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๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๔๐ 
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจในปจจุบันเรียกไดวาเปนเศรษฐกิจไรพรมแดน การเปดเสรีทางการคากับประเทศตาง ๆ 
แมวาจะเกิดผลประโยชนแกประเทศเปนอยางมาก แตก็ทําใหเกิดปญหาตามมา อาทิ ปญหา Circumvention 
ในอนาคต การปลอมแปลงแหลงกําเนิดสินคาและการแอบอางใชสิทธิประโยชนทางการคาท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปดเสรีทางการคาจะมีมากข้ึน การดําเนินมาตรการเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมภายในจากการคาท่ีไมเปนธรรม
ของประเทศคูคา เชน การทุมตลาด การนําเขาสินคาราคาถูกจํานวนมากจนเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรม
ภายในจะมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากการเปดเสรีทางการคาจะทําใหมีการนําเขาเพ่ิมข้ึน จําเปนตอง
มีการดําเนินมาตรการเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศอยางจริงจัง เพ่ือรักษาระดับดุลการคาของ
ประเทศใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม กฎหมายมาตรการปกปอง (Safeguard) จะมีความสําคัญอยางยิ่ง        การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบทางการคาของประเทศคูคาท่ีมุงเนนการออกมาตรการทางการคามิใชภาษี 
(Non-Tariff Measures : NTMs) ใหม ๆ และเพ่ิมความเขมงวดจะมีมากข้ึน เชน มาตรการ Bioterrorism 
ของสหรัฐอเมริกา 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 การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในป    
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีผานมา หลายภาคสวนตองเตรียมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการเคลื่อนยาย
สินคา บริการการลงทุน แรงงานฝมือ อยางเสรี และเงินทุนท่ีเสรี ซ่ึงในป พ.ศ. ๒๕๕๐ อาเซียนไดจัดทําพิมพ
เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เปนแผนบูรณาการงานดานเศรษฐกิจใหเห็น
ภาพรวมในการมุงไปสู AEC ซ่ึงประกอบดวยแผนงานเศรษฐกิจในดานตาง ๆ พรอมกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนใน
การดําเนินมาตรการตาง ๆ แกประเทศสมาชิกไดตกลงกันลวงหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสมาชิก
จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของในดานตาง ๆ ตลอดจนการทําความตกลง
ระหวางประเทศ ในระดับทวิภาคี หรือพหุภาคีของประเทศอาเซียน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางของผลจากเศรษฐกิจไรพรมแดน ท่ีจะสงผลกระทบตอการทําธุรกิจ
ในภาคเอกชน รวมถึงการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐ ปจจัยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วเชนนี้ทําให
ผูบริหารองคกรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองคํานึงถึงผลท่ีจะตามมา จึงจะตองหาทางเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนหาชองทางหรือโอกาสท่ีจะใชประโยชนจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวย 
 จากการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจดานพลวัตของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจ     
ไรพรมแดน นําสูการวางแผนเพ่ือกําหนดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการเรียนรูกฎหมาย และใชกฎหมายท่ีสําคัญสําหรับการเปนนักบริหาร
องคกรในภาครัฐและภาคเอกชน  
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๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 กระแสโลกาภิวัตนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลกระทบท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด สภาพครอบครัวและสังคมท่ีตองแขงขันท้ังในดานความเปนอยู 
การศึกษา ตลอดจนการทํามาหากิน ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ อยางมากมาย ไมวาจะเปนปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
ปญหาดานการอยูรวมกันในสังคม ชุมชน ปญหาแรงงาน ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปญหาความ    
เหลื่อมล้ําของคนในสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนปญหาการประพฤตินอกกรอบ หรือนอกกฎหมายของ
คนในสังคม ปญหาการขาดความโปรงใสและการขาดธรรมาภิบาลขององคกรตาง ๆ ลวนสงผลตอการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมท้ังสิ้น และสิ่งสําคัญท่ีมีสวนกอใหเกิดปญหาทางสังคมและวัฒนธรรมอยางหนึ่งก็คือ    
การขาดความรูทาง “กฎหมาย” ของคนในสังคม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความรูเทาทันในการใชกฎหมาย         หลัก
กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล     จึง
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร เพ่ือใหนักบริหาร          ท่ี
ตองการมีความรูกฎหมาย ไดมีโอกาสเรียนรูกฎหมาย สามารถใชองคความรูทางกฎหมายในการบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล นําความรูทางกฎหมายมาปรับใชกับการ
บริหารงานและการประกอบอาชีพตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใชความรูทาง
กฎหมายใหมีความสามารถในเชิงแขงขัน เพ่ือประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
 
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 โดยท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการเดิมมีลักษณะเปนหลักสูตร 
ท่ีออกแบบสําหรับผูปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจในสาขาวิชา
ดังกลาว โดยมีท่ีมาจากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเหมาะสมกับความประสงคและความจําเปนของ
หนวยงานท้ังในภาครัฐหรือภาคเอกชน ซ่ึงมีลักษณะบางประการท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ผูปฏิบัติงานในภาครัฐ
จําเปนท่ีจะตองรูกฎหมายมหาชน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการบริหารภาครัฐ ในขณะท่ีภาคเอกชนจําเปนตองรู
กฎหมายพ้ืนฐานในทางกฎหมายแพงรวมท้ังกฎหมายธุรกิจตาง ๆ 
 อยางไรก็ดี ผูปฏิบัติงานในภาครัฐอาจจําเปนตองรูกฎหมายตาง ๆ ในภาคธุรกิจเอกชน หรือ
ผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนก็ประสงค หรือจําเปนตองรูกฎหมายมหาชนเชนกัน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรอาจ
มีความจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับความประสงคของกลุมผูบริหารในภาครัฐหรือภาคเอกชนดังกลาว 
 นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีแนวคิดท่ีจะออกแบบสาขาวิชาใหเหมาะสมกับผู
ท่ีประสงคจะศึกษาเนื้อหาของกฎหมายท่ีเชื่อมโยงกับองคความรูอ่ืนโดยเฉพาะเจาะจง ไดแก การบริหารงาน
ภาครัฐ และการบริหารงานภาคเอกชน ซ่ึงมีลักษณะเปนการสรางความรูความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
สําหรับนักบริหาร และผูปฏิบัติงานในภาครัฐ หรือในภาคเอกชนอยางใดอยางหนึ่งตามความรูความสามารถ 
และประสบการณของผูท่ีประสงคจะศึกษา 
 เ พ่ือเปนการสรางโอกาสและทางเลือกในการสรางความเชี่ยวชาญพิเศษสําหรับนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงกําหนดใหหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการ
บริหาร เปดสอน ๒ สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 
 



   ๖ 
 
 

 ๑) กฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 
 ๒) กฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาคเอกชน 
 ดวยเหตุผลขางตน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นสมควรแกไขชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหา -
บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ เปน “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการ
บริหาร” เพ่ือใหครอบคลุมวิชาเอกท้ัง ๒ สาขาดังกลาว 
 
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ตามแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน ประกอบดวยยุทธศาสตรตาง ๆ จํานวน ๘ ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรท่ี ๖ คือ การ
รักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริหารวิชาการท่ีมีความโดดเดนและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมท่ีไดกําหนดกลยุทธดานการพัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตรท่ีสามารถตอบสนองตรง
ตามความตองการของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของปจจัยแวดลอมตาง ๆ 
เพ่ือใหมีสาขาวิชาครบถวนในดานพัฒนบริหารศาสตร แนวทางหนึ่งคือ การเปดสอนหลักสูตรทางดาน
นิติศาสตร เพ่ือชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการบริหารการพัฒนา ซ่ึงเปนเอกลักษณของ
สถาบัน ใหมีความครบถวนและสมบูรณเพ่ิมมากข้ึนจากเปาหมายดังกลาว ประกอบกับการท่ีสถาบันเปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวท่ีเปดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษามาเปนเวลากวา ๔๐ ป สถาบันจึงมี
ประสบการณและความชํานาญในการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะศาสตร
ทางการบริหาร ดังนั้น เพ่ือใหสามารถใชศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีไดอยางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ สถาบัน
จึงเห็นสมควรจัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
เพ่ือการบริหาร 
 
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/หลักสูตรอ่ืนของสถาบัน 
 บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร ตองเปน
ผูมีความรูทางกฎหมาย สามารถบูรณาการความรูทางกฎหมายกับศาสตรอ่ืน ๆ มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล   
มีความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี รับรูสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง สังคม ท่ีสามารถนํามาคิด วิเคราะห และสังเคราะหได ตลอดจนตองรูจักรักษา
สุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดี มีการพัฒนาบุคลิกภาพและมีความพรอมท่ีจะเปนผูนําในอนาคต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหคณะภาษา
และการสื่อสารเปนผูจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชในการอานและคนควาเอกสาร
ประกอบการสอนหรือตําราภาษาอังกฤษ ตลอดจนใหมีทักษะในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได 
 นอกจากนี้ยังจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาซ่ึงประกอบดวย วิชาจริยธรรม
สําหรับนักบริหาร เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจไทย การเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญไทย วิชา
ภาษาไทย วิชาการเขียนเอกสารทางวิชาการ วิชาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพโดย
กองบริการการศึกษาสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ และนักศึกษา
ยังสามารถเรียนผานทางระบบ E-Learning ของสถาบันไดอีกทางหนึ่งดวย 
 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร ท่ีตองการความรูใน
หลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอ่ืนเปนวิชาเลือกได  



   ๗ 
 
 

 ๑๓.๑ รายวิชาท่ีเปดสอนโดยสํานักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการส่ือสาร ไดแก 
  สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา     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 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/หลักสูตรอ่ืน 
 นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหารเปดสอน ยกเวนวิชาสัมมนาและวิชาการคนควาอิสระ ท้ังนี้ ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของแตละหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนําและอาจารยผูสอน 
  
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
  ๑๓.๓.๑ โครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา         มี
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูอํานวยการหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการ
การศึกษาดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา 
  ๑๓.๓.๒ คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะตาง ๆ เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชา
เสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีคณะภาษาเปดใหบริการแกนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ๆ 
  ๑๓.๓.๓. อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาแตละหลักสูตรใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีจะไปเรียน
วิชาของหลักสูตรอ่ืนเปนวิชาเลือก อาจารยผูสอนรายวิชานั้น ๆ เปนผูอนุญาต/ใหความเห็นชอบ โดยมี
นักวิชาการศึกษาของแตละคณะเปนผูประสานงานและตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร วาดวยการศึกษาและขอกําหนดของหลักสูตร 
 

 

 

 

 



   ๘ 
 
 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจทางดานกฎหมายสามารถใชองคความรูทางกฎหมายใน
การบริหารงานอยางมีคุณธรรมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนของสังคมและประเทศชาติ 
 

 ๑.๒ วัตถุประสงค 
  ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนนักบริหารท่ีมีความรูรอบดานกฎหมายสามารถใชองคความรู
ทางกฎหมายในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๒.๒ เพ่ือใหบัณฑิตสามารถบูรณาการองคความรูทางดานกฎหมายและการบริหารนําความรู
ทางกฎหมายมาปรับใชกับการบริหารงานและการประกอบอาชพีตาง ๆ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๑.๒.๓ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการบริหารสามารถปรับใชความรูทางกฎหมาย         ให
มีความสามารถในเชิงแขงขันเพ่ือประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
  ๑.๒.๔ เพ่ือใหบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสําหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนาเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 

-ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรสกอ.และ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 

-เอกสารหลักสูตร  
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมสิ่งแวดลอม 
และความตองการของผูใชบัณฑิต 

-สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา 
องคความรูและวิจัยดานการ 
ประยุกตใชกฎหมายกับการ 
บริหาร 
-สงเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา 

-จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจํา 
-จํานวนโครงการวิจัยในแตละป 
-ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผูใชบัณฑิต 

-พัฒนาอาจารยใหมีความรูดาน
การเรียนการสอนการวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

-สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย 
ท้ังในระดับชาติและระดับ 
นานาชาติ 
-สงเสริมการจัดประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
-สงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอ 
ผลงานวิชาการในตางประเทศ 
-จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงในการ

ทําวิจัยและการเรียนการสอน 

-จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ 
ตีพิมพ  
-จํานวนการจัดการประชุมทาง  
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
-จํานวนอาจารยท่ีไปเสนอผลงาน  
วิชาการในตางประเทศ 



   ๙ 
 
 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติ 
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ 
 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
  ภาคตน  เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
  ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
  ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
 
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนท้ังในและ/หรือตางประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะ   ท่ี
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษาสําหรับประสบการณการทํางานใหเปนไปตาม
ประกาศของสถาบัน 
  ๒.๒.๒ ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน โดยการสอบขอเขียนหรือสัมภาษณ 
 
 ๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  ความรูความสามารถในดานกฎหมายและภาษาอังกฤษดานกฎหมายไมเทากัน 
 
 ๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอกําหนดของนักศึกษาตามขอ ๒.๓ 
  จัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับกฎหมาย เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 
 
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป 
 

จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

เรียนในเวลาราชการ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
เรียนนอกเวลาราชการ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ 
รวม ๓๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - ๕๐ ๔๐ ๔๐ 

  
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณแผนดินและงบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



   ๑๐ 
 
 

 ๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา 
   แบบชั้นเรยีน 
   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 หลักสูตรแผน ก ๒ หลักสูตรแผน ข 
ก. หมวดวิชาเตรียมความพรอม 
กอนเขาศึกษา 

ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง  
(ไมนับหนวยกิต) 

ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง  
(ไมนับหนวยกิต) 

ข.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 

ค. หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๖หนวยกิต ๖หนวยกิต 

ง. หมวดวิชาหลัก ๑๘ หนวยกิต ๑๘หนวยกิต 

จ. หมวดวิชาเอก - ๙ หนวยกิต 

ฉ. การคนควาอิสระ - ๓ หนวยกิต 

ช. วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต - 

ซ. การสอบประมวลความรู - โดยสอบขอเขียน 

รวม ๓๖หนวยกิต ๓๖หนวยกิต 
 

  
 
 
 
 



   ๑๑ 
 
 

 ๓.๑.๓ รายวิชา 
 ก. วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 เปนวิชาท่ีไมกําหนดหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ยท่ีนักศึกษาตองเรียนเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหารโดยใช
เวลาเรียนไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้ 

กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย  ไมนอยกวา ๒๐ ชัว่โมง 
LN 4000 English for Legal Studies  

  

ข. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 เปนวิชาไมนับหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ยนักศึกษาจะตองเรียนวิชาเสริม
พ้ืนฐานในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา 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
บัณฑิตศึกษา 

๓ (๓-๐-๖) 

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. เง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 
      ๒. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 
          สถาบันกําหนด 
 

ค. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา  ๓ (๓-๐-๖) 
LN 5001 Lawand Development  
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดองคกร ๓ (๓-๐-๖) 
LN 5002 Rule of Law, Ethics and Good Governance for 

Organization Management 
 

   

 



   ๑๒ 
 
 

ง. หมวดวิชาหลัก 
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร   ๓ (๓-๐-๖) 
LN 6001 Civil and Commercial Law for Management               
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
LN 6002 Criminal Law for Management  

กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน  ๓ (๓-๐-๖) 
LN 6003 Law on Administration of State Affairs  
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด ๓ (๓-๐-๖) 
LN 6004 Law on Organization, Management and Liability  
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖) 
LN 6005 Legal Research Methodology  
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี ๓ (๓-๐-๖) 
LN 6006 Legal System and Juristic Method  
  
 

จ. หมวดวิชาเอก (เลือกเอกใดเอกหนึ่งเทานั้น) 
  นักศึกษาแผน ข จะตองเรียนวิชาเอกจํานวน ๙ หนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกระบุวิชาเอกดังนี้ 
 

 

๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ (Law for Public Administration) 
สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะตองเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จํานวน ๙ หนวยกิต 
กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนาองคกรภาครัฐกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7200 Management and Development ofPublic Sector and Law  
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 

ของรัฐกับกฎหมาย 
๓ (๓-๐-๖) 

LN 7201 Public Policy Analysis and ProjectManagement and Law  
กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพ่ือการบริหารงบประมาณและการคลัง ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7202 Law for Public Budget and Finance Management  
กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการทําสัญญาของรัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7203 Law on Public Procurement and Public Contracts  
กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7204 Law on Local Public Administration   
กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพ่ือการบรหิารงานกระบวนการยุติธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7205 Law for Justice Administration  
กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7206 Law for Public Service Management  
กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7207 Law on Public Private Partnerships 

 
 



   ๑๓ 
 
 

กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและความรับผิดของเจาหนาท่ีรัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7208 Law Enforcement Investigation and Liability  

of Public Agencies 
 

กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

๓ (๓-๐-๖) 

LN 7209 Law on the Prevention and Suppression  
of Corruption  

 

กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7210 Law for Natural Resources and 

EnvironmentalManagement  
 

กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7211 Law for Human Resource Management 

andOrganization Development 
 

กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 8900 Directed Studies   

 
 

๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาคเอกชน (Law for Private Management) 
สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะตองเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จํานวน ๙ หนวยกิต 

กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7210 Law for Natural Resources and 

EnvironmentalManagement  
 

กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร 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 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7301 Intellectual Property Law   
กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเก่ียวกับการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7302 Law on Insurance and Risk Management   
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7303 Law on Information Technology   
กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัดการการเงิน ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7304 Law on Financial Management   
กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเก่ียวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7305 International Trade and Investment Law  
กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค  ๓ (๓-๐-๖) 



   ๑๔ 
 
 

LN 7306 Consumer Protection Law  
กบ ๗๓๐๗ กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7307 Business Taxation Law  
กบ ๗๓๐๘ กฎหมายเพ่ือการจัดการวิสาหกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 7308 Law for Enterprise Management   
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ ๓ (๓-๐-๖) 
LN 8900 Directed Studies   

 
ฉ. หมวดวิชาการคนควาอิสระ(แผนข) 
กบ ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ  ๓ หนวยกิต 
LN 9000 Independent Study  
 
ช. หมวดวิชาวิทยานิพนธ (แผน ก ๒)  
กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต 
LN 9004 Thesis  
 

 

ซ. การสอบประมวลความรู(โดยสอบขอเขียน) 
Comprehensive Examination 
 

หมายเหตุ : ๑. * วิชาเสริมพ้ืนฐานไมนับหนวยกิต 
  ๒. ผูท่ีเรียนนอกเวลาราชการไมตองเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน จึงมีการปรับการเรียน 
วิชาหลักและวิชาเอกในแตละภาค ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ๑๕ 
 
 

 
๓.๑.๔ แผนการศึกษา 
 

แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ)  
 วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง      (ไมนับหนวยกิต)** 
 สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา      ๓ หนวยกิต** 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
 ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   ๓ หนวยกิต* 
 กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา       ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร     ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี      ๓ หนวยกิต 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     ๓ หนวยกิต* 
 กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดองคกร  ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน    ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      ๓ หนวยกิต 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ภาคการศึกษาท่ี ๓ (ภาคฤดูรอน)  

กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร      ๓ หนวยกิต 
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด   ๓ หนวยกิต 

             รวม ๖ หนวยกิต 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ                ๑๒ หนวยกิต 
           รวม ๑๒ หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๖ 
 
 

 
แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)  
 วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา         ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง (ไมนับหนวยกิต)** 
 สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา      ๓ หนวยกิต** 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   ๓ หนวยกิต* 
 กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา       ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร     ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี      ๓ หนวยกิต 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     ๓ หนวยกิต* 
 กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดองคกร  ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน    ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      ๓ หนวยกิต 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๓ (ภาคฤดูรอน)  

กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร      ๓ หนวยกิต 
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด   ๓ หนวยกิต 

             รวม ๖ หนวยกิต 
ปท่ี ๒ภาคการศึกษาท่ี 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. *วิชาเสริมพ้ืนฐานไมนับหนวยกิต** วิชาท่ีไมนับหนวยกิตเพราะเรียนกอนเปดภาคการศึกษา 

     ๒. คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแตละภาคตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๗ 
 
 

 
๓.๑.๔ แผนการศึกษาสําหรับภาคนอกเวลาราชการ 
 

แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ)  
 วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง      (ไมนับหนวยกิต)** 
 กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย     ๓ หนวยกิต** 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
 กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา       ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร     ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี      ๓ หนวยกิต 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดองคกร  ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน    ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      ๓ หนวยกิต 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ภาคการศึกษาท่ี ๓ (ภาคฤดูรอน)  

กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร      ๓ หนวยกิต 
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด   ๓ หนวยกิต 

             รวม ๖ หนวยกิต 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ                ๑๒ หนวยกิต 
           รวม ๑๒ หนวยกิต 
 
 
แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)  
 วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา         ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง (ไมนับหนวยกิต)** 
 กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย     ๓ หนวยกิต** 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา       ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร     ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี      ๓ หนวยกิต 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดองคกร  ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน    ๓ หนวยกิต 
 กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      ๓ หนวยกิต 



   ๑๘ 
 
 

            รวม ๙ หนวยกิต 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๓ (ภาคฤดูรอน)  

กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร      ๓ หนวยกิต 
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด   ๓ หนวยกิต 

             รวม ๖ หนวยกิต 
ปท่ี ๒ภาคการศึกษาท่ี 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 :     คณะอาจมีการปรับการเรยีนวิชาหลักและวิชาเอกในแตละภาคตามความเหมาะสม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๙ 
 
 

 



   ๒๐ 
 
 

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   
กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย ไมนอยกวา ๒๐ ช่ัวโมง        (ไมนับหนวยกิต) 
LN 4000 English for Legal Studies 

ศึกษาการใชภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย คําศัพทเฉพาะท่ีปรากฏอยูในเอกสารทางกฎหมาย 
อาทิ สัญญา ขอตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สําหรับผูท่ีไมมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 

 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา        ๓ หนวยกิต 
ND 4000 Foundation for Graduate Studies 

แนะนําการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร 
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
 
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา    ๓ หนวยกิต 
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

สรางเสริมความรูพ้ืนฐานดานไวยากรณท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะการอาน เชน การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและสวนขยายของประโยคเพ่ือนําไปสูการเรียนรูและพัฒนาทักษะการ
อานงานเขียนทางวิชาการ เชน ตํารา บทความวิชาการ โดยเนนการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ 
เพ่ือหาขอสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานแบบขามเพ่ือหาขอมูล
เฉพาะการหาความสัมพันธของประโยคและยอหนาในงานเขียนและการอานเชิงวิเคราะห 

 
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      ๓ หนวยกิต 
LC 4002 Integrated English Language Skills Development 

เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะท้ัง ๔ ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
เชิงวิชาการเบื้องตน 

 
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  ๓ หนวยกิต 
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

ฝกทักษะและกลยุทธการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาไดศึกษามากอนแลวในวิชา 
ภส๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม ท้ังนี้ นักศึกษาจะไดรับการ
ฝกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากข้ึน 

 
 
 
 



   ๒๑ 
 
 

ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    ๓ หนวยกิต 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 

ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ิมเติมและซอมเสริมทักษะดังกลาวสําหรับนักศึกษา
ท่ียังบกพรองในการเรียนวิชา ภส๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือ ภส ๔๐๐๓ 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ดวยการสอนและฝกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา       ๓ หนวยกิต 
LN 5001 Law and Development 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปญหาทาง
กฎหมาย กฎหมายกับการแกไขปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายกับการบริหารจัดการ วิเคราะห
กฎหมายในฐานะท่ีกฎหมายเปนเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปญหากฎหมายกับการพัฒนาใน
มิติของกฎหมายกับการเมือง(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ท้ังนี้ 
โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลกระทบของการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมท้ังความจําเปนในการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

 
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดองคกร   ๓ หนวยกิต 
LN 5002 Rule of Law, Ethics and Good Governance for Organization Management 

ความหมายและสาระสําคัญของหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพ้ืนฐานวาดวย 
การขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) ศึกษาพ้ืนฐานและขอบเขตของการใชอํานาจรัฐ  
หลักจริยธรรม ระบบการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หลักการจัดการและการบริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดี ศึกษาลักษณะขององคกรในทางวิชาชีพ หลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
หลักธรรมาภิบาลหลักการในการประกอบกิจการท่ีดีของภาคเอกชนท่ีมีระบบตรวจสอบการประกอบกิจการ 
และความรับผิดชอบตอสังคม 

 
หมวดวิชาหลัก 

กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร     ๓ หนวยกิต 
LN 6001 Civil and Commercial Law for Management 

แนวคิดทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกฎหมายแพงและพาณิชยประเภทของบุคคลตาม
กฎหมาย ความผูกพันและความรับผิดทางแพงหลักกฎหมายวาดวยสัญญา รวมท้ังการระงับขอพิพาททางแพง 
ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานและมีความสัมพันธเชื่อมโยงในระบบกฎหมายอ่ืน และเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
ในฐานะท่ีจะตองนําไปใชในเปนฐานสนับสนุนในการบริหารจัดการ ท้ังในการบริหารงานภาครัฐและการ
บริหารงานภาคเอกชน 

 
 



   ๒๒ 
 
 

กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร       ๓ หนวยกิต 
LN 6002 Criminal Law for Management 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกฎหมายอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญาประเภท
ของความผิดอาญา โครงสรางความผิดอาญาการกําหนดความผิดทางอาญา ความผิดทางอาญาและ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน การระงับขอพิพาททางอาญา
รวมท้ังกรณีศึกษาความผิดทางอาญาและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

 
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการแผนดิน     ๓ หนวยกิต 
LN 6003 Law on Administration of State Affairs  
 แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของการบริหารราชการแผนดิน แนวคิดเก่ียวกับอํานาจรัฐและการจัด
องคกรของรัฐ กฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจของรัฐ หลักนิติรัฐ และกฎหมายเก่ียวกับฝายปกครอง หลักท่ัวไป
ในการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารราชการแผนดินตาง ๆ ท่ีใชในการบริหารงานภาครัฐและเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรการจัดการและความรับผิด   ๓ หนวยกิต 
LN 6004 Law on Organization, Management and Liability  
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกฎหมายในการจัดองคกรภาครัฐและองคกรธุรกิจหลักการในการดําเนินการ
ขององคกรภาครัฐและองคกรธุรกิจอํานาจหนาท่ีและสถานะของผูกระทําการในนามองคกรความมีผลผูกพันตอ
บุคคลภายนอกและความรับผิดของเจาหนาท่ีของรัฐหรือความรับผิดของกรรมการและผูบริหารของ 
องคกรธุรกิจ 
 
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย        ๓ หนวยกิต 
LN 6005 Legal Research Methodology 

ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร แนวทางในการศึกษาวิจัย การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธทาง
นิติศาสตร โดยศึกษาแหลงขอมูล และแนวทางในการคนหาประเด็นทางกฎหมายท่ีจะศึกษาคนควาสมมติฐาน
การวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีท่ีจะใชในการศึกษา รวมท้ังวิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการอันไดแก ศึกษา
การตั้งประเด็นคําถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลําดับความคิด วิธีการนําเสนอ การทําเคาโครง การเขียน
สรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห ตลอดจนรูปแบบการอางอิงหลักฐานท่ีใชในการศึกษาคนควา โดยมุงเนนให
ผูศึกษาไดฝกทักษะในการศึกษาคนควา และการนําเสนองานทางวิชาการในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจจน
สามารถพัฒนางานเปนวิทยานิพนธ และสารนิพนธได 

 
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี       ๓ หนวยกิต 
LN 6006 Legal System and Juristic Method 
 ศึกษาระบบกฎหมาย ความหมายความเปนมา และบอเกิดของกฎหมายทัศนคติของนักกฎหมายท่ีมี
ตอบอเกิดของกฎหมาย วิธีการศึกษา วิธีใชกฎหมาย และการตีความกฎหมาย ศึกษาถึงโครงสราง หมวดหมู 



   ๒๓ 
 
 

การแยกประเภท ขอความคิดตาง ๆ ของระบบกฎหมายอันเปนรากฐานของกฎหมายแตละระบบ การวินิจฉัย
คดีตามหลักความเปนธรรมโดยอาศัยหลักกฎหมาย ขอเท็จจริงในคดี และพิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงเหตุผล
ในขอเท็จจริงท่ีเก่ียวพันกับสภาพสังคม เพ่ือสามารถใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน     
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 หมวดวิชาเอก 

 ๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 

กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนาองคกรภาครัฐกับกฎหมาย    ๓ หนวยกิต 
LN 7200 Management and Development of Public Sector and Law 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการภาครัฐการจัดทําสาธารณะการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐแนวคิด
ทางดานการจัดการภาครัฐรวมสมัยการพัฒนาองคกรภาครัฐสมัยใหมการพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐกลไกใน
การเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
จัดการภาครัฐและการบริการสาธารณะ 

 
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการของรัฐกับกฎหมาย ๓ หนวยกิต 
LN 7201 Public Policy Analysis and Project Management and Law 
 ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผนในระดับตาง ๆ ของไทย 
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ กฎหมายเก่ียวกับการจัดทําโครงการของรัฐและการรวมลงทุนของรัฐในรูปแบบ
ตาง ๆ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําโครงการของรัฐ เชน การทําประชา
พิจารณ การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร (SEA) การประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการและ
การกํากับดูแลโครงการของรัฐ เพ่ือใหการดําเนินโครงการของรัฐเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพ่ือการบริหารงบประมาณและการคลัง     ๓ หนวยกิต 
LN 7202 Law for Public Budget and Finance Management 

ศึกษาแนวความคิดและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและระบบการคลังของรัฐ 
ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณและการอนุมัติงบประมาณ กฎหมายเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานของรัฐประเภทตาง ๆ 
รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบการใชจายงบประมาณและหลักการตรวจเงินแผนดิน 
เพ่ือใหการใชเงินแผนดินเปนไปอยางถูกตอง  

 
กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและการทําสัญญาของรัฐ   ๓ หนวยกิต 
LN 7203 Law on Public Procurement and Public Contracts 
 ศึกษากระบวนการเก่ียวกับการทําสัญญาของรัฐในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตข้ันตอนในการจัดทําขอเสนอ
โครงการ การคัดเลือกคูสัญญา การทําสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจสอบการดําเนินการตามสัญญา 



   ๒๔ 
 
 

รวมถึงกระบวนการในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาของรัฐ ศึกษาพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
กระบวนการในการจัดซ้ือจัดจางในระบบตาง ๆ เชน ระบบ e-GP e-market e-bidding กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ  
 
กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๓ หนวยกิต 
LN 7204 Law on Local Public Administration 
 ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจ การจัดต้ัง โครงสราง อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนทองถ่ินกับองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
การบริหารการคลังทองถ่ิน การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลไกในการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพ่ือการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม    ๓ หนวยกิต 
LN 7205 Law for Justice Administration 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารงานและระบบงานยุติธรรม ศึกษาอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานตาง ๆ การวางแผนและนโยบายการบริหารจัดการหนวยงานและระบบงานกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานใน
กระบวนการยตุิธรรม 
 
กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพ่ือการจัดทําการบริการสาธารณะ     ๓ หนวยกิต 
LN 7206 Law for Public Service Management 
 ศึกษาแนวความคิด หลักเกณฑและรูปแบบของการจัดทําบริการสาธารณะ นโยบายของรัฐ ระเบียบ 
กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริการสาธารณะ การบริหารบริการสาธารณะ การกํากับดูแล การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดทําบริการสาธารณะ และปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการใหบริการสาธารณะ 
 
กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ    ๓ หนวยกิต
LN 7207 Law on Public Private Partnerships 
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการเก่ียวกับการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ แผนยุทธศาสตรการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานของสัญญา
รวมลงทุน การคํานวณมูลคาของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐและลักษณะตองหาม การคัดเลือกคูสัญญา การกําหนดเง่ือนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือกและ
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญารวมลงทุน กฎหมายเก่ียวกับจัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา 
รวมท้ังกลไกทางกฎหมายในการกํากับดูแลโครงการรวมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทอัน
เกิดจากสัญญารวมลงทุนในกิจการของรัฐ  
 
 



   ๒๕ 
 
 

กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและความรับผิดของเจาหนาท่ีรัฐ   ๓ หนวยกิต 
LN 7208 Law Enforcement Investigation and Liability of Public Agencies 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในลักษณะตาง องคกร
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกอนเขาสู
ตําแหนง  ระหวางการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยภาค
ประชาชน รวมท้ังความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 
กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   ๓ หนวยกิต 
LN 7209 Law on the Prevention and Suppression of Corruption 
 ศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน และการปองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใชมาตรการทางกฎหมายและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น การปลูกฝง
คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต ศึกษาอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
LN ๗๒๑๐ กฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ๓ หนวยกิต 
LN 7210 Law for Natural Resources and Environmental Management  
 ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดและกฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรณีศึกษาคดีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ และปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบังคับใช
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม วิธีพิจารณา
คดีสิ่งแวดลอมและศาลซ่ึงพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม รวมท้ังแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร   ๓ หนวยกิต 
LN 7211 Law for Human Resource Management and Organization Development 

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดหลักการและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ศึกษา
กระบวนการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเหมาะสมเพ่ือใหองคกรพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังศึกษาหลักกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เชนกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการ ทํ า ง าน  กฎหมายด านแร ง ง านสั ม พันธ แล ะรั ฐ วิ ส าห กิจ สั ม พั นธ  และกฎหมาย อ่ืน  ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 



   ๒๖ 
 
 

๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือการบริหารงานภาคเอกชน  

กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ๓ หนวยกิต 
LN 7210 Law for Natural Resources And Environmental Management  
 ศึกษาหลักทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประวัติปรัชญาทฤษฎี
และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณีศึกษาคดีตางๆท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศและปญหาตางๆท่ีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอมวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมและศาลซ่ึง
พิจารณาคดีสิ่งแวดลอมรวมท้ังแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร   ๓ หนวยกิต 
LN 7211 Law for Human Resource Management and Organization Development 

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การบูรณาการระหวาง
กลยุทธขององคกรและกลยุทธของคนเขาดวยกัน โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความหลากหลาย
ของทุนมนุษย และศึกษากระบวนการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเหมาะสม เพ่ือใหองคกรพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนไปโดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังศึกษาหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กฎหมายดานแรงงานสัมพันธและ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
กบ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ     ๓ หนวยกิต 
LN 7300 Dispute Resolution and Arbitration 
 ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือกในลักษณะตาง ๆ 
ไดแก การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท การประนีประนอมความและการอนุญาโตตุลาการ ลักษณะ
ของการอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาและคําชี้ขาดของการอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาระบบกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ และวิเคราะหปญหาในเรื่องท่ีเก่ียวของ ศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา 
ความสําคัญของการเลือกกฎหมายท่ีใชบังคับตามเจตนาแหงคูกรณี 
 
กบ ๗๓๐๑กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา      ๓ หนวยกิต 
LN 7301 Intellectual Property Law 
 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญา แนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การบริหารและจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และลักษณะของทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีสําคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ในเชิงพาณิชยของประเทศตาง ๆ ความตกลงสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา และกรณีศึกษาตาง ๆเก่ียวกับการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในประเทศและระหวางประเทศ 
รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการคุมครองและจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 



   ๒๗ 
 
 

กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง   ๓ หนวยกิต 
LN 7302 Law on Insurance and Risk Management  
 ศึกษาขอความคิด หลักเกณฑพ้ืนฐานและกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัยทรัพยสิน การประกันภัย
ความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑของกิจการ การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการประกอบการการ
ประกันวินาศภัย รวมตลอดถึงการประกันภัยในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ เชน การประกันภัยในความรับผิดของ
ผูบริหารกิจการ การประกันภัยในความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ หลักเกณฑการทําสัญญาประกันภัย 
ผูรับประกันภัยในสัญญาประกันภัย ผลบังคับของสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ยังศึกษาขอความคิดและ
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงอันเปนความเสียหายในหลายลักษณะท่ีอาจเกิดข้ึนใน
การดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจเอกชนการบริหารความเสี่ยงตอความเสียหายในตลาดการเงินท่ีอาจเกิดจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย การบริหารกองทุน ดัชนีมูลคา
การซ้ือขายหลักทรัพย การบริหารกองทุน ตลอดจนความผันผวนของสินคาท่ีสําคัญในตลาดซ้ือขายสินคา
ลวงหนา 
 
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๓ หนวยกิต 
LN 7303 Law on Information Technology 
 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปนมาและพัฒนาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล ศึกษากฎหมาย
เก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดแกกฎหมายในระดับระหวางประเทศซ่ึงเปนกฎหมายแมแบบใน
การยกรางกฎหมายไทย กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมตลอด
ถึงกรณีปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายปจจุบัน 
 
กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการเงิน      ๓ หนวยกิต 
LN 7304 Law on Financial Management  
 การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะหและการจัดการการเงิน การบริหารเงินทุนและทรัพยสิน
ระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โครงสรางเงินทุน รวมถึงนโยบายการปนผล
และตนทุนของเงินทุน ตลอดจนประเด็นทางกฎหมายท่ีมีความสําคัญ เชน การทําสัญญาและนิติกรรมทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับตลาดการเงินท้ังตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมาย
ตราสารอนุพันธุ เปนตน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และสภาวะแวดลอมทางกฎหมายท่ีจะตามมา 
 
กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ     ๓ หนวยกิต 
LN 7305 International Trade and Investment Law 

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิด และลักษณะของการคาและการลงทุนระหวางประเทศ กฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ และสัญญาหลักทางการคาระหวางประเทศ การซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคา (goods) หรือบริการ (service) ระหวางบุคคล การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การรับขน
ของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล รวมถึงการศึกษาภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวกับการคาและการลงทุน ใน
ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและภายในประเทศ แหลงทุนและตลาดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี กฎระเบียบ



   ๒๘ 
 
 

ระหวางประเทศ ในระดับสากลหรือพหุภาคี เชนกฎระเบียบขององคกรการคาโลก (World Trade 
Organization (WTO)) และมาตรการสงเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวของกับการคา  
 
กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค      ๓ หนวยกิต 
LN 7306 Consumer Protection Law 
 ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค มาตรการตาง ๆ 
ทางกฎหมายเพ่ือการคุมครองผูบริโภค การแกไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแกผูบริโภคและวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค กรณีศึกษาคดีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภค
ของประเทศไทยกับตางประเทศ รวมท้ังศึกษาปญหาตาง ๆ อันเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 
กบ ๗๓๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ        ๓ หนวยกิต

LN 7307 Business Taxation Law 

 ศึกษากฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรประเภทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ โครงสรางของกฎหมายภาษี
อากร วิธีหาขอยุติในปญหาภาษีท่ีเกิดข้ึน ผลยอนหลังของกฎหมายภาษีอากรเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เชน ภาษีรถยนต ภาษีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน ความสัมพันธระหวางรัฐกับผูเสียภาษี การวางแผนภาษีอากรการหนี
ภาษีอากรและหลบหลีกภาษีอากร มาตรการหลบหลีกภาษีอากร และการดําเนินคดีภาษีอากร 
 
กบ ๗๓๐๘ กฎหมายเพ่ือการการจัดการวิสาหกิจ      ๓ หนวยกิต 
LN 7308 Law for Enterprise Management  
 ศึกษาแนวคิด การจัดการ ดานการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารวิสาหกิจการจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน การผลิตสินคาและบริการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การคาท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค และการพัฒนาธุรกิจชุมชน รวมถึงกฎหมาย เชนพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ และ
นโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมรูปแบบและผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
 
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ        ๓ หนวยกิต 
LN 8900 Directed Studies 
      นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีเก่ียวของกับความสนใจของตน ในประเด็นทางกฎหมายท่ีมี
ความสําคัญตอการจัดการภาครัฐ เชน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการบริหารนโยบายภาษีอากร  
การจัดการทองถ่ิน การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา เปนตน และประเด็นทางกฎหมายท่ีมีความสําคัญ 
ตอการดําเนินธุรกิจ เชน การวางแผนภาษีอากร วานิชธนกิจ การจัดการธุรกิจการคาระหวางประเทศ การทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
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กบ ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ        ๓ หนวยกิต 
LN 9000 Independent Study  
 นักศึกษาเลือกหัวขอท่ีจะศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบวิชา
และนักศึกษาตองทําบทนิพนธ 
 
กบ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ                 ๑๒ หนวยกิต 
LN 9004 Thesis  
 นักศึกษาตองทําการคนควาวิจัยในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจภายใตคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาอยาง
ใกลชิดอาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเห็นสมควรท้ังนี้นักศึกษาจะตองมีการ
นําเสนอหัวขอรายงานความกาวหนาและสอบปองกันวิทยานิพนธ 
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๓.๒ อาจารย  
 ๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 

xxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxx 
 
 
 

*ศาสตราจารย  
ดร.สุนทร มณสีวัสดิ ์
  
*รองศาสตราจารย 
นเรศร เกษะประกร 
 
 
 
*ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วราภรณ วนาพิทักษ 
 
 
ผูชวยศาสตราจารย 
เกียรติพร อําไพ 
 
 
 
อาจารย  
ดร.ธัญรัตน อมรเพชร
กุล 
 

วท.ด. (ปฐพีวิทยา) 
น.ม. (กฎหมาย
มหาชน) 
น.บ. (เกียรตินิยม) 
Master of Laws 
(Securities 
Regulations) 
น.บ.ท. 
น.บ. 
Ph.D. (สหวิทยาการ) 
LL.M. 
 
น.บ. 
น.บ.ท. 
น.ม. (กฎหมายระหวาง
ประเทศ) 
น.บ. (เกียรตินิยม
อันดับสอง)  
 
Ph.D. in Business 
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) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
University of Georgia 
 
 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
Southern Methodist 
University 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
เนติบัณฑิตยสภา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
Ross School of Business, 
University of Michigan, Ann 
Arbor, MI, USA  
 
 
Wharton School, University 
of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA, USA  
 
 
School of Engineering and 
Applied Science, University 
of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA, USA 
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หมายเหตุ : * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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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 วชิชุไตรภพ 

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  
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อาจารย ดร.พัชรวรรณ นุชประยรู 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)(Docteur en droit) เ กียรตินิยมสูงสุด (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 รายช่ืออาจารยพิเศษ 
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 อรยิะนันทกะ 
 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 
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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 ท่ี 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.  Aix-

Marseille 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  
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายอาญา) เกียรตินิยมสูงสุด (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 Aix-

Marseille 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 เมืองถํ้า 
 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 เนติโพธิ ์
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 เนติบัณฑิตไทยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 ไมมี 
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 ๕.๑ คําอธิบายโดยยอ 
 หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาท่ีเรียนแผน ข เรียนวิชาการคนควาอิสระ เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาวิจัย
ตามประเด็นท่ีสนใจภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะท้ัง ๕ ดาน ตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถศึกษาวิจัย 
วิเคราะห สังเคราะห และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการได 
 ๕.๓ ชวงเวลา 
 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข (วิขาการคนควาอิสระ) เริ่มภาคเรียนแรกของปการศึกษาท่ี ๒ 
 ๕.๔ จํานวนหนวยกิต 
 วิชาการคนควาอิสระ จํานวน ๓ หนวยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ 
 วิชาคนควาอิสระ 

๑. จัดอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการคนควาอิสระเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
๒. อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ กระบวนการในการคนควา วิจัย และประเมินผล 
๓. นักศึกษานําเสนอผลงานการคนควาอิสระ 
 



   ๓๖ 
 
 

 
๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
วิชาการคนควาอิสระ 
๑. นักศึกษานําเสนอผลงานในชั้นเรียนตอเพ่ือนนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 
๒. รับฟงขอเสนอแนะจากเพ่ือนนักศึกษาและการประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษา 
๓. อาจารยประมวลผลและใหผลการศึกษา 

  



   ๓๗ 
 
 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยท่ัวไปท่ีสถาบัน คณะ พยายามพัฒนา

ใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ไดแก 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- เปนผูท่ีมีความรูคูคุณธรรมโดยนําความรูและ

คุณธรรมมาสรางปญญา สรางจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

- มีการสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชา 
- สอนโดยใชกรณีศึกษาตาง ๆ ใหผูเรียนรูจักคิดเขาใจในปญหาท่ี

เกิดข้ึนจริง เพ่ือใหเกิดปญญาและจิตสํานึกในการใชความรู
อยางมีคุณธรรม 

- ใหมีความรูตอผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ผลประโยชนของประเทศชาติในกรณีท่ีใชความรูโดยไมยึดหลัก
คุณธรรมจรยิธรรม 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสํานึกในการ
บริหารอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยรวม 

- เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร อดทนและมุงม่ันท่ี
จะเปนนักบริหารมืออาชีพท่ีสามารถใชองค
ความรูทางกฎหมายในการบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมถูกตองตามหลัก
กฎหมาย 

- จัดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสอนใหมีความรู
รอบดาน มีวิสัยทัศน มีการพัฒนาบุคลิกภาพรูจักการรักษา
สุขภาพจิต สุขภาพกายเพ่ือสรางสมดุลในการทํางานอยางนัก
บริหารมืออาชีพ 

- จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหความรูการวิจัยทางกฎหมายและ
การบริหารใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห วิจัย และหาแหลง
คนควาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมไดดวยตนเองโดยมีอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําท้ังทางดานความรูและจริยธรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

- เปนผูท่ีสามารถบูรณาการองคความรูทางดาน
กฎหมายและการบริหาร นําความรู มาปรับใช
กับการบริหารงานและ การประกอบอาชีพตาง 
ๆท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

- ใชกรณีศึกษา ตัวอยางในการใชหลักกฎหมายประกอบการ
เรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในการใช
ความรูทางกฎหมายมาปรับใชในการบริหารท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ใหนักศึกษานําประเด็นปญหาทางการบริหารและทางกฎหมาย
ท่ีตนเองสนใจมานําเสนอเปน วิชาการคนควาอิสระเพ่ือ
คนควาวิจัยเปนการบูรณาการในการใชองคความรูทางดาน
กฎหมายและการบริหารและการประยุกตใชงานจริง 

 
  



   ๓๘ 
 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

   ๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

           ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

  หลักสูตรไดกําหนดใหมีวิชาท่ีใหความรูแกนักศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ 
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ 

(๑) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม  

(๒) สามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพและวิชาชีพตาง ๆ ภายใตหลักธรรมาภิบาล  

๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  กําหนดใหมีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร “WISDOM” เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษา
เปนผูตรงตอเวลา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ( S= Social Responsibility , D = 
Discipline , M = Morality ) การเรียนการสอนมีการใชตัวอยาง และกรณีศึกษาตาง ๆ นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุมมีความ
ซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน อาจารยผูสอนทุกคน
ตองสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
รับผิดชอบตอสังคม 

๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมายและรวมกิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(๓) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒.๒ ดานความรู 

๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

  นักศึกษาจะตองมีความรูทางกฎหมายเพ่ือการบริหารตามรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาใน
หลักสูตรโดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้ 

(๑) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวความคิด หลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีไดศึกษา 

(๒) มีความรูทางกฎหมายในภาพรวม สามารถใชหลักกฎหมายมาประยุกตใชในการแกปญหา
การบริหาร และสามารถคนควาเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 



   ๓๙ 
 
 

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนความเขาใจเก่ียวกับแนวความคิดหลักการท่ี
สําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีไดศึกษา ความรูเก่ียวกับกฎหมายเพ่ือการบริหาร การวิเคราะหกรณีปญหาท่ีเก่ียวของกับ
กฎหมาย โดยเชื่อมโยงกับองคความดานตาง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานภาครัฐ และภาคเอกชนภาครัฐ 
และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง การวิจัย ประเด็นปญหาทางกฎหมายกับการบริหาร และนําเสนองาน
ทางวิชาการ 

๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(๑) การทดสอบยอย 

(๒) การทดสอบปลายภาคการศึกษา 

(๓) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(๔) ประเมินจากกรณีศึกษา 

(๕) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  นักศึกษาจะตองสามารถคิด วิเคราะหขอมูลกฎหมาย ประยุกตใชความรูกฎหมายในการบริหาร 
วิเคราะหปญหาตาง ๆ ในการทํางาน และปญหาทางการบริหารท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ เพ่ือใหสามารถนําเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาหรือขอยุติของปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากวิชาการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการ
บริหาร ตามผลการเรียนรูทักษะทางปญญา ดังนี้ 

(๑) สามารถคิด วิเคราะหปญหาทางการบริหารท่ีเก่ียวกับการใชหลักกฎหมาย เพ่ือใหสามารถ
นําเสนอแนวทาง การแกไขปญหาหรือขอยุติของปญหา  

(๒) สามารถนําความรูกฎหมาย มาใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และ
ถูกตองตามหลักจริยธรรม 

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๑) กรณีศึกษากฎหมายและการบริหารงานในภาครัฐ และภาคเอกชน 
(๒) การอภิปรายกลุม 
(๓) การวิจัย 
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ประเมินผลงานและการมีสวนรวมในการอภิปราย การทํางานกลุมนักศึกษา การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การนําเสนอรายงาน การนําเสนอรายงานวิจัยโดยการเขียนบทความ หรือการนําเสนอผลงาน
บทความวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ 
 



   ๔๐ 
 
 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร ไดกําหนดผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไว โดยศึกษาวิชาการจัดการองคกรภายใตหลักนิติธรรมและ
ธรรมาภิบาล ดังนี ้

  (๑) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุมและงานรายบุคคล 

  (๒) สามารถวางแผนและรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 

๒.๔.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน
หรือตองคนควาวิจัย หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ การเก็บขอมูลภาคสนามจาก
ชุมชนหรือหนวยงานตาง ๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) มีสภาวะผูนํา 

(๒) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(๓) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔) สามารถอธิบายงานท่ีตนรับผิดชอบไดความครบถวน ชัดเจน ตรงประเด็น 

(๕) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี  

(๖) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคลท่ัวไป 

๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย นําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล 

๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (๑) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสําหรับการเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  (๒) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรและ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 



   ๔๑ 
 
 

  ๒.๕.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ในวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดมีการจัดการเรียนการสอน
ดวยอาจารยผูเชี่ยวชาญโดยตรงจากคณะภาษาและการสื่อสารโดยมีการใชหองปฏิบัติการทางภาษาท่ีใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน มีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศท่ีใหบริการใหคําปรึกษาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและใหบริการอบรมและใหความรูเก่ียวกับการใชโปรแกรมทางสถิติ และนักศึกษาสามารถ
เรียนจากวิชาการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข นอกจากนี้ สถาบันฯ 
ยังมีระบบ Internet wifiใหนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีในการเขาถึงขอมูล ความรูตาง ๆ ผานทางอินเตอรเน็ต
ไดทุกท่ีในสถาบันฯ และพัฒนาใหสํานักบรรณสารการพัฒนาเปนหองสมุดดิจิตอล มีระบบฐานขอมูลสากลให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับการคนควา วิจัยไดตลอดเวลา 

๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงานวิจัย 
บทความวิชาการ การอางอิงเอกสาร ฐานขอมูล บทความทางวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอผลงานวิชาการในชั้น
เรียน และในการประชุมวิชาการตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๔๒ 
 
 

ผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

๒.การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 ๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น

และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิ่งตอไปนี้

ท้ัง ๖ ขอ ดังนี้ 

  (๑) มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผดิชอบตอสังคม 

  (๒) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  (๓) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

  (๔) รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  (๕) เคารพระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

(๖) มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาอาชีพของตนเองไดอยาง 

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๒.๒ ดานความรู 

๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

กําหนดใหนักศึกษาตองมีความรูในดานตางๆ ดังนี้ 

(๑) มีความรูและความเขาใจพ้ืนฐานดานไวยากรณ โครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษท่ีจําเปน

สําหรับการพัฒนาทักษะดานการอาน 

(๒) สามารถอานจับใจความสําคัญ สรุปเนื้อหา ตีความประโยคของตํารา บทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

(๓) สามารถพัฒนาทักษะและการใชภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาวิเคราะหประเด็นทางภาษาอังกฤษ

และวัฒนธรรม ในการใชภาษาและการสื่อสาร 

(๔) สามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย ประเด็นปญหาทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในการใชภาษา

และการสื่อสาร และนําเสนอแนวทางแกไขได 

 ๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  กําหนดใหนักศึกษาตองมีความสามรถในการพัฒนาปญญา มีวิธีการใชความคิดท่ีเปนระบบและ

นําไปสูการสรางเสริมปญญา ดังนี้ 

(๑) ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของภาษาอังกฤษในการสงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

(๒) สามารถตีความ วิเคราะหและสังเคราะหตัวบทภาษาอังกฤษในบริบทตางๆได 

(๓) สามารถใชทักษะและความเขาใจภาษาอังกฤษใหเกิดประโยชนในบริบทวิชาการและการเรียนรู 



   ๔๓ 
 
 

(๔) สามารถประยุกตทฤษฎีทางภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือก็ใหเกิดนวัตกรรมทางความคิด 

อันนําไปสูการเปรียบเหมือนและเปรียบตางในวิถีชีวิตบุคคล ชุมชน และสังคมโลก 

 ๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  กําหนดใหนักศึกษาตองมีความสัมพันธระหวางบุคคลมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย

ท้ังงานกลุมและงานรายบุคคล ดังนี้ 

(๑) มีภาวะผูนํา สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

(๒) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงานกลุมและงานรายบุคคล 

(๓) สามารถประสานงานและสรางความรวมมือระหวางบุคคล หนวยงาน และ/หรือขายงาน 

(๔) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู ท้ังองตนเองและทางวิชาชีพ 

อยางตอเนื่อง 

 ๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  กําหนดใหนักศึกษาตองมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการฟง   การพูด 

การอาน และการเขียน และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม อันจะเปนประโยชนตอตนเองและ

สวนรวม ดังนี้ 

(๑) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

  (๒) สามารถเขาใจศัพทเชิงวิชาการในรายวิชา/สาขาวิชาท่ีศึกษา และนํามาใชไดอยางเหมาะสม 

(๓) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสําหรับการเรียนวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

(๔) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรและ

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๔๔ 
 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของวิชา สพ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา 

การเรียนวิชาพ้ืนฐานบัณฑิตศึกษา หมายถึง การใหนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ของสถาบันไดเรียนวิชา
ท่ีจะเปนประโยชนแกนักศึกษา เปนการเปดโลกทัศนของนักศึกษาใหกวางและเหมาะสมกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพราะการศึกษาในระดับนี้นักศึกษามีความรูควรมีความรูความเขาใจในปญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง มีการสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกสวนหนึ่งดวย 

   
 ๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
  (๑) มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  
  (๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
  (๓) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (๔) รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  (๕) เคารพกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
  ๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการบรรยายทุกหัวขอวิชา 
  (๒) การเรียนการสอนมีการใชกรณีศึกษาตาง ๆ 
  ๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน 

(๒) มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละ
หัวขอวิชา 
 

 ๒.๒ ดานความรู 
  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 
  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีจริยธรรม และรูจักการ
วางตัวท่ีเหมาะสมในสังคมไทยถูกตองตามกาลเทศะ 
  ๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวความคิด หลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีไดศึกษา 

๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละหัวขอวิชา 
  
 ๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 
  ๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  (๑) คิดอยางมีปญญาและมีจิตสํานึกในการใชองคความรูท่ีไดจากการศึกษาในหัวขอวิชาตาง ๆ 
  (๒) มีความเขาใจสภาพปญหาพ้ืนฐานของสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
  (๓) สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการศึกษา และในชีวิตประจําวัน



   ๔๕ 
 
 

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนความเขาใจกับปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวความคิด หลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีไดศึกษา 

๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละหัวขอวิชา 
  
 ๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  (๒) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงานกลุมและงานรายบุคคล 
  (๓) สามารถประสานงานและสรางความรวมมือระหวางบุคคล 
  ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานตองประสานงานกับเพ่ือน
รวมชั้นไดเปนอยางดี 
  ๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน  
 
 ๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม 
(๒) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสําหรับการเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(๓) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรและ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

  ๒.๕.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  มีการบรรยายในหัวขอวิชาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการใชบริการหองสมุด โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
  ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสงแบบประเมินการเรียนการสอนในแตละหัวขอวิชา 
  



   ๔๖ 
 
 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานวัดผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

สพ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา • • o o • • • • o • • o • • o
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา o o o o o o • • • o o • • o o • o o o • • o
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ o o o o o o • • • o o • • o o • o o • • • o
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

สาหรับบัณฑิตศึกษา
o o o o o o • • • o o • • o o • o o o • • o

ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ o o o o o o • • • o o • • o o • o o • • • o
กบ ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย o o • o • o o o
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา • • • • • o •

กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองคกร • • • • • •

กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชยกับการบริหาร • • • • o o
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญากับการบริหาร • • • • o
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน • • • o o • o o
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกร การจัดการและความรับผิด o • • • o • o • o o
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย • o • o • o o • o o
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี o • • o o • •

กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนาองคกรภาครัฐกับกฎหมาย • • o o • • o o
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการของรัฐ

กับกฎหมาย
• • o o • • o o

กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพื่อการบริหารงบประมาณและการคลัง • • o o • • •

กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการทาสัญญาของรัฐ o • • o o • • •

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานวัดผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ความรับผิดชอบหลัก     0 ความรับผิดชอบรอง



   ๔๗ 
 
 

 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น • o • o • • o
กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพื่อการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม o • o • o o • o o
กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ • • o • o • o o
กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ • • o o • • o o
กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใชอานาจรัฐและความรับผิดของเจาหนาที่รัฐ • o • • o • •

กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ • o • • o • o • o
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม • • o • • o
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคกร • • o • o o
กบ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ • o • • o •

กบ ๗๓๐๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา • o o • • o o • o
กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง • • o • o • o
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ o • o • • o o • •

กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการเงิน • o • • o • •

กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ • • o • o o • o
กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค o • • • • o • • o
กบ ๗๓๐๗ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ • o o • • o • •

กบ ๗๓๐๘ กฎหมายเพื่อการจัดการวิสาหกิจ • • o • • o
กบ ๘๙๐๐การศึกษาตามแนวแนะ • • o • • o o o

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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หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใชเกณฑการประเมินตามท่ีกําหนดในขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา ดังนี้ 
 ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การทําแบบฝกหัด การเขียนรายงาน การสอบการฝก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 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. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษามีกระบวนการทวนสอบ
โดยสถาบันดําเนินการใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และรายงานผูบริหารเพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบในระดับ
หลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน ท้ังระดับคณะและระดับสถาบันดําเนินการทวนสอบมาตรฐานหลักสูตร 
 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาหลังจากการสําเร็จการศึกษามีการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ไดแก 
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  ๒.๑ การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  ๒.๒ การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา 
ท่ีเรียนรวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมท้ังเปดโอกาส  ให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
  ๒.๓ จัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมิน
หลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนการสอน และคุณสมบัติอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ใชเกณฑสําเร็จการศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วา
ดวยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
 
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 ๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม 

(๑) เพ่ือใหทราบถึงประวัติ ความเปนมา ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ภาระหนาท่ี ความคาดหวังของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมถึงทิศทางการดําเนินการของสถาบัน 

(๒) เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางาน เกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรใหมของสถาบัน 
(๓) เพ่ือสรางแรงกระตุนในการขับเคลื่อนสถาบันสูคานิยมรวม WISDOM และปลูกฝงวัฒนธรรม

องคกรท่ีมุงหวังแกบุคลากร 
(๔) บทบาท หนาท่ี ภาระงานอาจารย 
(๕) สิทธิประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆท่ีควรรู 
 

๑.๒ ผูบริหารคณะและอาจารยอาวุโส ใหคําแนะนํา 
(๑) ใหคําแนะนําเก่ียวกับปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูและปรับตัวเขาสูการ
เปนอาจารยในคณะ 

(๒) ใหคําแนะนําดานการสอนและการทําวิจัย 
(๓) มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง ใหทํางานวิจัยรวมกับอาจารยอาวุโส 
(๔) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

 
๑.๓ สงเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  

(๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
(๒) สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
(๓) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
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(๔) จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย การทําวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพผลงานวิจัย 
 
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

(๑) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรายวิชา และผูบริหารคณะเปนผูพิจารณาใหคําแนะนําเก่ียวกับ
การเรียนการสอน 

(๒) พัฒนาทักษะการทําวิจัยกรณีศึกษาเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน 
(๓) สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและสงเสริมการนําผลงานการวิจัยไปใชประกอบการ

เรียนการสอน 
(๔) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและประเมิน 
(๕) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
(๒) สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
(๓) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
(๔) จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย การทําวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพผลงานวิจัย 
(๕) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือขายวิชาชีพทางกฎหมายและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(๖) สงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน 

(๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะอยาง
เหมาะสม โดยผานกระบวนการจัดการความรู 

(๒) จัดอบรม สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะสวน
บุคคลตามแตละสายงาน 

(๓) จัดใหมีการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน รวมท้ังเครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกสถาบันฯ 

(๔) สงเสริมการสอนงานระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางบุคลากรเกา/ใหม 
(๕) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรซ้ือหนังสือวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง 
(๖) สนับสนุนการศึกษาดูงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
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หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

 
 ๑. การบริหารหลักสูตร 

  ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย คณบดีเปนประธาน
กรรมการ รองคณบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนรองประธาน และกรรมการท่ีเลือกจากท่ีประชุมอาจารย ๒ คน และ
ผูอํานวยการหลักสูตรเปนกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให
คําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการศึกษา 

(๑) มีการจัดการโครงสรางและการบริหารอยางเปนระบบ 
(๒) มีการจัดกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาตองเรียนเปนไปอยางมีระบบ 
(๓) มีการจัดตารางสอนและตารางสอบอยางเปนระบบ 
(๔) มีการพิจารณาภาระงานเปนไปตามระเบียบขอกําหนดของสถาบัน 
(๕) มีการวัดผลในแตละสาขาวิชามีความชัดเจน ตรวจสอบได และสื่อสารใหนักศึกษาทราบ 

(๖) มีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
(๗) มีการสํารวจความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร 

 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

(๑) มีอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร      ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความรูและประสบการณ 
(๓) มีอาจารยพิเศษท่ีมีความรู ความสามารถและมีประสบการณการบรรยาย 
(๔) มีหนังสือเฉพาะสาขาวิชาในหองสมุดท่ีนักศึกษาสามารถคนควาได 
(๕) มีวารสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศเฉพาะสาขาวิชา 
(๖) มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตออาจารยท่ีเหมาะสมกันในอัตราสวน ๑:๑ 
(๗) มีระบบเครือขายสารสนเทศบริการแกนักศึกษาและอาจารย 
(๘) นักศึกษาสามารถใชบริการเครือขายสารสนเทศไดสะดวกและรวดเร็ว 
(๙) อาคารและหองเรียนมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียน เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายแผนทึบ เครื่อง LCD เปนตน 
 

๓. การบริหารคณาจารย 
(๑) มีระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยใหม 
(๒) มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการ

ติดตามและทบทวน 
(๓) มีหลักเกณฑในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

 



   ๕๒ 
 
 

๔. การบริการบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(๒) มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับดูแลการดําเนินงานหลักสูตรและมีอาจารยประจําทําหนาท่ี
ใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศึกษา ในปญหาท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน มีนักวิชาการศึกษาประจําคณะและ
หนวยงานสวนกลางของสถาบันใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การลงทะเบียนและการ
ปฏิบัติตามขอบังคับ กฎ ระเบยีบตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

มีการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต การจัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตร รวมท้ังจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายในการจัดทํารางหลักสูตรเพ่ือทําการ
ปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอสภาวิชาการและสภาสถาบัน 
  



   ๕๓ 
 
 

๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ 
(๑) อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

X X X 

(๒) มีรายละเอียดหลักสตูรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนกลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล 
การเรยีนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว 

 X X 

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรยีนการ
สอน 

X X X 

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง X X X 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

X X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเตม็๕.๐ 

  X 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป ๙ ๑๐ ๑๒ 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) ๑–๕ ๑–๕ ๑–๕ 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) ๘ ๘ ๑๐ 
 
เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ีท่ี ๑ - ๕)  
มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ี
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 

  



   ๕๔ 
 
 

หมวดท่ี ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
 ๑.๑ มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

(๑) การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
(๒) การประชุมคณาจารยในภาควิชา/คณะ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
(๓) การสอบถามจากนักศึกษา 
(๔) ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู 
(๕) มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
(๖) ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน วิธีการสอน 
(๗) การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผลและ

การใชสื่อการสอน 
(๘) วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับมาในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน 

(๑) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยของนักศึกษาชั้นปสุดทาย 
(๒) ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 
(๓) ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ 
(๔) ประเมินโดยศิษยเกา/ผูทรงคุณวุฒิ 
(๕) สัมมนาหลักสูตรโดยคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา 

 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรโดย 

(๑) คณาจารยผูรับผิดชอบ 
(๒) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควิชา 
(๓) คณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะ 
(๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ไดแก 

(๑) มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(๒) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอคณบดี 
(๓) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบระหวาง 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕) กับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด/เหตุผลการ
แกไข/ปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ 
 
Master of Arts in Law and 
Management 
 
ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ) 
Master of Arts (Law and 
Management) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร 
 
Master of Arts in Law for 
Management 
 
ศศ.ม. (กฎหมายเพ่ือการบริหาร) 
Master of Arts (Law for 
Management) 

เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสราง
และเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม 
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โครงสรางหลักสูตร 
 
แผน ก ๒  
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ 
หมวดวิชาเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา 

- 
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง  

(ไมนับหนวยกิต) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต  
 
 
 

คงเดิม 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๖ หนวยกิต 

หมวดวิชาหลัก ๑๘ หนวยกิต 

วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต 

รวม ๓๖ หนวยกิต 

 
แผน ข 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเกาแผน ข หลักสูตรใหมแผน ข 
หมวดวิชาเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา 

- 
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง  

(ไมนับหนวยกิต) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต 

คงเดิม 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๖ หนวยกิต 

หมวดวิชาหลัก ๑๘ หนวยกิต 

หมวดวิชาเอก ๙ หนวยกิต 

การคนควาอิสระ ๓ หนวยกิต 

การสอบประมวลความรู โดยสอบขอเขียน 

รวม ๓๖ หนวยกิต 



   ๕๗ 
 
 

รายวิชา (แยกตามหมวดวิชา) 
 การปรับปรุงรายวิชา (แยกตามหมวดรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือ
การบริหาร (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยการปรับลดบางรายวิชา เพ่ิมรายวิชาใหมและปรับเนื้อหาสาระบาง
รายวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีความเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ สําหรับรายละเอียดในการปรับปรุง มีดังนี้ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายและการจัดการ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายเพ่ือการบริหาร)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต หมายเหต ุ

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับ
หนวยกิต) 
สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษา  
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศึกษา  
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสรมิการพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรบั
บัณฑิตศึกษา  
ภส ๔๐๑๒การซอมเสรมิการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  

 
 

๓ 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
กจ ๕๐๐๑ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
กจ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม 
และ   ธรรมาภิบาล  

 
๓ 
 

๓ 

 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
กบ ๕๐๐๑ กฎหมายกับการพัฒนา 
กบ ๕๐๐๒ หลักนิติธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดองคกร 

 
๓ 
๓ 

ตัดวิชา กจ ๕๐๐๑ ความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย
และกระบวนการยตุิธรรม 
และปรับช่ือวิชากจ ๕๐๐๒ 
เปนหลักนิติธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาลเพ่ือการ
จัดองคกร 

หมวดวิชาหลัก 
กจ ๖๐๐๑ หลักกฎหมายแพงและ
กระบวนการยตุิธรรมทางแพง  
กจ ๖๐๐๒ หลักกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา  
กจ ๖๐๐๓ หลักกฎหมายมหาชน  
กจ ๖๐๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัด
องคกร การจัดการและความรับผดิ  
กจ ๖๐๐๕ กฎหมายกับการพัฒนา  
กจ ๖๐๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย  

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

หมวดวิชาหลัก 
กบ ๖๐๐๑ กฎหมายแพงและพาณิชย
เพ่ือการบริหาร 
กบ ๖๐๐๒ กฎหมายอาญาการ
บริหาร 
กบ ๖๐๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารราชการแผนดิน  
กบ ๖๐๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัด
องคกร การจัดการและความรับผดิ  
กบ ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมาย 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

 
ตัดวิชา กจ ๖๐๐๓ หลัก
กฎหมายมหาชน และ 
เพ่ิมวิชา กบ ๖๐๐๓ 
กฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารราชการแผนดิน และ
กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมาย
และนิติวิธี 
 
 
 



   ๕๘ 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายและการจัดการ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายเพ่ือการบริหาร)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต หมายเหต ุ

กบ ๖๐๐๖ ระบบกฎหมายและนิติวิธี ๓  

หมวดวิชาเอก 
๑) กฎหมายสําหรับนกับริหาร  
(Law for Executives) 
กจ ๗๑๐๐ หลักกฎหมายการคลัง 
กจ ๗๑๐๑ กฎหมายเก่ียวกับการ
บริการสาธารณะ  
กจ ๗๑๐๒ การมสีวนรวมของ
ประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจ
ภาครัฐ  
กจ ๗๑๐๓ กฎหมายวาดวยสิทธิ
มนุษยชน  
กจ ๗๑๐๔ กฎหมายคุมครองผูบรโิภค  
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) กฎหมายเพ่ือการบริหารภาครัฐ 
(Law for Public Administration) 
กบ ๗๒๐๐ การจัดการและการพัฒนา
องคกรภาครัฐกับกฎหมาย  
กบ ๗๒๐๑ การวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะและการบริหารโครงการของ
รัฐกับกฎหมาย 
กบ ๗๒๐๒ กฎหมายเพ่ือการบรหิาร
งบประมาณและการคลัง  
กบ ๗๒๐๓ กฎหมายเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางและการทําสญัญาของรัฐ 
กบ ๗๒๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
กบ ๗๒๐๕ กฎหมายเพ่ือการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรม 
กบ ๗๒๐๖ กฎหมายเพ่ือการจัดทํา
บริการสาธารณะ  
กบ ๗๒๐๗ กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน
ของเอกชนในกิจการของรัฐ 
กบ ๗๒๐๘ การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐและความรับผดิของ
เจาหนาท่ีรัฐ  
กบ ๗๒๐๙ กฎหมายเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพ่ือการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
องคกร 
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
  
 
 

 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 
 

ปรับโครงสรางและรายวิชา 
โดยยุบหมวดวิชาเอก
กฎหมายสําหรับนักบริหาร 
และใหมีหมวดวิชาเอก ดังน้ี 
๑. กฎหมายเพ่ือการบริหาร
ภาครัฐ 
๒.กฎหมายเพ่ือการบริหาร
ภาคเอกชน 
 
ท้ังสองหมวดวิชาเอกไดมี
การเพ่ิมวิชาเลือกใหม  



   ๕๙ 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายและการจัดการ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายเพ่ือการบริหาร)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต หมายเหต ุ

 
 
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 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ภาษีอากรธุรกิจ  
กจ ๗๒๐๖ การบริหารทรัพยากร
มนุษยและการพัฒนาองคกร  
กจ ๘๙๐๐การศึกษาตามแนวแนะ 

 
 
 
 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 

๒) สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการ
บริหารภาคเอกชน  

(Law for Private Management) 
กบ ๗๒๑๐ กฎหมายเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กบ ๗๒๑๑ กฎหมายเพ่ือการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
องคกร  
กบ ๗๓๐๐ การระงับขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการ  
กบ ๗๓๐๑ กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสิน
ทางปญญา  
กบ ๗๓๐๒ กฎหมายเก่ียวกับการ
ประกันภัยและการบรหิารความเสีย่ง 
กบ ๗๓๐๓ กฎหมายเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กบ ๗๓๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการ
จัดการการเงิน 
กบ ๗๓๐๕ กฎหมายเก่ียวกับการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ 
กบ ๗๓๐๖ กฎหมายเก่ียวกับการ
คุมครองผูบริโภค 
กบ ๗๓๐๗ กฎหมายเก่ียวกับภาษี
อากรธุรกิจ  
กบ๗๓๐๘ กฎหมายเก่ียวกับการจดัการ
วิสาหกิจ  
กบ ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ  

 
 
 

 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
วิชาวิทยานิพนธ ๑๒    

 
คงเดิม 

วิชาการคนควาอิสระ ๓ 

การสอบประมวลความรู  

รวม ๓๖ 

 

 



   ๖๐ 
 
 

การเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ (หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕) 
กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด/ 

สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด/ 

สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา หมาย

เหตุ 
*ศาสตราจารย  
ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ 

วท.ด. (ปฐพีวิทยา) 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.ม. (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

*ศาสตราจารย  
ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ 

วท.ด. (ปฐพีวิทยา) 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.ม. (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

คงเดิม 

*รองศาสตราจารย 
นเรศร เกษะประกร 

 

Master of Laws 
(SecuritiesRegulations) 
น.บ.ท. 
น.บ.  

University of Georgia 
 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

*รองศาสตราจารย 
นเรศร เกษะประกร 

 

Master of Laws 
(SecuritiesRegulations) 
น.บ.ท. 
น.บ.  

University of Georgia 
 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คงเดิม 

*อาจารย 
ดร.วราภรณ วนาพิทักษ 
 
 
 

Ph.D. (สหวิทยาการ) 
LL.M. 
 
น.บ. 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Southern Methodist 
University 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

*ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วราภรณ วนาพิทักษ 
 

Ph.D. (สหวิทยาการ) 
LL.M. 
 
น.บ. 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Southern Methodist 
University 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 

ปรับ
ตําแหนง
วิชาการ 
 



   ๖๑ 
 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด/ 
สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด/ 
สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา หมาย
เหตุ 

อาจารย 
กิตติภูมิ เนียมหอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยกฤษฎากร 
วองวุฒิกุล 

DEA. (Droit 
International) 
 
 
 
น.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ม. (กฎหมายระหวาง
ประเทศ) 
น.บ. 

Universite de 
Strasbourg 
 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารย  
ดร.ธัญรัตน อมรเพชรกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารย
เกียรติพร อําไพ 
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แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ 
ศาสตราจารย ดร.สุนทร มณีสวัสดิ ์

 
 
๑. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสุนทร มณีสวัสดิ์ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Soonton Manesawat 

ตําแหนงปจจุบัน   ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

๒. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 

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       ป พ.ศ. ท่ีจบ     สถาบันการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต       ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ปฐพีวิทยา) 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต           ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(กฎหมายมหาชน) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ปฐพีวิทยา)  
นิติศาสตรบัณฑิต        ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(เกียรตินิยม) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต           ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ปฐพีวิทยา)  
 
๔. การศึกษาอ่ืน ๆ 

๔.๑  เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
๔.๒  ปปร. รุน ๙ สถาบนัพระปกเกลา 
๔.๓  บยส. รุน ๗ วิทยาลัยการยุติธรรม 
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๕. ผลงานวิชาการ 
๕.๑ บทความทางวิชาการ 

๕.๑.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๗). ผูตรวจการแผนดินกับบทบาทในการตรวจสอบจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง วารสารกฎหมายปกครอง เลมท่ี ๓๒ ตอน ๑ (๒๕๕๗) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๕.๑.๒ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๕). “การควบคุมการตรากฎหมาย” วารสารนิติพัฒนนิดา ปท่ี ๑ 
(มิถุนายน ๒๕๕๕) 

๕.๑.๓ ๕.๑.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๔). “สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม: สภาพและมาตรการทาง
กฎหมาย” วารสารนิติศาสตร ปท่ี ๔๐ฉบับท่ี ๔(ธันวาคม ๒๕๕๔) 

๕.๑.๔ ๕.๑.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๒). “หนี้ในธรรม หนี้ในแพง”วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิ
ราช  ปท่ี ๒๑ฉบับท่ี ๑(มิถุนายน ๒๕๕๒) 

๕.๑.๕ ๕.๑.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๐). “ความรับผิดในคาสินไหมทดแทนอันเกิดแตการไมชําระหนี้ 
แนวคําพิพากษาฎีกาของศาลไทยท่ีนาสนใจ” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  ปท่ี ๑๙ฉบับท่ี ๒
(ธันวาคม ๒๕๕๐) 

๕.๑.๖ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๐). “มหาวิทยาลัยในกํากับของกรุงเทพมหานคร กระจายอํานาจพ้ืนท่ี: 
กระจายอํานาจทางบริการ” วารสารกฎหมายสุโขทันธรรมาธิราช  ปท่ี ๑๙ฉบับท่ี ๑(มิถุนายน ๒๕๕๐) 

๕.๑.๗ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๘). “การโอนสิทธิการใชท่ีราชพัสดุจากสวนราชการไปยังรัฐวิสาหกิจ” 
วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแหงงบประเทศไทย  ฉบับป พ.ศ.๒๕๔๘ 

๕.๑.๘ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๔). “หนี้ท่ีเจาหนี้ผิดนัด” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  ปท่ี ๑๓
ฉบับท่ี ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๔) 

๕.๑.๙ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๐). “กฎหมายไทยในทศวรรษหนา” วารสารสุโขทัยธรรมธิราช  ปท่ี ๑๐
ฉบับท่ี ๒(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๐) 

๕.๑.๑๐ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๔๐). “ศาลปกครองเพ่ือประชาชน” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปท่ี ๙ฉบับท่ี ๑(มิถุนายน ๒๕๔๐) 

๕.๑.๑๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๖). “นิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวในกฎหมายอาคารชุด” 
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปท่ี ๒๓ฉบับท่ี ๔(ธันวาคม ๒๕๓๖) 

๕.๑.๑๒ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๖). “กฎหมายกับการแกปญหาท่ีดินทางเกษตร” รวมบทความเนื่องใน
โฮกาสครบรอบ ๖๐ป ดร.นิรันดร สิงหบุตรา ๒๕๓๖ 

๕.๑.๑๓ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๓๖). “การทํานิติกรรม ของบุคคลท่ีถูกพิทักษทรัพย หรือบุคคลลมละลาย” 
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  ปท่ี ๕ฉบับท่ี 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  ปท่ี 
๓ฉบับท่ี ๑(กรกฎาคม ๒๕๓๔) 
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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). หนวยท่ี ๒“หนาท่ีในการชําระหนี้”หนวยท่ี ๓ “การบังคับชําระหนี้” 

เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพง ๒:หนี้ ละเมิด ๒  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, ๒๕๕๘. 

๕.๒.๕ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๕). “คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หนี้”  สํานักพิมพ
วิญูชน(พิมพครั้งท่ี ๑,๒,๓), ๒๕๕๕. 

๕.๒.๖ สุนทร มณีสวัสดิ์. “ท่ีมา และนิติวิธีในกฎหมายมหาชน” เอกสารแนวการศึกษา ระดับปริญญาโท 
วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๕.๒.๗ สุนทร มณีสวัสดิ์. “พัฒนาการของกฎหมายมหาชน” เอกสารแนวการศึกษา ระดับปริญญาโท 
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสงู  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๕.๒.๘ สุนทร มณีสวัสดิ์. “นิติธรรม และนิติรัฐ” เอกสารแนวการศึกษา ระดับปริญญาโท วิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญชั้นสูง  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๕.๒.๙ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๒). “ความรูพ้ืนฐานทางกฎหมายมหาชน” เอกสารการสอนชุดวิชา 
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารการปกครองทองท่ีหนวยท่ี ๒  สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 

๕.๒.๑๐ สุนทร มณีสวัสดิ์. “ถาม ตอบ หนี้”  สํานักพิมพวิญูชน(พิมพครั้งท่ี 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. “กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจการพิมพ” เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการพิมพ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๕.๒.๑๕ สุนทร มณีสวัสดิ์. “ผลกระทบของกฎหมายทางเกษตรท่ีมีตอการปาไม” เอกสารการสอนวิชา 

กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาปาไม  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๕.๒.๑๖ สุนทร มณีสวัสดิ์. “บทบาทของกฎหมายตอการพัฒนาปาไม” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย

เก่ียวกับการพัฒนาปาไม  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๕.๒.๑๗ สุนทร มณีสวัสดิ์. “การใช การตีความกฎหมาย และบทเบ็ดเสร็จท่ัวไป” เอกสารการสอนชุดวิชา 

กฎหมายแพง๑สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
๕.๓ งานวิจัย 
๕.๓.๑ สุนทร มณีสวัสดิ์. (๒๕๕๔). สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม :สภาพการและมาตรการทางกฎหมาย ( 
Living Modified Organisms : Current Status and Legal Measure) 
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๕.๓.๒ สุนทร มณีสวัสดิ์.(๒๕๕๕). ผูตรวจการแผนดินกับบทบาทในการตรวจสอบจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (Ombudsman with the Role of Inspecting Ethic of Person Holding 
Political Position) 
๕.๓.๓ สุนทร มณีสวัสดิ์. รางพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี..) พ.ศ.... : ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมาย 
ประเทศไทย กับประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เสนอตอ สถาบันพระปกเกลา 
๕.๓.๔ สุนทร มณีสวัสดิ์. คดีปกครองเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เสนอตอ สํานักงานศาลปกครอง 
๕.๓.๕ สุนทร มณีสวัสดิ์. โครงการการจัดตั้งสถาบันเมล็ดพันธุพืชเปนองคการมหาชน.(หัวหนาโครงการ) 
เสนอตอกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๕.๓.๕. สนุทร มณีสวัสดิ์. การบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคา  (หัวหนาโครงการ)เสนอตอ
กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย 
 

๖. ประวัติการทํางาน 
๖.๑ ศาสตราจารย ประจําคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
๖.๒ ศาสตราจารย (ระดับ ๑๐) ประจําสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๖.๓ กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 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. ประสบการณอ่ืน 

๗.๑ กรรมการปฎิรูปการเมือง 
๗.๒ กรรมการกฤษฎีกา (กรรมการวินิจฉัยรองทุกข คณะท่ี ๕) 
๗.๓ กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๗.๔ กรรมการรณรงคเพ่ือการปฏิรูปการเมือง 
๗.๕ ประธานอนุกรรมการยกรางแกไขรัฐธรรมนูญสวนท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพในคณะกรรมการปฏิรูป
ทางการเมือง 
๗.๖ อนุกรรมการดานกฎหมาย การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
๗.๗ อนุกรรมการวาดวยการมอบอํานาจและการกระจายอํานาจในคณะกรรมการปฎิรปูระบบราชการ 
๗.๘ กรรมการปฎิรูปการบริหารราชการฝายรัฐสภา 
๗.๙ ท่ีปรึกษากฎหมายประธานรัฐสภา 
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๗.๑๐ ท่ีปรึกษากฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี 
๗.๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน 
๗.๑๒ กรรมการพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

_____________________________________________________________
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แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารยนเรศร เกษะประกร 

____________________________________________________________ 

๑.  ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายนเรศร เกษะประกร   

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Nares Kesaprakorn 

ตําแหนงปจจุบัน   รองศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 

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   ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา  สถาบันการศึกษา Master 

of Laws  ๒๕๒๘    The University of Georgia, (Securities 

Regulations)     U.S.A    

 เนติบัณฑิตไทย   ๒๕๒๓    สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

        แหงเนติบัณฑิตยสภา  

 นิติศาสตรบัณฑิต   ๒๕๒๒    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

๔. การศึกษาอ่ืน 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 

 ท่ัวไป). 
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 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 “การบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหปฏิบัติตามมาตรฐานการ

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 “หนาท่ีของกรรมการบริษัทในการประกอมกิจการ

ดวยความระมัดระวัง กรณีศึกษาธนาคารเอเซียทรัสต”. 

๕.๙นเรศร เกษะประกร. (๒๕๔๐)วารสารนักบริหาร ปท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๔ ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๔๐ เรื่อง 

“หลักการปกปองคุมครองนักลงทุนกับการเสนอขายและการซ้ือขายหลักทรัพยของคนตางดาว”. 

๖. ประวัติการทํางาน/ตําแหนงวิชาการ 

๖.๑ อาจารยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแตวันท่ี 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 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๖.๔ รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 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 
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๗. ตําแหนงอ่ืน ๆ 

 ๗.๑ กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

 ๗.๒ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

 ๗.๓ กรรมการตรวจสอบ หอการคาไทย และสภาหอการคาไทย 

๗.๔ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือเปนท่ีปรึกษาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

ท่ีสั่งโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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. ประสบการณและผลงานอ่ืน ๆ 

 ๙.๑ พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน (สายนักวิชาการ) ประจําจังหวัดปทุมธานี 

 (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ ) 

 ๙.๒ กรรมการสรางขอสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยของทบวงมหาวิทยาลัย  

(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๗) 

 ๙.๓ กรรมการท่ีปรึกษาในคณะอนุกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นองคกรเอกชน 

 คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณสภารางรัฐธรรมนูญ  

(พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐) 

๙.๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองและประเมินประสิทธิภาพการสอน ตลอดจน

พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยโรงเรียนนายรอยตํารวจ  (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๔) 

๙.๕ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการกิจการสตรีเยาวชนและผูสูงอายุ      

สภาผูแทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓) 

๙.๖ ผูบรรยายพิเศษ วิชากฎหมายแพงและพาณิชย โรงเรียนนายรอยตํารวจ  

(พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑) 
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๙.๗ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติและประกาศหรือคําสั่งอ่ืนในลักษณะเดียวกัน โดย

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๔/๒๕๓๖ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 

๔๕/๒๕๓๗ ลงวันท่ี 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. กิจกรรมอ่ืน 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 ท่ีปรึกษาวิชาการกิตติมศักดิ์ นิตยสาร OHM 

___________________________________________________________ 
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แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภรณ วนาพิทักษ 

____________________________________________________________________________ 

 

๑. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววราภรณ วนาพิทักษ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Ms. Varaporn Vanaphituk 

ตําแหนงปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

๒. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 

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. ท่ีจบ สถาบันการศึกษา 

นิติศาสตรบัณฑิต 

Master of Laws 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขา
วิชาสหวิทยาการ) 

๒๕๔๑ 

๒๕๔๓ 

 

๒๕๕๐  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Southern Methodist University,  

U.S.A 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๔. ผลงานวิจัยหรือบทความท่ีตีพิมพ 
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