต
LN 7207 Law on Public Private Partnerships
ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการเกี่ยวกับการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ แผนยุทธศาสตรการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานของสัญญา
รวมลงทุน การคํานวณมูลคาของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐและลักษณะตองหาม การคัดเลือกคูสัญญา การกําหนดเงื่อนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือกและ
หลั กประกั น ซองและหลั กประกั น สั ญ ญาร ว มลงทุน กฎหมายเกี่ย วกับ จัดทําสัญ ญาและการบริห ารสัญญา
รวมทั้งกลไกทางกฎหมายในการกํากับดูแลโครงการรวมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทอัน
เกิดจากสัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐ
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กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและความรับผิดของเจาหนาที่รัฐ
๓ หนวยกิต
LN 7208 Law Enforcement Investigation and Liability of Public Agencies
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในลักษณะตาง องคกร
ที่ มีอํา นาจหน า ที่ ในการตรวจสอบการใช อํา นาจรัฐ การตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกอนเขาสู
ตําแหนง ระหวางการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยภาค
ประชาชน รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๓ หนวยกิต
LN 7209 Law on the Prevention and Suppression of Corruption
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน และการปองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใชมาตรการทางกฎหมายและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น การปลูกฝง
คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต ศึกษาอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
LN ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓ หนวยกิต
LN 7210 Law for Natural Resources and Environmental Management
ศึ กษาหลั กทฤษฎี แนวคิ ดและกฎหมายเกี่ย วกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อ ม
กรณี ศึกษาคดี ตา ง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น ทั้ งในประเทศและตา งประเทศ และปญ หาตาง ๆ ที่เกี่ย วกับ การบัง คั บ ใช
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม วิธีพิจารณา
คดี สิ่ ง แวดล อ มและศาลซึ่ ง พิ จ ารณาคดี สิ่ งแวดล อ ม รวมทั้ ง แนวทางการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร
๓ หนวยกิต
LN 7211 Law for Human Resource Management and Organization Development
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก การและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ศึ ก ษา
กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหเหมาะสมเพื่อใหองคกรพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และสอดคล อ งกั บ หลั กธรรมาภิ บ าล รวมทั้งศึกษาหลั กกฎหมาย และระเบีย บที่เ กี่ย วข อ งกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย เชนกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํ า งาน กฎ หมายด า นแร งง านสั ม พั น ธ แล ะรั ฐ วิ ส าห กิ จ สั ม พั นธ แล ะกฎ หมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ

๒๖

๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อการบริหารงานภาคเอกชน
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓ หนวยกิต
LN 7210 Law for Natural Resources And Environmental Management
ศึกษาหลักทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประวัติปรัชญาทฤษฎี
และแนวความคิ ดเกี่ ยวกับ กฎหมายการอนุ รักษและใชป ระโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อ ม
กรณีศึกษาคดีตางๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศและปญหาตางๆที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอมวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมและศาลซึ่ง
พิจารณาคดีสิ่งแวดลอมรวมทั้งแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร
๓ หนวยกิต
LN 7211 Law for Human Resource Management and Organization Development
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การบูรณาการระหวาง
กลยุทธขององคกรและกลยุทธของคนเขาดวยกัน โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความหลากหลาย
ของทุนมนุษย และศึกษากระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหเหมาะสม เพื่อใหองคกรพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนไปโดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมาย
ด านความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ างาน กฎหมายดานแรงงานสั ม พัน ธ แ ละ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กบ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
๓ หนวยกิต
LN 7300 Dispute Resolution and Arbitration
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาททางเลือกในลักษณะตาง ๆ
ไดแก การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท การประนีประนอมความและการอนุญาโตตุลาการ ลักษณะ
ของการอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาและคําชี้ขาดของการอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาระบบกฎหมายไทย
เปรี ย บเที ย บกฎหมายต า งประเทศ และวิ เ คราะห ป ญ หาในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา
ความสําคัญของการเลือกกฎหมายที่ใชบังคับตามเจตนาแหงคูกรณี
กบ ๗๓๐๑กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
๓ หนวยกิต
LN 7301 Intellectual Property Law
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญา แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การบริหารและจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และลักษณะของทรัพยสิน
ทางปญญาที่สําคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ในเชิงพาณิชยของประเทศตาง ๆ ความตกลงสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสิน ทาง
ปญญา และกรณีศึกษาตาง ๆเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในประเทศและระหวางประเทศ
รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองและจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
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กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
๓ หนวยกิต
LN 7302 Law on Insurance and Risk Management
ศึกษาขอความคิด หลักเกณฑพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพยสิน การประกันภัย
ความรับผิดอัน เกิ ดจากผลิ ตภัณฑของกิจ การ การประกันภัย ความรับผิ ด อัน เกิดจากการประกอบการการ
ประกันวินาศภัย รวมตลอดถึงการประกันภัยในรูปแบบอื่น ๆ ที่สําคัญ เชน การประกันภัยในความรับผิดของ
ผูบริหารกิจการ การประกันภัยในความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ หลักเกณฑการทําสัญญาประกันภัย
ผู รั บ ประกั น ภั ย ในสั ญ ญาประกั น ภั ย ผลบั งคับ ของสัญ ญาประกัน ภัย นอกจากนี้ยังศึกษาขอความคิ ด และ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงอันเปนความเสียหายในหลายลักษณะที่อาจเกิดขึ้นใน
การดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจเอกชนการบริหารความเสี่ยงตอความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจเกิดจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย การบริหารกองทุน ดัชนีมูลคา
การซื้อขายหลักทรัพย การบริหารกองทุน ตลอดจนความผันผวนของสินคาที่สําคัญในตลาดซื้อขายสิน ค า
ลวงหนา
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ หนวยกิต
LN 7303 Law on Information Technology
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปนมาและพัฒนาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล ศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดแกกฎหมายในระดับระหวางประเทศซึ่งเปนกฎหมายแมแบบใน
การยกรางกฎหมายไทย กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายวาดวยการกระทําความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอด
ถึงกรณีปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายปจจุบัน
กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการเงิน
๓ หนวยกิต
LN 7304 Law on Financial Management
การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะหและการจัดการการเงิน การบริหารเงินทุนและทรัพยสิน
ระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสรางเงินทุน รวมถึงนโยบายการปนผล
และตนทุนของเงินทุน ตลอดจนประเด็นทางกฎหมายที่มีความสําคัญ เชน การทําสัญญาและนิติกรรมทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดการเงินทั้งตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมาย
ตราสารอนุพันธุ เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และสภาวะแวดลอมทางกฎหมายที่จะตามมา
กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
๓ หนวยกิต
LN 7305 International Trade and Investment Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และลักษณะของการคาและการลงทุนระหวางประเทศ กฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ และสัญญาหลักทางการคาระหวางประเทศ การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา (goods) หรือบริการ (service) ระหวางบุคคล การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การรับขน
ของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล รวมถึงการศึกษาภาวะแวดลอมที่เกี่ยวกับการคาและการลงทุน ใน
ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและภายในประเทศ แหลงทุนและตลาดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี กฎระเบียบ
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ระหว า งประเทศ ในระดั บ สากลหรื อ พหุ ภ าคี เช น กฎระเบี ย บขององค ก รการค า โลก (World Trade
Organization (WTO)) และมาตรการสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคา
กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
๓ หนวยกิต
LN 7306 Consumer Protection Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค มาตรการตาง ๆ
ทางกฎหมายเพื่อการคุมครองผูบริโภค การแกไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแกผูบริโภคและวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค กรณีศึกษาคดีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภค
ของประเทศไทยกับตางประเทศ รวมทั้งศึกษาปญหาตาง ๆ อันเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
กบ ๗๓๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
๓ หนวยกิต
LN 7307 Business Taxation Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โครงสรางของกฎหมายภาษี
อากร วิธีหาขอยุติในปญหาภาษีที่เกิดขึ้น ผลยอนหลังของกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี อากร
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เชน ภาษีรถยนต ภาษีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน ความสัมพันธระหวางรัฐกับผูเสียภาษี การวางแผนภาษีอากรการหนี
ภาษีอากรและหลบหลีกภาษีอากร มาตรการหลบหลีกภาษีอากร และการดําเนินคดีภาษีอากร
กบ ๗๓๐๘ กฎหมายเพื่อการการจัดการวิสาหกิจ
๓ หนวยกิต
LN 7308 Law for Enterprise Management
ศึ กษาแนวคิ ด การจั ดการ ด า นการตลาด การผลิต การเงิน และการบริห ารวิส าหกิจ การจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน การผลิตสินคาและบริการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การคาทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค และการพัฒนาธุรกิจชุมชน รวมถึงกฎหมาย เชนพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ และ
นโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมรูปแบบและผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
๓ หนวยกิต
LN 8900 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวของกับความสนใจของตน ในประเด็นทางกฎหมายที่มี
ความสํ า คั ญ ต อ การจั ด การภาครั ฐ เช น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การการบริ ห ารนโยบายภาษี อ ากร
การจั ด การทองถิ่ น การบริ ห ารงานยุ ติธรรมทางอาญา เปน ตน และประเด็น ทางกฎหมายที่มีความสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจ เชน การวางแผนภาษีอากร วานิชธนกิจ การจัดการธุรกิจการคาระหวางประเทศ การทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน

๒๙

กบ ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ
๓ หนวยกิต
LN 9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบวิชา
และนักศึกษาตองทําบทนิพนธ
กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
LN 9004 Thesis
นักศึกษาตองทําการคนควาวิจัยในหัวขอที่นักศึกษาสนใจภายใตคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาอยาง
ใกลชิดอาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควรทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีการ
นําเสนอหัวขอรายงานความกาวหนาและสอบปองกันวิทยานิพนธ

๓๐

๓.๒ อาจารย
๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนงทาง
วิชาการ

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

ชื่อ – สกุล
*ศาสตราจารย
ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา

วท.ด. (ปฐพีวิทยา)
น.ม. (กฎหมาย
มหาชน)
*รองศาสตราจารย
น.บ. (เกียรตินิยม)
นเรศร เกษะประกร
Master of Laws
(Securities
Regulations)
น.บ.ท.
*ผูชวยศาสตราจารย
น.บ.
ดร.วราภรณ วนาพิทักษ Ph.D. (สหวิทยาการ)
LL.M.
ผูชวยศาสตราจารย
เกียรติพร อําไพ

อาจารย
ดร.ธัญรัตน อมรเพชร
กุล

หมายเหตุ : * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Georgia

๒๕๒๘
๒๕๓๒
๒๕๒๓
๒๕๒๘

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Southern Methodist
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒๕๒๓
๒๕๒๒
๒๕๕๐
๒๕๔๓

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม. (กฎหมายระหวาง
ประเทศ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น.บ. (เกียรตินิยม
อันดับสอง)
Ross School of Business,
University of Michigan, Ann
Ph.D. in Business
Arbor, MI, USA
Administration
(Operations and
Management
Wharton School, University
Science)
of Pennsylvania,
Bachelor of Science Philadelphia, PA, USA
in Economics
(Actuarial Science),
Summa Cum Laude School of Engineering and
(Highest Honor)
Applied Science, University
Bachelor of Applied of Pennsylvania,
Science (Computer Philadelphia, PA, USA
Science), Summa
Cum Laude
(Highest Honor)

๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๐
๒๕๓๖
๒๕๕๗

๒๕๕๑

๒๕๕๑

๓๑

๓.๒.๒ อาจารยผูสอน
ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
Doctor der Rechte-Dr.jur, Bochum University
Magister Legum (LL.M), Bochum University
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารยนเรศรเกษะประกร
Master of Laws (กฎหมายหลักทรัพย) University of Georgia
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้ําเลิศ
Ph.D. in Corporate Law, University of Canberra
LL.M. in Business Law, University of Canberra
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุน วิชชุไตรภพ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยปารีส 5 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรพัฒนา) มหาวิทยาลัย INALCO สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เอเชียตะวันออกและแปซิฟกศึกษา(เศรษฐศาสตรการพัฒนา) มหาวิทยาลัย INALCO สาธารณรัฐฝรั่งเศส
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ วนาพิทักษ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต Southern Methodist University
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยเกียรติพร อําไพ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) (กฎหมายระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพยสินทางปญญาสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรวิชาวาความ สํานักฝกอบรมวิชาวาความ สภาทนายความ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการคาระหวางประเทศสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๓๒

อาจารย ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
นิ ติ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (กฎหมายมหาชน)(Docteur en droit)เกี ย รติ นิ ย มสู ง สุ ด (Mention
Trèshohorable avec felicitation du Jury) Université Paul Cézanne Aix- Marseille ๓ ,
France
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (D.E.A.Droit Public)เกียรตินิยมAssezbienUniversité
Paul Cézanne Aix-Marseille ๓, France
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒.๓ รายชื่ออาจารยพิเศษ
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน
Doctorat de l’Université Robert Schuman (Mention très honorable) ประเทศฝรั่งเศส
D.E.A. de droit public (Strasbourg III)
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.ทสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย ดร.เมธี ครองแกว
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนสหรัฐฯ
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร University of Canterbury, NZ
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.ทสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริพงศพันธุ
LL.M. in taxation Harvard
น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
น.บ.ทสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.
น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
ศาสตราจารยพิเศษวิชัย อริยะนันทกะ
LL.B. (Wales), LL.M. (London) of Gray’s Inn, Barrister-at-law
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
น.บ.ทสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารยพิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัย New South Wales (ประเทศ
ออสเตรเลีย), มหาวิทยาลัย Duke (ประเทศสหรัฐอเมริกา) มหาวิทยาลัย London (ประเทศอังกฤษ)
น.บ.ทสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

๓๓

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราจารย เกษมสันต วิลาวรรณ
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
น.บ.ทสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟลิปปนส
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค
ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตร Groningen University ประเทศเนเธอรแลนด
ปริญญาโท Agricultural and Rural Development ที่ Institute of Social Studies, The Hague
ประเทศเนเธอรแลนด
ปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร. พินัย ณ นคร
Ph.D. University of Bristol
LL.M. (2nd Class Hons.) University of Cambridge
Diploma in English Legal Studies (with Distinction) University of Bristol
น.บ.ท.สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ ปติยาศักดิ์
Doctor of Legal Science (SJD.) University of Hong Kong SAR, China
Master of Law (LL.M) University of Sydney, Australia
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
Docteur en Droit (Mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité, U.
Aix-Marseille III
D. E. A. Sciences Pénales et Sciences Criminologiques ( Mention assez bien,U. AixMarseille III)
น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๔

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปรียา แกวละเอียด
ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยตูลูส๑, ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยตูลูส๑, ประเทศฝรั่งเศส
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน กุลสุจริต
Doctorat de droit public กฎหมายมหาชน, Aix-Marseille III , ฝรั่งเศส
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยดุลยลักษณ ตราชูธรรม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Business Law) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.ดวงทิพย บุญปลูก
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิธีพิจารณความแพง University of Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน University of Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท
Ph.D. Political Science The University of Queensland
M.A. of International Studies The University of Sydney
M.A. of Arts (InIR) Macquarie University
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ต.ท.ดร.ศักดิ์วุฒิ วิบูลสมัย
นิ ติ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (กฎหมายอาญา) เกี ย รติ นิ ย มสู ง สุ ด (Mention Trèshohorable avec
felicitation du Jury) มหาวิทยาลัย Paul Cézanne Aix-Marseille III สาธารณรัฐฝรั่งเศส
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา (เกียรตินิยม Assez Bien) มหาวิทยาลัย Paul Cézanne
Aix-Marseille III สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (เกียรตินิยม Assez Bien)มหาวิทยาลัย Paul Cézanne AixMarseille III สาธารณรัฐฝรั่งเศสทุน Bourses d'excellence Eiffel (ระดับปริญญาโท), กระทรวง
การตางประเทศ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( รป.ม.) วิชาเอกบริหารงานยุติธรรม คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร)) โรงเรียนนายรอยตํารวจ (นรต.รุน ๕๓)
โรงเรียนเตรียมทหาร (นตท.รุน ๓๗)

๓๕

ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ํา
Doctor of Juridical Science, La Trobe University
Master of Laws International, La Trobe University
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายอวิรุทธ ชาญชัยกิตติกร
Certificated of International Bussiness Transaction & Taxation Duke University USA
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตไทย
นายธนวัฒน เนติโพธิ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ไมมี
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาที่เรียนแผน ข เรียนวิชาการคนควาอิสระ เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาวิจัย
ตามประเด็นที่สนใจภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะทั้ง ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถศึกษาวิจัย
วิเคราะห สังเคราะห และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการได
๕.๓ ชวงเวลา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข (วิขาการคนควาอิสระ) เริ่มภาคเรียนแรกของปการศึกษาที่ ๒
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
วิชาการคนควาอิสระ จํานวน ๓ หนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
วิชาคนควาอิสระ
๑. จัดอาจารยที่ปรึกษาวิชาการคนควาอิสระเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
๒. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ กระบวนการในการคนควา วิจัย และประเมินผล
๓. นักศึกษานําเสนอผลงานการคนควาอิสระ

๓๖

๕.๖ กระบวนการประเมินผล
วิชาการคนควาอิสระ
๑. นักศึกษานําเสนอผลงานในชั้นเรียนตอเพื่อนนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
๒. รับฟงขอเสนอแนะจากเพื่อนนักศึกษาและการประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษา
๓. อาจารยประมวลผลและใหผลการศึกษา

๓๗

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วไปที่สถาบัน คณะ พยายามพัฒนา
ใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ไดแก
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เปนผูที่มีความรูคูคุณธรรมโดยนําความรูและ - มีการสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชา
คุ ณธรรมมาสร า งป ญ ญา สร า งจิ ตสํ า นึ ก และ - สอนโดยใชกรณีศึกษาตาง ๆ ใหผูเรียนรูจักคิดเขาใจในปญหาที่
ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
เกิดขึ้น จริง เพื่อใหเกิดปญ ญาและจิตสํานึกในการใชความรู
อยางมีคุณธรรม
- ใหมีความรูตอผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ผลประโยชนของประเทศชาติในกรณีที่ใชความรูโดยไมยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสํานึกในการ
บริหารอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับ ผิดชอบต อ
สังคมโดยรวม
- เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร อดทนและมุงมั่นที่ - จัดวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อสอนใหมีความรู
จะเป น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ที่ ส ามารถใช องค
รอบดาน มีวิสัย ทัศน มีการพัฒ นาบุคลิกภาพรูจักการรักษา
ความรูทางกฎหมายในการบริหารงานไดอยาง
สุขภาพจิต สุขภาพกายเพื่อสรางสมดุลในการทํางานอยางนัก
มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมถูกตองตามหลัก
บริหารมืออาชีพ
กฎหมาย
- จัดการเรียนการสอนเพื่อใหความรูการวิจัยทางกฎหมายและ
การบริหารใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห วิจัย และหาแหลง
คนควาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติมไดดวยตนเองโดยมีอาจารยที่
ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําทั้งทางดานความรูและจริยธรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ
- เปนผูที่สามารถบูรณาการองคความรูทางดาน - ใชกรณีศึกษา ตัว อยางในการใชห ลักกฎหมายประกอบการ
กฎหมายและการบริหาร นําความรู มาปรับใช
เรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในการใช
กับการบริหารงานและ การประกอบอาชีพตาง
ความรูทางกฎหมายมาปรับใชในการบริหารที่เกิดขึ้นจริง
- ใหนักศึกษานําประเด็นปญหาทางการบริหารและทางกฎหมาย
ๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ ต นเองสนใจมานํ า เสนอเป น วิ ช าการค น คว า อิ ส ระเพื่ อ
คนควาวิจัยเปน การบูร ณาการในการใช องคความรูทางด าน
กฎหมายและการบริหารและการประยุกตใชงานจริง

๓๘

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรไดกําหนดใหมีวิชาที่ใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
(๒) สามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพและวิชาชีพตาง ๆ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร “WISDOM” เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษา
เปนผูตรงตอเวลา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ( S= Social Responsibility , D =
Discipline , M = Morality ) การเรียนการสอนมีการใชตัวอยาง และกรณีศึกษาตาง ๆ นักศึกษาตองมีความ
รั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานกลุมนั้น ต องฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปน สมาชิกกลุมมีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตน อาจารยผูสอนทุกคน
ตองสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
รับผิดชอบตอสังคม
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและรวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ ดานความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
นั กศึ กษาจะต องมี ความรูทางกฎหมายเพื่ อการบริห ารตามรายวิช าที่ กําหนดให ศึก ษาใน
หลักสูตรโดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิด หลักการที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษา
(๒) มีความรูทางกฎหมายในภาพรวม สามารถใชหลักกฎหมายมาประยุกตใชในการแกปญหา
การบริหาร และสามารถคนควาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง

๓๙

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิดหลักการที่
สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษา ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการบริหาร การวิเคราะหกรณีปญหาที่เกี่ยวของกับ
กฎหมาย โดยเชื่อมโยงกับองคความดานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับการบริหารงานภาครัฐ และภาคเอกชนภาครัฐ
และการศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง การวิจัย ประเด็นปญหาทางกฎหมายกับการบริหาร และนําเสนองาน
ทางวิชาการ
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(๑) การทดสอบยอย
(๒) การทดสอบปลายภาคการศึกษา
(๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(๔) ประเมินจากกรณีศึกษา
(๕) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาจะตองสามารถคิด วิเคราะหขอมูลกฎหมาย ประยุกตใชความรูกฎหมายในการบริหาร
วิเคราะหปญหาตาง ๆ ในการทํางาน และปญหาทางการบริหารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ เพื่อใหสามารถนําเสนอ
แนวทางในการแกไขป ญหาหรื อข อยุ ติของปญหาได อยางมีประสิทธิภาพ จากวิชาการวิเคราะหขอมูลเพื่ อการ
บริหาร ตามผลการเรียนรูทักษะทางปญญา ดังนี้
(๑) สามารถคิด วิเคราะหปญหาทางการบริหารที่เกี่ยวกับการใชหลักกฎหมาย เพื่อใหสามารถ
นําเสนอแนวทาง การแกไขปญหาหรือขอยุติของปญหา
(๒) สามารถนําความรูกฎหมาย มาใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และ
ถูกตองตามหลักจริยธรรม
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) กรณีศึกษากฎหมายและการบริหารงานในภาครัฐ และภาคเอกชน
(๒) การอภิปรายกลุม
(๓) การวิจัย
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินผลงานและการมีสวนรวมในการอภิปราย การทํางานกลุมนักศึกษา การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การนําเสนอรายงาน การนําเสนอรายงานวิจัยโดยการเขียนบทความ หรือการนําเสนอผลงาน
บทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการ

๔๐

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ไดกําหนดผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไว โดยศึกษาวิชาการจัดการองคกรภายใตหลักนิติธรรมและ
ธรรมาภิบาล ดังนี้
(๑) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานรายบุคคล
(๒) สามารถวางแผนและรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง

๒.๔.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
หรือตองคนควาวิจัย หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ การเก็บขอมูลภาคสนามจาก
ชุมชนหรือหนวยงานตาง ๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) มีสภาวะผูนํา
(๒) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(๓) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สามารถอธิบายงานที่ตนรับผิดชอบไดความครบถวน ชัดเจน ตรงประเด็น
(๕) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(๖) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคลทั่วไป
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย นําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
บัณฑิตศึกษา

๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
(๑) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสําหรับการเรียนรายวิชาระดับ

(๒) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

๔๑

สารสนเทศ

๒.๕.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

ในวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดมีการจัดการเรียนการสอน
ดวยอาจารยผูเชี่ยวชาญโดยตรงจากคณะภาษาและการสื่อสารโดยมีการใชหองปฏิบัติการทางภาษาที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการเรียนการสอน มีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ใหบริการใหคําปรึกษาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและใหบริการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมทางสถิติ และนักศึกษาสามารถ
เรียนจากวิชาการวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข นอกจากนี้ สถาบันฯ
ยังมีระบบ Internet wifiใหนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีในการเขาถึงขอมูล ความรูตาง ๆ ผานทางอินเตอรเน็ต
ไดทุกที่ในสถาบันฯ และพัฒนาใหสํานักบรรณสารการพัฒนาเปนหองสมุดดิจิ ตอล มีระบบฐานขอมูลสากลให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการคนควา วิจัยไดตลอดเวลา
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทัก ษะการวิเคราะหเชิงตั วเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากความสามารถในการอภิ ป ราย การแสดงความคิ ด เห็ น การเขี ย นรายงานวิ จั ย
บทความวิชาการ การอางอิงเอกสาร ฐานขอมูล บทความทางวิชาการ รวมทั้งการนําเสนอผลงานวิชาการในชั้น
เรียน และในการประชุมวิชาการตาง ๆ

๔๒

ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๒.การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น
และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้
ทั้ง ๖ ขอ ดังนี้
(๑) มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
(๒) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๓) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ
(๔) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
(๖) มี ทั ก ษะในการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ของตนเองได อ ย า ง
มีคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒ ดานความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
กําหนดใหนักศึกษาตองมีความรูในดานตางๆ ดังนี้
(๑) มีความรูและความเขาใจพื้นฐานดานไวยากรณ โครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาทักษะดานการอาน
(๒) สามารถอ า นจั บ ใจความสําคัญ สรุป เนื้อหา ตีความประโยคของตํารา บทความวิช าการ
ภาษาอังกฤษ
(๓) สามารถพัฒนาทักษะและการใชภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาวิเคราะหประเด็นทางภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรม ในการใชภาษาและการสื่อสาร
(๔) สามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย ประเด็นปญหาทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในการใชภาษา
และการสื่อสาร และนําเสนอแนวทางแกไขได
๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กําหนดใหนักศึกษาตองมีความสามรถในการพัฒนาปญญา มีวิธีการใชความคิดที่เปนระบบและ
นําไปสูการสรางเสริมปญญา ดังนี้
(๑) ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของภาษาอังกฤษในการสงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
(๒) สามารถตีความ วิเคราะหและสังเคราะหตัวบทภาษาอังกฤษในบริบทตางๆได
(๓) สามารถใชทักษะและความเขาใจภาษาอังกฤษใหเกิดประโยชนในบริบทวิชาการและการเรียนรู

๔๓

(๔) สามารถประยุ ก ต ท ฤษฎี ท างภาษาและวั ฒ นธรรม เพื่ อ ก็ ใ ห เ กิ ด นวั ต กรรมทางความคิ ด
อันนําไปสูการเปรียบเหมือนและเปรียบตางในวิถีชีวิตบุคคล ชุมชน และสังคมโลก
๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
กําหนดใหนักศึกษาตองมีความสัมพันธระหวางบุคคลมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งงานกลุมและงานรายบุคคล ดังนี้
(๑) มีภาวะผูนํา สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(๒) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานกลุมและงานรายบุคคล
(๓) สามารถประสานงานและสรางความรวมมือระหวางบุคคล หนวยงาน และ/หรือขายงาน
(๔) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง องตนเองและทางวิ ช าชี พ
อยางตอเนื่อง
๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กําหนดใหนักศึกษาตองมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการฟง การพูด
การอาน และการเขียน และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม อันจะเปนประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม ดังนี้
(๑) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(๒) สามารถเขาใจศัพทเชิงวิชาการในรายวิชา/สาขาวิชาที่ศึกษา และนํามาใชไดอยางเหมาะสม
(๓) มี ทักษะและความสามารถในการเขีย นเชิงวิช าการเพี ย งพอสํ าหรั บ การเรีย นวิช าระดั บ
บัณฑิตศึกษา
(๔) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

๔๔

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของวิชา สพ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
การเรียนวิชาพื้นฐานบัณฑิตศึกษา หมายถึง การใหนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ของสถาบันไดเรียนวิชา
ที่จะเปนประโยชนแกนักศึกษา เปนการเปดโลกทัศนของนักศึกษาใหกวางและเหมาะสมกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพราะการศึกษาในระดั บนี้นักศึกษามีความรูควรมี ความรูความเขาใจในป ญหาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง มีการสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกสวนหนึ่งดวย
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ
(๓) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการบรรยายทุกหัวขอวิชา
(๒) การเรียนการสอนมีการใชกรณีศึกษาตาง ๆ
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
(๒) มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละ
หัวขอวิชา
๒.๒ ดานความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
มีความรูและความเข าใจเกี่ยวกับป ญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีจริยธรรม และรูจักการ
วางตัวที่เหมาะสมในสังคมไทยถูกตองตามกาลเทศะ
๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวความคิด หลักการที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษา
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละหัวขอวิชา
๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) คิดอยางมีปญญาและมีจิตสํานึกในการใชองคความรูที่ไดจากการศึกษาในหัวขอวิชาตาง ๆ
(๒) มีความเขาใจสภาพปญหาพื้นฐานของสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(๓) สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการศึกษา และในชีวิตประจําวัน

๔๕

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ใช ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน น ความเข า ใจกั บ ปรั ช ญา ทฤษฎี แ ละ
แนวความคิด หลักการที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษา
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละหัวขอวิชา
๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(๒) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานกลุมและงานรายบุคคล
(๓) สามารถประสานงานและสรางความรวมมือระหวางบุคคล
๒.๔.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานตองประสานงานกับเพื่อน
รวมชั้นไดเปนอยางดี
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน

สารสนเทศ

สารสนเทศ

๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
(๑) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(๒) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสําหรับการเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา
(๓) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

มีการบรรยายในหัวขอวิชาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการใชบริการหองสมุด โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทัก ษะการวิเคราะหเชิงตั วเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละหัวขอวิชา

๔๖

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานวัดผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานวัดผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก 0 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู

๓. ทักษะทางปญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร

•

•

•

•

o

กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
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o

๑

๒
•

๓
o

๔
o

สพ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา

•

ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
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กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร

กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร
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กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกร การจัดการและความรับผิด
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กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
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กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี
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กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนาองคกรภาครัฐกับกฎหมาย
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการของรัฐ
กับกฎหมาย
กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพื่อการบริหารงบประมาณและการคลัง
กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการทาสัญญาของรัฐ

o

•
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานวัดผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก 0 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม
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กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ
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กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ
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กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใชอานาจรัฐและความรับผิดของเจาหนาที่รัฐ
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กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

•
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กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร
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กบ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
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กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการเงิน
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o

กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
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กบ ๗๓๐๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

•

กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

o

๒

o

กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

o

•

•

•

•

o

กบ ๗๓๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ

•

o

o

•

•

o

กบ ๗๓๐๘ กฎหมายเพื่อการจัดการวิสาหกิจ

•

•

o

•

กบ ๘๙๐๐การศึกษาตามแนวแนะ

•

•

o

•

๓

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

•

o

๔

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๑
o

กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพื่อการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม

๓

๓. ทักษะทางปญญา

•

กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒

๒. ความรู

๔

o
•
•

o
o

•

•

•

•

o

•

o

•

•

o

•

•

•

o

o

o

•

o

๓

๔

๔๘

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชเกณฑการประเมินตามที่กําหนดในขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การทําแบบฝกหัด การเขียนรายงาน การสอบการฝก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ตามที่อาจารยผูสอนกําหนด ผลการสอบวิทยานิพนธและวิชาการ
คนควาอิสระ ผลการศึกษาดังกลาวขางตน แสดงออกไดดังนี้
A
=
๔.๐ หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม)
A=
๓.๗ หมายถึง Very good (ดีมาก)
B+ =
๓.๓ หมายถึง Good (ดี)
B
=
๓.๐ หมายถึง Fairly good (ดีพอใช)
B=
๒.๗ หมายถึง ALNost good (เกือบดี)
C+ =
๒.๓ หมายถึง Fair (พอใช)
C
=
๒.๐ หมายถึง ALNost fair (เกือบพอใช)
C=
๑.๗ หมายถึง Poor (ไมพอใช)
D
=
๑.๐ หมายถึง Very poor (ใชไมได)
F
=
๐
หมายถึง Failure (ตก)
W
หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)
I
หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไมสมบูรณ)
S
หมายถึง Satisfactory (พอใจ)
U
หมายถึง Unsatisfactory (ไมพอใจ)
AU
หมายถึง Audit (รวมฟง)
P
หมายถึง Pass (ผาน)
IP
หมายถึง In Progress (อยูระหวางดําเนินการ)
T
หมายถึง Terminate (ใหยุติ)
TR
หมายถึง Transfer, work with which there is no comparable grade
(ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๑. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษามีกระบวนการทวนสอบ
โดยสถาบันดําเนินการใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และรายงานผูบริหารเพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบในระดับ
หลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งระดับคณะและระดับสถาบันดําเนินการทวนสอบมาตรฐานหลักสูตร
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาหลังจากการสําเร็จการศึกษามีการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ไดแก

๔๙

๒.๑ การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
๒.๒ การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปดโอกาส ให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
๒.๓ จัดทํา Focus Group เพื่อสอบถามความคิ ดเห็ นจากผูทรงคุณวุ ฒิภายนอกที่มาประเมิน
หลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนการสอน และคุณสมบัติอื่น ๆที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใชเกณฑสําเร็จการศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วา
ดวยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารยและบุคลากร
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม
(๑) เพื่อใหทราบถึงประวัติ ความเปนมา ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ภาระหนาที่ ความคาดหวังของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมถึงทิศทางการดําเนินการของสถาบัน
(๒) เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน เกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรใหมของสถาบัน
(๓) เพื่อสรางแรงกระตุน ในการขับ เคลื่ อนสถาบันสู คานิย มรวม WISDOM และปลูกฝงวัฒนธรรม
องคกรที่มุงหวังแกบุคลากร
(๔) บทบาท หนาที่ ภาระงานอาจารย
(๕) สิทธิประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆที่ควรรู
๑.๒ ผูบริหารคณะและอาจารยอาวุโส ใหคําแนะนํา
(๑) ให คําแนะนํ าเกี่ ยวกั บปรั ชญา วัตถุประสงค ของหลั กสู ตร เนื้ อหาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยน
การสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูการ
เปนอาจารยในคณะ
(๒) ใหคําแนะนําดานการสอนและการทําวิจัย
(๓) มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยง ใหทํางานวิจัยรวมกับอาจารยอาวุโส
(๔) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
๑.๓ สงเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
(๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(๒) สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(๓) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

๕๐

(๔) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทําวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพผลงานวิจัย
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(๑) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรายวิชา และผูบริหารคณะเปนผูพิจารณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
(๒) พัฒนาทักษะการทําวิจัยกรณีศึกษาเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน
(๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและสงเสริมการนําผลงานการวิจัยไปใชประกอบการ
เรียนการสอน
(๔) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
(๕) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
(๒) สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(๓) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
(๔) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทําวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพผลงานวิจัย
(๕) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือขายวิชาชีพทางกฎหมายและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) สงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน
(๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อใหบุคลากรทุกกลุมไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะอยาง
เหมาะสม โดยผานกระบวนการจัดการความรู
(๒) จัดอบรม สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะสวน
บุคคลตามแตละสายงาน
(๓) จัดใหมีการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน รวมทั้งเครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกสถาบันฯ
(๔) สงเสริมการสอนงานระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางบุคลากรเกา/ใหม
(๕) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดงบประมาณเพื่อใหบุคลากรซื้อหนังสือวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
(๖) สนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศ

๕๑

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ ห ารหลักสู ตร มี คณะกรรมการบริ ห ารหลักสูตร ประกอบดว ย คณบดี เ ป น ประธาน
กรรมการ รองคณบดีที่ไดรับมอบหมายเปนรองประธาน และกรรมการที่เลือกจากที่ประชุมอาจารย ๒ คน และ
ผูอํานวยการหลักสูตรเปนกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลั กสู ต รเป น ผู ดํา เนิ น การให เ ป น ไปตามนโยบาย หลักเกณฑ มติ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรและให
คําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
(๑) มีการจัดการโครงสรางและการบริหารอยางเปนระบบ
(๒) มีการจัดกระบวนวิชาที่นักศึกษาตองเรียนเปนไปอยางมีระบบ
(๓) มีการจัดตารางสอนและตารางสอบอยางเปนระบบ
(๔) มีการพิจารณาภาระงานเปนไปตามระเบียบขอกําหนดของสถาบัน
(๕) มีการวัดผลในแตละสาขาวิชามีความชัดเจน ตรวจสอบได และสื่อสารใหนักศึกษาทราบ
(๖) มีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
(๗) มีการสํารวจความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
(๑) มีอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีความรูและประสบการณ
(๓) มีอาจารยพิเศษที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณการบรรยาย
(๔) มีหนังสือเฉพาะสาขาวิชาในหองสมุดที่นักศึกษาสามารถคนควาได
(๕) มีวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศเฉพาะสาขาวิชา
(๖) มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตออาจารยที่เหมาะสมกันในอัตราสวน ๑:๑
(๗) มีระบบเครือขายสารสนเทศบริการแกนักศึกษาและอาจารย
(๘) นักศึกษาสามารถใชบริการเครือขายสารสนเทศไดสะดวกและรวดเร็ว
(๙) อาคารและหองเรียนมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียน เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายแผนทึบ เครื่อง LCD เปนตน
๓. การบริหารคณาจารย
(๑) มีระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยใหม
(๒) มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการ
ติดตามและทบทวน
(๓) มีหลักเกณฑในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ

๕๒

๔. การบริการบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๒) มีการวางแผนและดําเนินการเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับดูแลการดําเนินงานหลักสูตรและมีอาจารยประจําทําหนาที่
ให คําปรึ กษาแนะนํ า แก นั กศึ กษา ในป ญ หาที่เกี่ย วกับ การเรีย นการสอน มีนักวิช าการศึกษาประจําคณะและ
หนวยงานสวนกลางของสถาบันใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การลงทะเบียนและการ
ปฏิบัติตามขอบังคับ กฎ ระเบียบตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต การจัดทํา Focus Group เพื่อสอบถามความเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ที่เปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตร รวมทั้งจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายในการจัดทํารางหลักสูตรเพื่อทําการ
ปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอสภาวิชาการและสภาสถาบัน

๕๓

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม๕.๐
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

ปการศึกษา
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

๙
๑–๕
๘

๑๐
๑–๕
๘

๑๒
๑–๕
๑๐

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ ๑ - ๕)
มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป

๕๔

หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
๑.๑ มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารยในภาควิชา/คณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนักศึกษา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู
มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน วิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผลและ
การใชสื่อการสอน
(๘) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับมาในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน
(๑) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยของนักศึกษาชั้นปสุดทาย
(๒) ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
(๓) ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ
(๔) ประเมินโดยศิษยเกา/ผูทรงคุณวุฒิ
(๕) สัมมนาหลักสูตรโดยคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรโดย
(๑) คณาจารยผูรับผิดชอบ
(๒) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
(๓) คณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะ
(๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ไดแก
(๑) มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอคณบดี
(๓) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร

๕๕

ตารางเปรียบเทียบระหวาง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕) กับ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียด/เหตุผลการ
แกไข/ปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง
สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร และเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
Master of Arts in Law and
Master of Arts in Law for
Management
Management
ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ)
Master of Arts (Law and
Management)

ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร)
Master of Arts (Law for
Management)

๕๖

โครงสรางหลักสูตร
แผน ก ๒
หมวดวิชา
หมวดวิชาเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักสูตรเดิม ๒๕๕๕
-

หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)

ไมนับหนวยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน

๖ หนวยกิต

หมวดวิชาหลัก

๑๘ หนวยกิต

วิทยานิพนธ

๑๒ หนวยกิต

รวม

๓๖ หนวยกิต

คงเดิม

แผน ข
หมวดวิชา
หมวดวิชาเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักสูตรเกาแผน ข
ไมนับหนวยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน

๖ หนวยกิต

หมวดวิชาหลัก

๑๘ หนวยกิต

หมวดวิชาเอก

๙ หนวยกิต

การคนควาอิสระ

๓ หนวยกิต

การสอบประมวลความรู
รวม

หลักสูตรใหมแผน ข
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)

โดยสอบขอเขียน
๓๖ หนวยกิต

คงเดิม

๕๗

รายวิชา (แยกตามหมวดวิชา)
การปรับปรุงรายวิชา (แยกตามหมวดรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อ
การบริหาร (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยการปรับลดบางรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหมและปรับเนื้อหาสาระบาง
รายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีความเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ สําหรับรายละเอียดในการปรับปรุง มีดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายและการจัดการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับ
หนวยกิต)
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
ภส ๔๐๑๒การซอมเสริมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
หมวดวิชาพื้นฐาน
กจ ๕๐๐๑ ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กจ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล
หมวดวิชาหลัก
กจ ๖๐๐๑ หลักกฎหมายแพงและ
กระบวนการยุติธรรมทางแพง
กจ ๖๐๐๒ หลักกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กจ ๖๐๐๓ หลักกฎหมายมหาชน
กจ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัด
องคกร การจัดการและความรับผิด
กจ ๖๐๐๕ กฎหมายกับการพัฒนา
กจ ๖๐๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย

หนวยกิต

รายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายเพื่อการบริหาร)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หนวยกิต

หมายเหตุ

๓
๓
๓
คงเดิม

๓
๓

๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓

หมวดวิชาพื้นฐาน
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร

หมวดวิชาหลัก
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชย
เพื่อการบริหาร
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญาการ
บริหาร
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดิน
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัด
องคกร การจัดการและความรับผิด
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย

๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓

ตัดวิชา กจ ๕๐๐๑ ความรู
พื้นฐานเกีย่ วกับกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
และปรับชื่อวิชากจ ๕๐๐๒
เปนหลักนิติธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาลเพื่อการ
จัดองคกร
ตัดวิชา กจ ๖๐๐๓ หลัก
กฎหมายมหาชน และ
เพิ่มวิชา กบ ๖๐๐๓
กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดิน และ
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมาย
และนิติวิธี

๕๘

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายและการจัดการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
รายวิชา

หนวยกิต

รายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายเพื่อการบริหาร)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี
หมวดวิชาเอก
๑) กฎหมายสําหรับนักบริหาร
(Law for Executives)
กจ ๗๑๐๐ หลักกฎหมายการคลัง
กจ ๗๑๐๑ กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะ
กจ ๗๑๐๒ การมีสวนรวมของ
ประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจ
ภาครัฐ
กจ ๗๑๐๓ กฎหมายวาดวยสิทธิ
มนุษยชน
กจ ๗๑๐๔ กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กจ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
๒) กฎหมายกับการจัดการภาครัฐ
(Law and Public
Administration)
กจ ๗๒๐๐ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กับกฎหมาย
กจ ๗๒๐๑ หลักการผังเมืองและการ
กอสรางกับกฎหมาย
กจ ๗๒๐๒ ทฤษฎีแรงงานและความ
มั่นคงทางสังคมกับกฎหมาย
กจ ๗๒๐๓ การจัดการและการพัฒนา
องคกรภาครัฐกับกฎหมาย
กจ ๗๒๐๔ การวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะและการบริหารโครงการ
กจ ๗๒๐๕ การบริหารการคลังกับ
กฎหมาย
กจ ๗๒๐๖ การบริหารทรัพยากร
มนุษยและการพัฒนาองคกร
กจ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ

๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

หมวดวิชาเอก
๑) กฎหมายเพื่อการบริหารภาครัฐ
(Law for Public Administration)
กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนา
องคกรภาครัฐกับกฎหมาย
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะและการบริหารโครงการของ
รัฐกับกฎหมาย
กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพื่อการบริหาร
งบประมาณและการคลัง
กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางและการทําสัญญาของรัฐ
กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพื่อการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรม
กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพื่อการจัดทํา
บริการสาธารณะ
กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ของเอกชนในกิจการของรัฐ
กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐและความรับผิดของ
เจาหนาที่รัฐ
กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
องคกร
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ

หนวยกิต

หมายเหตุ

๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

ปรับโครงสรางและรายวิชา
โดยยุบหมวดวิชาเอก
กฎหมายสําหรับนักบริหาร
และใหมีหมวดวิชาเอก ดังนี้
๑. กฎหมายเพื่อการบริหาร
ภาครัฐ
๒.กฎหมายเพื่อการบริหาร
ภาคเอกชน
ทั้งสองหมวดวิชาเอกไดมี
การเพิ่มวิชาเลือกใหม

๕๙

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายและการจัดการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
รายวิชา

๓) กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ
(Law and Business
Management)
กจ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการ
กจ ๗๓๐๑ การจัดการทรัพยสินทาง
ปญญากับกฎหมาย
กจ ๗๓๐๒ การประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยงกับกฎหมาย
กจ ๗๓๐๓ การจัดการการตลาดกับ
กฎหมาย
กจ ๗๓๐๔ การจัดการการเงินกับ
กฎหมาย
กจ ๗๓๐๕ การบัญชีกับกฎหมาย
กจ ๗๓๐๖ ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับ
ภาษีอากรธุรกิจ
กจ ๗๒๐๖ การบริหารทรัพยากร
มนุษยและการพัฒนาองคกร
กจ ๘๙๐๐การศึกษาตามแนวแนะ

หนวยกิต

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

วิชาวิทยานิพนธ
วิชาการคนควาอิสระ
การสอบประมวลความรู

๑๒
๓

รวม

๓๖

รายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายเพื่อการบริหาร)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) สาขาวิชากฎหมายเพื่อการ
บริหารภาคเอกชน
(Law for Private Management)
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
องคกร
กบ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการ
กบ ๗๓๐๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา
กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการการเงิน
กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ
กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภค
กบ ๗๓๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากรธุรกิจ
กบ๗๓๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
วิสาหกิจ
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ

หนวยกิต

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
คงเดิม

๖๐

การเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕)
กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ตําแหนงทางวิชาการ
*ศาสตราจารย
ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

หลักสูตรเดิม
คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา
วท.ด. (ปฐพีวิทยา)
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.ม. (เกียรตินิยม)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร *ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

*รองศาสตราจารย
นเรศร เกษะประกร

Master of Laws
University of Georgia
(SecuritiesRegulations)
เนติบัณฑิตยสภา
น.บ.ท.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.

*อาจารย
ดร.วราภรณ วนาพิทักษ

Ph.D. (สหวิทยาการ)
LL.M.
น.บ.

ตําแหนงทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Southern Methodist
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

*รองศาสตราจารย
นเรศร เกษะประกร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คุณวุฒิสูงสุด/
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
วท.ด. (ปฐพีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.ม. (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Master of Laws
University of Georgia
(SecuritiesRegulations)
เนติบัณฑิตยสภา
น.บ.ท.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.

*ผูชวยศาสตราจารย ดร. Ph.D. (สหวิทยาการ)
วราภรณ วนาพิทักษ
LL.M.
น.บ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Southern Methodist
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หมาย
เหตุ
คงเดิม

คงเดิม

ปรับ
ตําแหนง
วิชาการ

๖๑
หลักสูตรเดิม
ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
กิตติภูมิ เนียมหอม

อาจารยกฤษฎากร
วองวุฒิกุล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา
DEA. (Droit
International)

Universite de
Strasbourg

น.ม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

น.ม. (กฎหมายระหวาง
ประเทศ)
น.บ.

หมายเหตุ : *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา
Ph.D. in Business
อาจารย
ดร.ธัญรัตน อมรเพชรกุล Administration
(Operations and
Management
Science)
Bachelor of Science
in Economics
(Actuarial Science),
Summa Cum Laude
(Highest Honor)
Bachelor of Applied
Science (Computer
Science), Summa
Cum Laude (Highest
Honor)
ผูชวยศาสตราจารย
เกียรติพร อําไพ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
Ross School of
Business, University of
Michigan, Ann Arbor,
MI, USA

หมาย
เหตุ
ปรับปรุง

Wharton School,
University of
Pennsylvania,
Philadelphia, PA, USA
School of Engineering
and Applied Science,
University of
Pennsylvania,
Philadelphia, PA, USA

นบ. (เกียรตินิยมอันดับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สอง)
น.บ.ท.
เนติบัณฑิตยสภา
นม. (กฎหมายระหวาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเทศ)

ปรับปรุง

๖๒

แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ
ศาสตราจารย ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

นายสุนทร มณีสวัสดิ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Mr. Soonton Manesawat

ตําแหนงปจจุบัน

ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
โทร (๐๒) ๗๒๗ ๓๗๐๙
โทรสาร (๐๒) ๓๗๔ ๔๗๓๑
E-mail: soonton.m@nida.ac.th
๓. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ปฐพีวิทยา)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ปฐพีวิทยา)
นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ปฐพีวิทยา)

ป พ.ศ. ที่จบ
๒๕๒๘

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔. การศึกษาอื่น ๆ
๔.๑ เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
๔.๒ ปปร. รุน ๙ สถาบันพระปกเกลา
๔.๓ บยส. รุน ๗ วิทยาลัยการยุติธรรม

๖๓

๕. ผลงานวิชาการ
๕.๑ บทความทางวิชาการ
๕.๑.๑
สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๗). ผูต รวจการแผนดินกับบทบาทในการตรวจสอบจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง วารสารกฎหมายปกครอง เลมที่ ๓๒ ตอน ๑ (๒๕๕๗) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๕.๑.๒
สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๕). “การควบคุมการตรากฎหมาย” วารสารนิติพัฒนนิดา ปที่ ๑
(มิถุนายน ๒๕๕๕)
๕.๑.๓
๕.๑.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๔). “สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม: สภาพและมาตรการทาง
กฎหมาย” วารสารนิติศาสตร ปที่ ๔๐ฉบับที่ ๔(ธันวาคม ๒๕๕๔)
๕.๑.๔
๕.๑.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๒). “หนี้ในธรรม หนี้ในแพง”วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ปที่ ๒๑ฉบับที่ ๑(มิถุนายน ๒๕๕๒)
๕.๑.๕
๕.๑.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๐). “ความรับผิดในคาสินไหมทดแทนอันเกิดแตการไมชําระหนี้
แนวคําพิพากษาฎีกาของศาลไทยที่นาสนใจ” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปที่ ๑๙ฉบับที่ ๒
(ธันวาคม ๒๕๕๐)
๕.๑.๖
สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๐). “มหาวิทยาลัยในกํากับของกรุงเทพมหานคร กระจายอํานาจพื้นที่:
กระจายอํานาจทางบริการ” วารสารกฎหมายสุโขทันธรรมาธิราช ปที่ ๑๙ฉบับที่ ๑(มิถุนายน ๒๕๕๐)
๕.๑.๗
สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๘). “การโอนสิทธิการใชที่ราชพัสดุจากสวนราชการไปยังรัฐวิสาหกิจ”
วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแหงงบประเทศไทย ฉบับป พ.ศ.๒๕๔๘
๕.๑.๘
สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๔). “หนี้ที่เจาหนี้ผิดนัด” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปที่ ๑๓
ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๔)
๕.๑.๙
สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๐). “กฎหมายไทยในทศวรรษหนา” วารสารสุโขทัยธรรมธิราช ปที่ ๑๐
ฉบับที่ ๒(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๐)
๕.๑.๑๐ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๐). “ศาลปกครองเพื่อประชาชน” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่ ๙ฉบับที่ ๑(มิถุนายน ๒๕๔๐)
๕.๑.๑๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๖). “นิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวในกฎหมายอาคารชุด”
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ ๒๓ฉบับที่ ๔(ธันวาคม ๒๕๓๖)
๕.๑.๑๒ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๖). “กฎหมายกับการแกปญหาที่ดินทางเกษตร” รวมบทความเนื่องใน
โฮกาสครบรอบ ๖๐ป ดร.นิรันดร สิงหบุตรา ๒๕๓๖
๕.๑.๑๓ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๖). “การทํานิติกรรม ของบุคคลที่ถูกพิทักษทรัพย หรือบุคคลลมละลาย”
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปที่ ๕ฉบับที่ ๒(ธันวาคม ๒๕๓๖)
๕.๑.๑๔ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๔). “มาตรา ๒๗อํานาจพิเศษของฝายบริหาร” รวมบทความวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ป ศาสตราจารย ไพโรจน ชัยนาม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๕๓๕
๕.๑.๑๕ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๔). “ไกรสรพระเสด็จได สึกชี” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมธิราช ปที่
๓ฉบับที่ ๑(กรกฎาคม ๒๕๓๔)

๖๔

๕.๑.๑๖ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๑). “วัดกับการเปนทายาท” วารสาร นิติสาสน สาขาวิชานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๑
๕.๑.๑๗ สุนทร มณีสวัสดิ์. “ศาลปกครอง” รวมบทความการปฏิรูปการเมือง. มปป.
๕.๒ หนังสือ
๕.๒.๔ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๘). หนวยที่ ๒“หนาที่ในการชําระหนี้”หนวยที่ ๓ “การบังคับชําระหนี้”
เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพง ๒:หนี้ ละเมิด ๒ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, ๒๕๕๘.
๕.๒.๕ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๕). “คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หนี้” สํานักพิมพ
วิญูชน(พิมพครั้งที่ ๑,๒,๓), ๒๕๕๕.
๕.๒.๖ สุนทร มณีสวัสดิ์. “ที่มา และนิติวิธีในกฎหมายมหาชน” เอกสารแนวการศึกษา ระดับปริญญาโท
วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.๒.๗ สุนทร มณีสวัสดิ์. “พัฒนาการของกฎหมายมหาชน” เอกสารแนวการศึกษา ระดับปริญญาโท
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.๒.๘ สุนทร มณีสวัสดิ์. “นิติธรรม และนิติรัฐ” เอกสารแนวการศึกษา ระดับปริญญาโท วิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญชั้นสูง สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.๒.๙ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๒). “ความรูพื้นฐานทางกฎหมายมหาชน” เอกสารการสอนชุดวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองทองที่หนวยที่ ๒ สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒.
๕.๒.๑๐ สุนทร มณีสวัสดิ์. “ถาม ตอบ หนี้” สํานักพิมพวิญูชน(พิมพครั้งที่ ๑-๗)
๕.๒.๑๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. “สรุป หนี้” สํานักพิมพวิญูชน
๕.๒.๑๒ สุนทร มณีสวัสดิ์. “กฎหมายรอบตัว” สํานักพิมพวรรณศิลป
๕.๒.๑๓ สุนทร มณีสวัสดิ์. “คําอธิบายกฎหมายฟนฟูกิจการ” สํานักพิมพวิญูชน (พ.ศ.๒๕๔๑)
๕.๒.๑๔ สุนทร มณีสวัสดิ์. “กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ” เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.๒.๑๕ สุนทร มณีสวัสดิ์. “ผลกระทบของกฎหมายทางเกษตรที่มีตอการปาไม” เอกสารการสอนวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาปาไม สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.๒.๑๖ สุนทร มณีสวัสดิ์. “บทบาทของกฎหมายตอการพัฒนาปาไม” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาปาไม สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.๒.๑๗ สุนทร มณีสวัสดิ์. “การใช การตีความกฎหมาย และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป” เอกสารการสอนชุดวิชา
กฎหมายแพง๑สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕.๓ งานวิจัย
๕.๓.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๔). สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม :สภาพการและมาตรการทางกฎหมาย (
Living Modified Organisms : Current Status and Legal Measure)

๖๕

๕.๓.๒ สุนทร มณีสวัสดิ์.(๒๕๕๕). ผูต รวจการแผนดินกับบทบาทในการตรวจสอบจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (Ombudsman with the Role of Inspecting Ethic of Person Holding
Political Position)
๕.๓.๓ สุนทร มณีสวัสดิ์. รางพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่..) พ.ศ.... : ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมาย
ประเทศไทย กับประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เสนอตอ สถาบันพระปกเกลา
๕.๓.๔ สุนทร มณีสวัสดิ์. คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เสนอตอ สํานักงานศาลปกครอง
๕.๓.๕ สุนทร มณีสวัสดิ์. โครงการการจัดตั้งสถาบันเมล็ดพันธุพืชเปนองคการมหาชน.(หัวหนาโครงการ)
เสนอตอกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๕.๓.๕. สุนทร มณีสวัสดิ์. การบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคา (หัวหนาโครงการ)เสนอตอ
กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย
๖. ประวัติการทํางาน
๖.๑ ศาสตราจารย ประจําคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๖.๒ ศาสตราจารย (ระดับ ๑๐) ประจําสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๖.๓ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)
๖.๔ กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
และการเกษตร สํานักนายกรัฐมนตรี
๖.๕ กรรมการวิจัยและพัฒนา สภาผูแทนราษฎร
๖.๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย
๖.๗ กรรมการกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
๖.๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุพืช
๖.๙ อนุกรรมการยุทธศาสตร สํานักงานบริการและพัฒนาองคความรู (สบร.)
๖.๑๐ อกพ. วินัยและการออกจากราชการ สํานักงาน กพ.
๗. ประสบการณอื่น
๗.๑ กรรมการปฎิรูปการเมือง
๗.๒ กรรมการกฤษฎีกา (กรรมการวินิจฉัยรองทุกข คณะที่ ๕)
๗.๓ กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๗.๔ กรรมการรณรงคเพือ่ การปฏิรูปการเมือง
๗.๕ ประธานอนุกรรมการยกรางแกไขรัฐธรรมนูญสวนที่วาดวยสิทธิและเสรีภาพในคณะกรรมการปฏิรูป
ทางการเมือง
๗.๖ อนุกรรมการดานกฎหมาย การทางพิเศษแหงประเทศไทย
๗.๗ อนุกรรมการวาดวยการมอบอํานาจและการกระจายอํานาจในคณะกรรมการปฎิรปู ระบบราชการ
๗.๘ กรรมการปฎิรูปการบริหารราชการฝายรัฐสภา
๗.๙ ที่ปรึกษากฎหมายประธานรัฐสภา

๖๖

๗.๑๐ ที่ปรึกษากฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี
๗.๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
๗.๑๒ กรรมการพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายควบคุมอาคาร
_____________________________________________________________

๖๗

แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารยนเรศร เกษะประกร
____________________________________________________________
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

นายนเรศร เกษะประกร

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Mr. Nares Kesaprakorn

ตําแหนงปจจุบัน

รองศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก

คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
โทร (๐๒) ๗๒๗ ๓๗๐๗
โทรสาร (๐๒) ๓๗๔ ๔๗๓๑
E-mail: nares.k19@gmail.com
๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
of Laws
Regulations)

ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันการศึกษา
Master
๒๕๒๘
The University of Georgia, (Securities
U.S.A

เนติบัณฑิตไทย

๒๕๒๓

นิติศาสตรบัณฑิต

๒๕๒๒

สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔. การศึกษาอื่น ๆ
วุฒิบัตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) ๒๕๔๕ วิทยาลัยการยุติธรรม
Direct Certification Program (DCP) ๒๕๔๙ The Institute of Directors (IOD)
Audit Committee Program (ACP)
๒๕๔๙ The Institute of Directors (IOD)
Chartered Directors Class (CDC)
๒๕๕๒ The Institute of Directors (IOD)
๕. ผลงานทางวิชาการ
๕.๑ ตํารา
๕.๑.๑ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๔๒). หลักกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด.
๕.๑.๒ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๔๒). กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ (บทเบ็ดเสร็จ
ทั่วไป).

๖๘

๕.๒ งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ
๕.๒.๑ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๓๗). หนังสือเรื่อง “หลักกฎหมายบุคคล” พิมพจําหนาย
โดยสํานักพิมพวิญูชน
๕.๒.๒ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๓๖)บทความเรื่อง “พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕”
๕.๓ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๒๑๑.)วิทยานิพนธปริญญาโท เรื่อง “Protection available to a U.S.
Citizen who buys securities issued by foreigners : Relief in the U.S. for sales at home and
aboard; Protection under U.K. and Thailand laws” เสนอ ณ มหาวิทยาลัยจอรเจีย พ.ศ. ๒๕๒๑.
๕.๔ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๕๘). บทความวิจัย เรื่อง “Predictors of Thai Residents Participation
in the Anti-Corruption Commission (NACC), Thailand.
๕.๕ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๕๗). บทความวิจัย เรื่อง “สถานะทางกฎหมายของมาตรฐานการบัญชีไทย
(The Legality of the Thai Accounting Standards).
๕.๖นเรศร เกษะประกร. (๒๕๕๖). งานวิจัย เรื่อง “การบังคับใชกฎหมายเพื่อใหปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ”.
๕.๗ นเรศร เกษะประกร. (๒๕๕๖).กรณีศึกษา เรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัทมหาชน
จํากัด เนื่องจากการตกแตงบัญชีบริษัท : กรณีศึกษา บมจ. ปคนิค (Director’s Criminal Culpability:
Case Study of Picnic Corp).
๕.๘นเรศร เกษะประกร. (๒๕๕๖). กรณีศึกษา เรื่อง “หนาที่ของกรรมการบริษัทในการประกอมกิจการ
ดวยความระมัดระวัง กรณีศึกษาธนาคารเอเซียทรัสต”.
๕.๙นเรศร เกษะประกร. (๒๕๔๐)วารสารนั ก บริ ห าร ป ที่ ๑๗ ฉบั บ ที่ ๔ ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๔๐ เรื่ อ ง
“หลักการปกปองคุมครองนักลงทุนกับการเสนอขายและการซื้อขายหลักทรัพยของคนตางดาว”.
๖. ประวัติการทํางาน/ตําแหนงวิชาการ
๖.๑ อาจารยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
รวม ๓๐ ป ๔ เดือน ๑๓ วัน
๖.๒ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๑)
๖.๓ ผูชว ยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
๖.๔ รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
๖.๕ ผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายและการจัดการ คณะนิติศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๖.๖ กรรมการประจําคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๖.๗ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๖.๘ ปจจุบันดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๖๙

๗. ตําแหนงอื่น ๆ
๗.๑ กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
๗.๒ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
๗.๓ กรรมการตรวจสอบ หอการคาไทย และสภาหอการคาไทย
๗.๔ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพื่อเปนที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ที่สั่งโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
๗.๕ ผูตรวจสอบทางวิชาการ โครงการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๗.๖ ผูประเมินผลงานวิจัยภายในและภายนอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๘. ประสบการณการสอน
๘.๑ ปริญญาตรี วิชากฎหมายหุนสวนและบริษัท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๘.๒ ปริญญาโท วิชากฎหมายองคกรธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๘.๓ ปริญญาตรี วิชากฎหมายองคกรธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
๘.๔ ปริญญาโท วิชากฎหมายสําหรับนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
๘.๕ ปริญญาโท วิชากฎหมายปกครองกับรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
๘.๖ วิทยากรประจําหลักสูตร Mini Master Management Program
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๙. ประสบการณและผลงานอื่น ๆ
๙.๑ พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน (สายนักวิชาการ) ประจําจังหวัดปทุมธานี
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ )
๙.๒ กรรมการสรางขอสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยของทบวงมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๗)
๙.๓ กรรมการที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นองคกรเอกชน
คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณสภารางรัฐธรรมนูญ
(พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐)
๙.๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองและประเมินประสิทธิภาพการสอน ตลอดจน
พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๔)
๙.๕ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการกิจการสตรีเยาวชนและผูสูงอายุ
สภาผูแทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓)
๙.๖ ผูบรรยายพิเศษ วิชากฎหมายแพงและพาณิชย โรงเรียนนายรอยตํารวจ
(พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑)

๗๐

๙.๗ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติและประกาศหรือคําสั่งอื่นในลักษณะเดียวกัน โดย
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
๔๕/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗
๙.๘ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔)
๙.๙ ผูรวมดําเนินรายการวิทยุและวิทยากรประจํารายการ “ทิศทางไทย” ชวง “กฎหมายธุรกิจนารู” ทาง
สถานีวิทยุ FM ๑๐๑(พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓)
๙.๑๐ ผูรวมดําเนินรายการโทรทัศน “ทิศทางไทย” ชวง “กติกาธุรกิจ” ทาง UBC ชอง ๐๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓
– ๒๕๔๔)
๑๐. กิจกรรมอื่น ๆ
๑๐.๑ สมาชิกสโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค ๓๓๕๐ R.I. (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปจจุบัน)
๑๐.๒ สามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา
๑๐.๓ นายกสโมสรโรตารีปทุมวัน (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑)
๑๐.๔ สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ (Graduate Member DCP๗๗) สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
๑๐.๕ ที่ปรึกษาวิชาการกิตติมศักดิ์ นิตยสาร OHM
___________________________________________________________

๗๑

แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภรณ วนาพิทักษ
____________________________________________________________________________
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

นางสาววราภรณ วนาพิทักษ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Ms. Varaporn Vanaphituk

ตําแหนงปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
โทร (๐๒) ๗๒๗ ๓๗๑๑
โทรสาร (๐๒) ๓๗๔ ๔๗๓๑
E-mail: tah_v@yahoo.com
๓. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ป พ.ศ. ที่จบ

สถาบันการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Master of Laws

๒๕๔๓

Southern Methodist University,
U.S.A

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขา
วิชาสหวิทยาการ)

๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔. ผลงานวิจัยหรือบทความที่ตีพิมพ
๕.๑ ผลงานวิจัย
วราภรณ วนาพิทักษ.(๒๕๕๘). การพัฒนากลไกระงับขอพิพาททางอินเทอรเน็ต. ไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.). (หัวหนาโครงการ: อยูระหวางการดําเนินการ)
วราภรณ วนาพิทักษ. (๒๕๕๘). วิจัยเรื่อง ปญหาการคุมครองสิทธิสวนบุคคลจากการโจรกรรมอั ต
ลั ก ษณ บุ ค คลในอาเซี ย น. ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร . (หั ว หน า
โครงการ).

๗๒

วราภรณ วนาพิทักษ. (๒๕๕๗). การพัฒนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภายใตกรอบความตกลง
ดานอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน. ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.).
(หัวหนาโครงการ).
วราภรณ วนาพิทักษ. (๒๕๕๗). ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลบน
เว็บไซต. ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (หัวหนาโครงการ)
วราภรณ วนาพิทักษ. (๒๕๕๖). การบังคับใชกฎหมายควบคุมจดหมายสแปม. ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (หัวหนาโครงการ).
พัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ. (๒๕๕๖). ศึกษาสาเหตุและแนวทางการปองกันการกระทําผิดวินัย:
กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ. ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงาน ก.พ. (ผูรวมวิจัย).
พัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ. (๒๕๕๕). วิจัยเรื่อง โครงการศึกษาสาเหตุของการกระทําผิดวินัยและ
การปองกันการกระทําผิดวินัยและจริยธรรมของขาราชการพลเรือน. ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน ก.พ.
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ปราบปรามการค า น้ํ า มั น เถื่ อ นในเขตทางทะเลของประเทศไทย.” ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย จาก สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เกี ย รติ พ ร อํ า ไพ. (2557). “การทบทวนกฎหมายด า นการท อ งเที่ ย วจากความตกลงเขตการค าเสรี
อาเซียน.”ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เกียรติพร อําไพ. (2558). “การทบทวนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคระบาด
ระหวางประเทศจากการขนสงสินคาทางทะเลมาทาเรือของประเทศไทย : ศึกษากรณีหลักความโปรงใสและการกีด
กันทางการคา.” ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เกี ย รติ พ ร อํ า ไพ. (2558). “กลไก แนวทางการผลั ก ดั น แผนพั ฒ นางาน IHR ในประเด็ น ที่ เ ป น การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางหรือตองใชกฎหมาย.”ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข
๕. ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน
2555 - 2555
2555 - ปจจุบัน
2552 - 2554
2543 - 2555
2541 - 2543
2540 - 2548

ผูอํานวยการศูนยกฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร และอาจารยประจํา
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและองคกรในการ
รักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเลสภาความมั่นคงแหงชาติ
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
อนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิที่เปนวัด ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
วุฒิสภา
อาจารยประจําระดับบัณฑิตยศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
อาจารยประจําและผูชวยคณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูจัดการฝายกฎหมาย บริษัทนรเสฏฐกรุป จํากัด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๗๗

2536 - 2538
2536 - 2536

เลขานุการรองคณบดีฝายวิจัย และเลขานุการศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พนักงานนิติกรรมและสัญญา บริษัท สุวิทยและเสรี จํากัด แขวงสวนหลวง เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

๖. ประสบการณในการสอน
กฎหมายเอกชน
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายกับการพัฒนา
กฎหมายการจัดการ องคกรและความรับผิด
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายธุรกิจ
คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
_______________________________________________
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๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
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คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
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Thunyarat Amornpetchkul, Izak Duenyas, and Ozge Sahin. Mechanisms to Induce Buyer
Forecasting: Do Suppliers Always Benefit from Better Forecasting?. Forthcoming in Production and
Operations Management.
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