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สานักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเป็นมาของสานักวิชานิติศาสตร์
สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชา
นิ ติ ศ าสตร์ สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ต่ อ มาส านั ก วิ ช าสั ง คมศาสตร์
ได้ แ ยกโครงสร้ า งจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ โ ปรแกรมวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ สั ง กั ด ส านั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ด้วย และได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานเป็นสานักวิชากฎหมายโดย
มติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
สานักวิชานิติศาสตร์ เดิมชื่อสานักวิชากฎหมาย และได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก
สานักวิชากฎหมายเป็นสานักวิชานิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสากลในการตั้งชื่อสานักวิชา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามเห็ น ชอบเปลี่ ย นชื่ อ ส านั ก วิ ช า โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสานักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และ
ใช้ ชื่ อ ดั ง กล่ า วมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น และเปิ ด สอนนั ก ศึ ก ษารุ่ น ที่ 1 ในปี ก ารศึ ก ษา 2543
นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งในขณะที่เปิดสอนได้ใช้หลักสูตรการสอน
กลางของสถาบั น ราชภั ฏ และเป็ นมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ แรก ๆ ที่ เ ปิ ด สอนในสาขาวิชา
นิ ติ ศ าสตร์ และได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก อบรมศึ ก ษาแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา ในวั นที่
17 มิถุนายน 2547เป็นต้นมา
สานักวิชานิติศาสตร์ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 และ
สานักวิชาฯ ได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บั ณ ฑิ ต ยสภาปี พ.ศ. 2547 และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาจาก
สภาทนายความแห่ ง ประเทศไทย จนกระทั่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเป็ น ครั้ ง ที่ 2
เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนในปี ก ารศึ ก ษา 2549 และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
โดยผ่านการรับรองของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้นามาใช้จัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2558
ใน พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดโครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ วิพากษ์หลักสู ตร และจัดประชุมอย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่อนาข้อมูลที่ไ ด้ ม าทาการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรมีสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและทันต่อเหตุก ารณ์ความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม กฎหมาย และนโยบายของ
ภาครัฐ และนามาใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน สานักวิชาฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐกาหนด เช่น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทาให้หลักสูตรปัจจุบันของสานักวิชาฯ มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตในอนาคต อีกทั้งสานักวิชาฯ ได้ให้ความสาคัญ
ต่ อ กระบวนการบริห ารการจั ด การเรีย นการสอนให้ มี คุ ณภาพสูง สุ ด เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

การรับรองหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญา
สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา

วิสัยทัศน์
มุ่งดาเนินงานตามพันธกิจโดยอาศัยหลักการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนานักศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้หลักประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์กฎหมายเพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคม
2. จัดให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่
สังคมของบุคลากรและนักศึกษาของสานักวิชา
3. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และงานวิ จัย ด้ า น
กฎหมายและสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาให้
อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป และสร้างจิตสานึกความเป็นประชาธิปไตยและจิตสานึกรักท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกฎหมาย ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้าน
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ กั บ องค์ ก ร หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ตลอดจนสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ปณิธาน
ผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีระบบคุณธรรม นิติธรรม และความสานึกผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. มีความรู้และเชีย่ วชาญในศาสตร์ด้านกฎหมาย สามารถสร้างโอกาสทางวิชาชีพได้
3. มีทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับสถานการณ์ทางสังคมและ
การประกอบอาชีพด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี
4. มี ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลและมี ค วามรั บผิด ชอบสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย มีความ
เป็นผู้นา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทาเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้คานึงถึงนักศึกษา และ
ประชาชนเป็นสาคัญตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดาริ และ
ต่อต้านยาเสพติด
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เป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ในระยะ 4 ปีของแผนพัฒนาฉบับนี้ สานักวิชานิติศาสตร์กาหนดเป้ าหมายของ
ความส าเร็ จ ไว้ 4 ประการ โดยผ่ า นการด าเนิ น งานใน 7 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต าม
รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา เน้นการพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมการ
สร้างร่วมมือในการพัฒนากฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการวิจัย เน้นการพัฒนางานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ เน้นการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านการอนุ รั กษ์ ท านุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม เพื่ อคงความเป็ น
เอกลักษณ์ล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการดาเนินงานตามแนวโครงการพระราชดาริเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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โครงสร้างการบริหารงานสานักวิชานิติศาสตร์

6

อาจารย์ประจาสานักวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กันศรีเวียง
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อาจารย์ยงิ่ ศักดิ์ เพชรนิล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม
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อาจารย์ประจาสานักวิชานิติศาสตร์

ว่าที่ ร.ต. พิทยา มณีรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทกั ษ์ ศศิสุวรรณ

อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

อาจารย์พชรวรรณ ขาตุ้ม

อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ

เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิชานิติศาสตร์

นางสาวอนงค์ โถยะโล
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี

นายปฐมพงษ์ เมืองขาว

นางสาวสุวรรณี ไชยวุฒิ

นางสาววิภารัตน์ หวลคา

นายสนิท มลฑา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

8

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : สานักวิชานิติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Law Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Law
ชื่อย่อ (ไทย)
: น.บ
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เท่ากับ 147 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรทางวิชาชีพ)
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
3/2559 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 และเปิดสอนในภาคการศึ กษาที่ 1 ปี พ.ศ.
2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
สาหรับอาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาได้แก่ รับราชการ เช่น ผู้พิพากษา
พนักงานอัยการ ข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหาร นิติกรในหน่วยงานของรัฐ พนักงาน
คุมประพฤติ พนักงานบังคับคดี นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อ ประกอบอาชี พ พนั ก งานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เช่ น อาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการกฎหมาย นิติกรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือทางานเอกชน เช่น นิติกรของหน่วยงานเอกชน ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย
ของหน่ ว ยงานภาคธุ ร กิ จ หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ เช่ น ทนายความ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายทั่วไป เป็นต้น
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หมวดที่ 2 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสอง
ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
หกสั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่ มชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช าให้ เท่ ากั บ ภาคการศึ ก ษาปกติ
ซึ่งจะต้องมีระยะเวลา จานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมี
คุณสมบัติทั่วไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกาหนดและจะต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย ตามที่สานักวิชานิติศาสตร์กาหนด
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
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3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

147 หน่วยกิต
147 หน่วยกิต

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ข. กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกได้ไม่น้อยกว่า
ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

111 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกได้ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

GEN1102

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life

3(3-0-6)

GEN1103

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Sciences in Daily Life

3(3-0-6)

GEN1012

การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
Healthy Living

3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า
บังคับ ก บังคับเรียน จากรายวิชาดังต่อไปนี้

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(3-0-6)

GEN1202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication I

3(3-0-6)
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เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต

GEN1203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication II

3(3-0-6)

GEN1022

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I

3(3-0-6)

GEN1206

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Japanese for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1207

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Burmese for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1208

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Lao for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1209

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Korean for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1210

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Vietnamese for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1211

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Malay for Basic Communication

3(3-0-6)
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ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

GEN1031

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
Aesthetics of Life

3(3-0-6)

GEN1032

ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)

GEN1033

ล้านนาศึกษา
Lanna Studies

3(3-0-6)

GEN1034

ความจริงของชีวิต
Meaning of Life

3(3-0-6)

ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1041

สังคมโลกและภูมิภาค
World and Regional Society

3(3-0-6)

GEN1042

สังคมไทยและท้องถิ่น
Thai and Local Society

3(3-0-6)

GEN1043

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
Psychology for Social Development

3(3-0-6)

GEN1044

ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community

3(3-0-6)

GEN1045

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1045

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
Law in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
1. รายวิชาเอกบังคับ
ให้เรียนรายวิชาเอกบังคับดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

111 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW1101 หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law

2(2-0-4)

LAW1102 หลักกฎหมายเอกชน
Principles of Private Law

2(2-0-4)

LAW1103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
Thai Legal History and Major Legal System

2(2-0-4)

LAW1201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contracts

3(3-0-6)

LAW1202 กฎหมายลักษณะหนี้
Law of Obligation

3(3-0-6)

LAW1203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
Property Law

3(3-0-6)

LAW1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW2204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Law of Trot, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment

3(3-0-6)

LAW2205 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1

3(3-0-6)

LAW2206 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2

3(3-0-6)

LAW2207 เอกเทศสัญญา 3
Specific Contracts 3

3(3-0-6)

LAW2208 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Law of Bills and Current Account

3(3-0-6)

LAW2209 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
Law of Partnership and Companies

3(3-0-6)

LAW2210 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law

3(3-0-6)

LAW2301 กฎหมายอาญา1
Criminal Law I

3(3-0-6)

LAW2302 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II

3(3-0-6)

LAW2402 กฎหมายปกครอง 1
Administrative Law I

3(3-0-6)

LAW2403 กฎหมายปกครอง 2
Administrative Law II

3(2-2-5)

LAW2501 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Law of Civil Procedure I

3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW2601 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure I

2(1-2-3)

LAW2901 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law

2(2-0-4)

LAW2902 นิติปรัชญา
Philosophy of Law

2(2-0-4)

LAW3211 กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession

3(3-0-6)

LAW3502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Law of Civil Procedure II

3(2-2-5)

LAW3503 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
Law of Civil Procedure III

2(1-2-3)

LAW3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure II

2(2-2-4)

LAW3603 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
Law of Criminal Procedure III

2(1-2-3)

LAW3903 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
Labour Law and Labour Cases Procedure

3(2-2-5)

LAW3904 กฎหมายสัญชาติ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคลและคดีอาญา
Nationality Law, Private and Criminal International Law

2(2-0-4)

LAW3905 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW3906 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวง
Law for the Organization of Courts of Justice
and Criminal Procedure of District Court

2(1-2-3)

LAW3907 หลักภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร
Principle of Taxation and Tax Law

3(3-2-6)

LAW3908 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy Law

3(2-2-5)

LAW3909 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณา
คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law and Procedure

2(1-2-3)

LAW3910 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
Consumer Protection Law and Consumer Cases
Procedure

2(1-2-3)

LAW3911 กฎหมายกับสังคม
Law and Society

2(2-0-4)

LAW4912 กฎหมายที่ดินและสิ่งแวดล้อม
Land and Environmental Law

2(2-0-4)

LAW4913 กฎหมายการค้าชายแดนและกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
Border Trade and International Trade Law

2(1-2-3)

LAW4914 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการค้ามนุษย์
Law of National Security and Human Trade

2(2-0-4)

LAW4915 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
Law of Narcotic Drugs and Legal Procedure

2(1-2-3)
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2. รายวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใด กลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4701 แนวคิดและทฤษฎีทางอาญา
Theories of Criminal Law

2(2-0-4)

LAW4702 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar on Criminal Law

2(2-0-4)

LA44703 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
Human Rights in Court of Justice

2(2-0-4)

LAW4704 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Seminar on Criminal Procedure Law

2(2-0-4)

LAW4705 สัมมนากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญา
Seminar on Law of Evidence

2(2-0-4)

LAW4706 กฎหมายเกี่ยวกับตารวจและการปฏิบัติงานของตารวจ
Police and Policing Law

2(2-0-4)

LAW4707 กฎหมายจราจร
Traffic Law

2(2-0-4)

LAW4708 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology

2(2-0-4)

LAW4709 หลักวิชาชีพตารวจ
Police Profession

2(2-0-4)

LAW4710 การสืบสวนและสอบสวน
Criminal Process

2(2-0-4)

LAW4711 นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine

2(2-0-4)

21

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

LAW4712 สัมมนากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
Seminar on Administrative Practice Law

หน่วยกิต
2(2-0-4)

กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนาอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4713 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
English for Lawyers I

2(2-0-4)

LAW4714 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
English for Lawyers II

2(2-0-4)

LAW4715 การเมืองการปกครองและระบบกฎหมายจีนเปรียบเทียบ
Politics and Comparative Chinese Legal System

2(2-0-4)

LAW4716 ระบบกฎหมายลาวเปรียบเทียบ
Comparative Laos Legal System

2(2-0-4)

LAW4717 ระบบกฎหมายกัมพูชาเปรียบเทียบ
Comparative Cambodian Legal System

2(2-0-4)

LAW4718 ระบบกฎหมายพม่าเปรียบเทียบ
Comparative Myanmar Legal System

2(2-0-4)

LAW4719 ระบบกฎหมายเวียดนามเปรียบเทียบ
Comparative Vietnam Legal System

2(2-0-4)

LAW4720 ระบบกฎหมายอาเซียนเปรียบเทียบ
Comparative ASEAN Legal System

2(2-0-4)

LAW4721 การป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Greater Mekong Sub-region Preventive Measure
on Human Trafficking

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4722 การป้องกันการค้ายาเสพติดในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Greater Mekong Sub-region Preventive Measure
on Narcotics

2(2-0-4)

LAW4723 กฎหมายไทยสาหรับชาวต่างชาติ
Thai Law for Foreigner

2(2-0-4)

LAW4724 กฎหมายการค้าและการลงทุนจีน
Chinese Trade and Investment Law

2(2-0-4)

LAW4725 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law

2(2-0-4)

LAW4726 กฎหมายศุลกากร
Customs Law

2(2-0-4)

LAW4727 กฎหมายโลจิสติก
Legal Aspects of Logistics

2(2-0-4)

กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4728 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
Law of Natural Resources

2(2-0-4)

LAW4729 กฎหมายประกันสังคม
Social Security Law

2(2-0-4)

LAW4730 กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร
Law of Communication

2(2-0-4)

LAW4731 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator Law

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4732 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
Financial Institution Law

2(2-0-4)

LAW4733 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Law of Real Property Business

2(2-0-4)

LAW4734 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
Law of Transportation

2(2-0-4)

LAW4735 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
Investment Law

2(2-0-4)

LAW4736 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Industrial Law

2(2-0-4)

LAW4737 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Law of Administration of State Affairs

2(2-0-4)

LAW4738 กฎหมายทหาร
Military Law

2(2-0-4)

LAW4739 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
Public Financial Law

2(2-0-4)

LAW4740 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
Law of Education

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาส่งเสริมวิชาการด้านนิติศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4741 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
Legal Drafting and Legislative Process

2(2-0-4)

LAW4742 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitutional Law

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4743 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law

2(2-0-4)

LAW4744 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นทางนิติศาสตร์
Electronic Information Searching on Legal Resources.

2(2-0-4)

LAW4745 การวิจัยทางนิติศาสตร์
Legal Research Methodology

2(2-0-4)

LAW4746 สัมมนาทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
Seminar on Jurisprudence

2(2-0-4)

LAW4747 การเขียนบทความทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
Academic Legal Writing

2(2-0-4)

LAW4748 เทคนิคการสอนกฎหมาย
Techniques for Teaching Law

2(2-0-4)

LAW4749 กฎหมายชุมชน
Community law

2(2-0-4)

LAW4750 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางานวิชาการ
English for Academic Work Development

2(2-0-4)

LAW4751 ภาษาจีนเพื่อการพัฒนางานวิชาการ
Chineese for Academic Work Development

2(2-0-4)

LAW4752 เทคนิคการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Publicizing Techniques of Academic Work

2(2-0-4)

LAW 4753 ทฤษฎีทางกฎหมายสาหรับนักวิชาการ
Law Theories for Legal Academic

2(2-0-4)
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กลุ่มกฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพทนายความ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4754 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession

2(2-0-4)

LAW4755 การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
Legal Document Preparation

2(2-0-4)

LAW4756 ว่าความและการถามพยาน
Conduction of Cases and Examination in Chief

2(1-2-3)

LAW4757 สิทธิมนุษยชน
Human Rights

2(2-0-4)

LAW4758 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและ
เยาวชน
Law of Juvenile Delinquency

2(2-0-4)

LAW4759 สัมมนากฎหมายแพ่ง
Seminar on Civil Law

2(2-0-4)

LAW4760 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Seminar on Civil Procedure Law

2(2-0-4)

LAW4761 พระราชบัญญัติทนายความ
Legal Profession Act

2(2-0-4)

LAW4762 การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท
Dispute Mediation

2(1-2-3)

LAW4763 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์
Restorative Criminal Justice

2(1-2-3)

LAW4764 หลักการเจรจาต่อรอง
Principal of Negotiation

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

LAW4765 วิธีพิจารณาคดีโดยศาลเริ่มกระบวนพิจารณา
Court Initiated Legal Procedure
3. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
2(2-0-4)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต

LAW3801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Legal Profession Experierce Preparation

1(1-0-2)

LAW3802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Legal Profession Experierce

2(280)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายหรือเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
จะต้องมิใช่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LW4766 ภาษากฎหมายไทย
Language of Thai Law

2(2-0-4)

LW4767 การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law

2(2-0-4)

LW4768 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
Legal Aspects of Government Correspondence

2(2-0-4)

LW4769 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Tourism Law

2(2-0-4)

LW4770 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและชีวอนามัย
Legal Aspects of Public Health and Occupational Health

2(2-0-4)

LW4771 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทย
Law of Thai Traditional Medicine Profession

2(2-0-4)

LW4772 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law

2(2-0-4)

LW4773 กฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา
Legal Aspects of Sports

2(2-0-4)

LW4774 กฎหมายที่เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
Legal Aspects of Public Private Partnership

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LW4775 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
Legal Aspects of Biodiversity

2(2-0-4)

LW4776 กฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
Legal Aspects of Engineering

2(2-0-4)
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4.

แผนการเรียน
สาหรับแผนการเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4ปี) จัดให้มีการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อนมีแผนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ดังต่อไปนี้
แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 12 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

LAW1101 หลักกฎหมายมหาชน

2

เอกบังคับ

LAW1102 หลักกฎหมายเอกชน

2

เอกบังคับ

LAW1103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายหลัก

2

เอกบังคับ

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 6 หน่วยกิต

รวม

18

วัน/เวลาเรียน เกรด

30

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 9 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

LAW1201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3

เอกบังคับ

LAW1202 กฎหมายลักษณะหนี้

3

เอกบังคับ

LAW1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง

3

เอกบังคับ

18

18

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต

รวม

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 6 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

3

เอกบังคับ

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
LAW1203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
รวม

9

วัน/เวลาเรียน เกรด
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แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 3 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

LAW2204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
สั่ง ลาภมิควรได้

3

เอกบังคับ

LAW2205 เอกเทศสัญญา 1

3

เอกบังคับ

LAW2206 เอกเทศสัญญา 2

3

เอกบังคับ

LAW2301 กฎหมายอาญา 1

3

เอกบังคับ

LAW2402 กฎหมายปกครอง 1

3

เอกบังคับ

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต

รวม

18

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
LAW2302 กฎหมายอาญา 2

3

เอกบังคับ

LAW2207 เอกเทศสัญญา 3

3

เอกบังคับ

LAW2403 กฎหมายปกครอง 2

3

เอกบังคับ

LAW2208 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชี
เดินสะพัด

3

เอกบังคับ

LAW2209 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

3

เอกบังคับ

LAW2501 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3

เอกบังคับ

รวม

18

วัน/เวลาเรียน เกรด
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แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
LAW2210 กฎหมายลักษณะครอบครัว

3

เอกบังคับ

LAW2601 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

2

เอกบังคับ

LAW2901 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

2

เอกบังคับ

LAW2915 นิติปรัชญา

2

เอกบังคับ

รวม

9

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
LAW3211 กฎหมายลักษณะมรดก

3

เอกบังคับ

LAW3502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

3

เอกบังคับ

LAW3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

2

เอกบังคับ

LAW3903 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน

3

เอกบังคับ

LAW3904 กฎหมายสัญชาติ กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

2

เอกบังคับ

LAW3905 กฎหมายลักษณะพยาน

3

เอกบังคับ

LAW3906 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง

2

เอกบังคับ

รวม

18

วัน/เวลาเรียน เกรด
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แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
LAW3603 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3

2

เอกบังคับ

LAW3503 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3

2

เอกบังคับ

LAW3907 หลักภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร

3

เอกบังคับ

LAW3908 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกจิ การ

3

เอกบังคับ

LAW3909 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธี
พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

2

เอกบังคับ

LAW3910 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภคและวิธี
พิจารณาคดีผบู้ ริโภค

2

เอกบังคับ

LAW3911 กฎหมายกับสังคม

2

เอกบังคับ

LAW3801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

1

รวม

18

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
LAW3802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมาย
รวม

2
2

เอกบังคับ

วัน/เวลาเรียน เกรด
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แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 8 หน่วยกิต
LAW4913 กฎหมายการค้าชายแดนและกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ

2

LAW4914 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการค้า
มนุษย์

2

LAW4915 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด

2

LAW4912 กฎหมายที่ดินและสิง่ แวดล้อม

2

เอกบังคับ

รายวิชาเอกเลือกและรายวิชาเลือกเสรี จานวน 8 หน่วยกิต

รวม

2

เอกเลือก

2

เอกเลือก

2

เลือกเสรี

2

เลือกเสรี

16

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกเลือกและรายวิชาเลือกเสรี จานวน 4 หน่วยกิต

รวม

5.

2

เอกเลือก

2

เลือกเสรี

4

คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตทั้งรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก
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3.2 อาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ
นางสาวสุรพี โพธิสาราช
นางสาวพชรวรรณ ขาตุ้ม

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชาที่จบ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง

น.ม. นิติศาสตร์
น.ท.บ. นิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์

น.ม.
มหาชน
น.ท.บ. นิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

ว่าที่ร้อยตรีพิทยา มณีรัตน์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวสุรพี โพธิสาราช

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

6

นายสุรชัย อุฬารวงศ์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

7

นางสาวพชรวรรณ ขาตุ้ม

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์
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8

นายวรณัฐ บุญเจริญ

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

9

นายยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อสกุล

1

นายคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

2

นางสาววราไพ เพ็ชรหาญ

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

3

รองศาสตราจารย์สุพจน์ สุโรจน์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุรธา วัฒนะชีวกุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

6

ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

7

ดร.จินดา สุระชาติ

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนพิฬดา
ศักดิ์ศิริญดากุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์

ร.ป.ม. รัฐประศาสน
น.บ.
ศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์
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ลาดับ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

10

นายเอกพงษ์ สารน้อย

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

11

นายกันย์ ทัพเนตร

บธ.ม.
น.บ.

บริหารธุรกิจ
นิติศาสตร์

อาจารย์

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์
โกไศยกานนท์

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์
ศุภศิริพงษ์ชัย

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15

ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

16

ดร.ธิติ ไวกวี

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

18

นางสาวธันยพรรษ ปั้นนาค

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

19

นายตะวัน ตันชาลี

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

20

นางสาวประกายเพชร ธีระพัฒน์สกุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

21

นางสาวกรรณิการ์ คาปาเชื้อ

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์
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ลาดับ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

22

นายสรรค์ โศจิรัตน์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

23

นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

39

การวัดและประเมินผล
การวัดผล
คะแนนเต็ม
(ก) คะแนนระหว่างภาค
- การมีส่วนร่วมและกิจกรรม
- รายงานหรืองานอื่น
(ข) คะแนนสอบปลายภาค

100 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
80 คะแนน

การประเมินผล
สัญลักษณ์ระดับคะแนน
ค่าระดับคะแนน
A
84 – 100
B+
78 – 83
B
72 – 77
C+
66 – 71
C
60 – 65
D+
54 – 59
D
48 – 53
F
0 – 47
การสอบวัดผลและประเมินผล
เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยกาหนดดังนี้
- รายวิชา 2 หน่วยกิต ข้อสอบไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
- รายวิชา 3 หน่วยกิต ข้อสอบไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

40

บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

41

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

42

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

43

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

44

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

45

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชาเฉพาะหมวดวิชา

ภาคผนวก ค
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี

ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558

