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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
   ภาษาไทย  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  นิติศาสตรบัณฑิต 

                  ชื่อย่อ  น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Bachelor of Laws  

                  ชื่อย่อ  LL.B. 
3. วิชาเอก  
      - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     142 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1   รูปแบบ 
   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2   ภาษาที่ใช้   
  ภาษาไทย 

  5.3   การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนักศึกษาไทยที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ.2554 
6.2   เริ่มใช้บังคับภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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6.3   คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 2/2558       
เมือ่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

6.4  สภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 
6.5  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรนี้ภายหลังส าเร็จการศึกษา  บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้ เช่น    ผู้

พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ นายทหารพระธรรมนูญ ข้าราชการต ารวจ 
เจ้าพนักงานคดีปกครอง พนักงานบังคับคดี พนักงานกรมราชทัณฑ์  พนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งพนักงานอ่ืน
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน   
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9 ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 
ชื่อ-นำมสกุล 

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/กำรแต่งต ำรำ 

 

1. 1.นางกมลวรรณ   อยู่วัฒนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2550 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2553 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2545 
 
 
 
 
 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักกฎหมายเบื้องต้น 
 
บทความ“การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว : จากอดีตถึงปัจจุบัน” 
 
Kamonwan Yoowattana, “Law Development on Accommodating the Rights of 
Same-sex Relationship”. International Conference on Title:  EEED 2015: 
Conference on Energy, Environment, Ecosystems, and Development, Institute for 
Natural Sciences and Engineering (INASE) July 16–20, 2015. Greece 
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ, “การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายฝรั่งเศส,” จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันศุกร์ ท่ี 27 มีนาคม 2558 
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์,” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัย
โลก” ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันท่ี 24-25 เมษายน 2557 (รำงวัลชมเชย) 
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ชื่อ-นำมสกุล 

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/กำรแต่งต ำรำ 

 
นางกมลวรรณ   อยู่วัฒนะ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรวิจัย 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ และพิศณุ  พูนเพชรพันธุ์. 2554.ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ และพิศณุ  พูนเพชรพันธุ์ .2554. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 286 กรณีศึกษาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง 
จังหวัดนครปฐม ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2555. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2556. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอน
แบบโครงงานในรายวิชา LAW2301 กฎหมายลักษณะหนี้ ภาคเรียนที่ 1 ทุนอุดหนุนจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2558. มาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลเพศเดียวกันในการอยู่ร่วมกันฉัน
สามีภริยาทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

 

2.นายไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ 
 

อาจารย ์ น.ม. (กฎหมายมหาชน)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2556 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2544 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ.ศ. 2546 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 26 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ า แ ละ ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า งป ร ะ เ ทศ 

)ภาคปิิบัติ (  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2547 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2543 

ผลงานทางวิชาการ 
Paiboon Chuwattanakij, “Legal Problems with the Thai Political Party 
Establishment,” ICSS 2014: International Conference on Social Sciences, World 
Academy of Science Engineering and Technology Vol: 8, No. 8, 2014. 
 
Paiboon Chuwattanakij, “The Principle of the Protection of Legitimate 
Expectation: Analysis the Adjudications of Thailand,” ICLP 2015: International 
Conference on Law and Politics  Vol: 9 no: 3, 2015. 
 
การวิจัย 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2556. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอน
แบบโครงงานในรายวิชา LAW 2304 กฎหมายรัฐธรรมนูญภาคเรียนที่ 1/2555 ทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัิสวนสุนันทา  
 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2557. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการด าเนินกิจการของพรรค
การเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ  . 2550 ทุนอุดหนุน
จากมหาวิทยาลัยราชภัิสวนสุนันทา  
 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกจิ. 2558. หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ: วิเคราะห์แนวค า
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัิ สวนสุนันทา  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   เมื่อหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้าง
สมดุลของการพัฒนา” ในทุกมิต ิ ยังคงถูกหยิบยกมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)          
ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ  
ทั้งสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  อันเป็นฐานรากของ
การพัฒนา  จึงได้มีการปรับปรุงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่ งยืน  การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ และมี              
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านกฎหมาย  จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่หลักสูตรมุ่งเน้นจะส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม        
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากการรับเอาอิทธิพลด้านต่าง ๆ ของประเทศที่พัฒนาแล้วมาเป็นแบบอย่าง  
อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป  กฎหมายที่ใช้บังคับจึงต้องมีพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้ทันสมัย
และสอดคล้องสถานการณ ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงพัฒนาและปรับปรุงขึ้นเพ่ือให้เนื้อหาวิชาให้เหมาะสม  
โดยต้องค านึงถึงวัฒนธรรม สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ความเข้าใจในหลักกฎหมายและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
  

12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญต่อระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เสริมสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามคติของผู้ประกอบ
วิชาชีพ  เป็นขุมก าลังทางปัญญาที่จะสามารถชี้น าสังคมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  การจัดการเรียนการสอนจึงต้อง
มีมาตรฐานการปฏิบัติการ  การตรวจสอบและตรวจประเมินจากองค์กรวิชาชีพทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน  หลักสูตรจึงต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  ทั้งต้องสร้างหลักสูตรและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เป็นขุมก าลังทางปัญญาที่จะสามารถชี้น าสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง   
มีพันธกิจที่ส าคัญคือ  การผลิตบัณฑิต สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  บริการวิชาการแก่สังคม  
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ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการส่งเสริมวิชาชีพครู  ทั้งมีบทบาทส าคัญในการตอบสนอง ชี้น า แจ้งเตือน
และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึงเป็นเสมือนสมองขุมก าลังทางวิชาการและจิตวิญญาณของสังคม 
การศึกษากฎหมาย  เป็นการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์วิชาชีพที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคม ทั้งสามารถชี้น า
ชุมชนและสังคมไปให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

ดังนั้น  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ทางด้านนิติศาสตร์สู่มวลชน  จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือผลิตบุคลากรทางกฎหมายที่มี
คุณภาพระดับแนวหน้า มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  ตามความต้องการของชุมชน
และสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศสอดคล้องกับการด ารงตนในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 
และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป ได้แก่ กฎหมายกับสังคม หลักกฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กฎหมายพยานหลักฐาน กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชากฎหมาย นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร เพ่ือให้

ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
13.3.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะทาง

วิชาชีพเป็นระยะ  เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้  
 จัดการศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย   เสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมทั้ง        

วิชาการและมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุดตาม
มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนักกฎหมาย 
         1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความส าคัญดังนี้  
  1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ความ
ประพฤต ิคุณธรรมและจริยธรรม  
  1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีจิตส านึกรับผิดชอบ ช่วยเหลือ ปกป้องและพิทักษ์
สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมาย 
  1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ   
  1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  1.2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุม
ในทุกด้าน ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ 
         1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้   
   1.3.1 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  
   1.3.2 มีทักษะ ความรอบรู้ทางด้านวิชาการ และมีนิติวิธีในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงและ
ปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  
   1.3.3 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้เหตุผลและวิจารณญาณได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   1.3.4 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม 
   1.3.5 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
      หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา  ยุทธศาสตร์  และ
ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 5 ปี  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี/้หลักฐาน 
1．แผนปรับปรุ งระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้บัณฑิตมีความพร้อมใน
ทุกด้ าน ทั้ งด้ านวิชาการและ
ความประพฤต ิ
 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะทางวิชาชีพ มีความ
ประพฤติที่เหมาะสม 
2. ส่งเสริมให้น าความรู้จาก
งานวิจัย/บริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย  
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ/
ภา ค เ อก ชน ม า บร ร ย า ย ใ น
รายวิชาเฉพาะ 
 

ตัวบ่งช้ี 
 1. มีการจัดท า มคอ. 2, 3 และ 5 ที่
สมบูรณ์สอดคล้องกับมาตรฐานของ 
สกอ. (TQF)  
2. มีการน าความรู้จากการท าวิจัย/
บริการวิชาการมาสอดแทรกในการ
เรียนการสอน 
3. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ/
ภาคเอกชนมาร่วมบรรยายในรายวิชา
เฉพาะ 
หลักฐาน 
1. มคอ. 2, 3 และ   
2. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. แผนพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม   

1. พัฒนาหลักสู ตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริ ยธรรมทาง
วิชาชีพ  
2. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
สาธารณะแก่นักศึกษา 
3. จั ด กิ จ ก ร ร มอบ รม เ ส ริ ม
หลักสูตรเพ่ือสร้างนักกฎหมายที่
มี คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รมต า ม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
4. ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการชั้นสูง  
 

ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีรายวิชาที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
2.  มีโครงการที่ปลูกฝังคุณธรรม และ
จริยธรรมทางวิชาชีพ  
3. มีโครงการที่เสริมสร้างทักษะให้
นักศึกษาเชี่ยวชาญในวิชาการ  
 
หลักฐาน 
1. มคอ. 2, 3 
2. หนังสือขออนุมัติโครงการที่ปลูกฝัง
คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ  
3. หนังสือขอมีโครงการที่เสริมสร้าง
ทักษะให้นักศึกษาเชี่ยวชาญในวิชาการ  

3. แผนพัฒนาองค์ความรู้ที่
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนสังคมและประเทศชาติ  
 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
น าไปสู่ Problem based 
learning  
2. สร้างเครือข่ายกับองค์กร
วิชาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
แ ล ะภ า ค เ อ ก ช น  เ พ่ื อ เ ป็ น
หน่ วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

ตัวบ่งช้ี 
 1. มีการจัดท า มคอ. 2, 3 และ 5 ที่
สมบูรณ์สอดคล้องกับมาตรฐานของ 
สกอ. (TQF)  
2. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
3. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ/
ภาคเอกชนมาร่วมบรรยายในรายวิชา
เฉพาะ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
3. แผนพัฒนาองค์ความรู้ที่
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนสังคมและประเทศชาติ  
(ต่อ) 

 4. จัดให้นักศึกษาชั้นปี 4 ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  
5. มีการจัดท า มคอ.4 คู่กับ มคอ.6 ใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

หลักฐาน 
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์/แบบ
ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. แบบประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค 
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   - 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 หมวด 2 ข้อ 13 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 ข้อ 6 
  2.2.2 คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนด   

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทางกฎหมายไม่เท่ากัน 
2.3.2 นักศึกษามีทักษะและความเพียรต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ก) จัดทดสอบความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและจัดท าหลักสูตรสอนเสริมเพ่ือปรับความรู้

พ้ืนฐานทางกฎหมายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 ข) จัดปฐมนิเทศเทคนิคและวิธีการศึกษากฎหมายให้ประสบความส าเร็จ  
2.4.2 สร้างแรงจูงใจต่อความพากเพียรศึกษา โดยการประกาศรายชื่อและให้รางวัลนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อที่ประชุมนักศึกษาและคณาจารย์ในงานวันรพี 
 

2.5 แผนการรับนิสิต/นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

ปีที่ 1 160 160 160 160 160 

ปีที่ 2 - 160 160 160 160 

ปีที่ 3 - - 160 160 160 

ปีที่ 4 - - - 160 160 

รวม 160 320 480 640 640 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    576 576 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ (20%) 

 
 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 3,600,000 

ค่าลงทะเบียน 1,616,000 3,232,000 4,848,000 6,464,000 8,080,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 64,000 128,000 192,000 256,000 320,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 12,000,000 
 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 214,400 348,800 523,200 697,600 872,600 

รวม (ก) 314,400 548,800 823,200 1,097,600 1,372,600 

ข. งบลงทุน  00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 120,000 144,000 172,800 207,360 

รวม (ข) 100,000 120,000 144,000 172,800 207,360 

รวม (ก) + (ข) 414,400 668,800 967,200 1,270,400 1,579,960 

จ านวนนักศึกษา * 160 320 480 640 640 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
           เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 หมวด 3 ข้อ 15 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 
       3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

3.1.1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต  
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาทางภาษา   เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   เรียนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ       106 หน่วยกิต   
1) วิชาแกน      15 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะด้าน     86 หน่วยกิต 
3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      5 หน่วยกิต 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา  

   1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาทางภาษา  เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ก. บังคับเรียน   3  รายวิชา                     9 หน่วยกิต  ดังนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(บ-ป-อ) 
GEL1101  การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
  Thai Usage  
GEL1102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น  3(3-0-6)  
  English for Communication and Information Retrieval  
GEL1103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน  3(3-0-6) 
   English for Communication and Study Skills 
   ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา              3 หน่วยกิต  ดังนี้ 
GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purpose  
GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
      English for Academic Purpose 
GEL2203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  ASEAN Languages 
GEL2204  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 
  Thai for Careers 
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   (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
    ก. บังคับเรียน   2  รายวิชา                     6  หน่วยกิต  ดังนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context  
    ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา              3  หน่วยกิต  ดังนี้ 
GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Truth of Life 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 
GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
  Civil Education 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 
   (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
    ก. บังคับเรียน   2  รายวิชา                     6  หน่วยกิต  ดังนี้ 
GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Information Technology for Communication and Learning 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life 
    ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                3  หน่วยกิต  ดังนี้ 
GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Environment 
GES2202  การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
GES2203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy  
GES2204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต            3(3-0-6) 
 Mathematics for Life  
GES2205  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  
 Recreation for Quality of Life  
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ          3(3-0-6) 
 Life and Health  
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                    2.  หมวดวิชาเฉพาะ     106 หน่วยกิต 
    (1)  วิชาแกน     15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LAW1501 ประวัติศาสตร์กฎหมาย        2(2-0-4) 
   Legal History 
LAW1502 กฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป    3(3-0-6) 
 Civil Law: General Principles  
LAW1503 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
   Introduction to Public Law 
LAW1504 กฎหมายอาญา 1      3(3-0-6) 
   Criminal Law I  
LAW3504 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย       2(2-0-4) 
   Legal Profession 
LAW4502 นิติปรัชญา       2(2-0-4)
   Philosophy of Law 
    (2)  วิชาเฉพาะด้าน      86 หน่วยกิต 
LAW1505 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6) 
   Juristic Acts and Contract 
LAW1506 กฎหมายลักษณะทรัพย์      3(3-0-6) 
   Law of Property  
LAW1507 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกค าสั่ง ลาภมิควรได้   3(3-0-6) 
   Wrongful Acts Management of Affairs without Mandate and  
   Undue Enrichment 
LAW1508 กฎหมายอาญา 2      2(2-0-4) 
   Criminal Law II 
LAW2501 กฎหมายลักษณะหนี้     3(3-0-6) 
 Obligation: General Principle 
LAW2502 เอกเทศสัญญา 1      3(3-0-6) 
   Specific Contracts I 
LAW2503 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์     2(2-0-4) 
   Law of Security Transactions 
LAW2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3(3-0-6) 
   Constitutional Law  
LAW2505 เอกเทศสัญญา 2      3(3-0-6) 
   Specific Contracts II 
LAW2506 กฎหมายลักษณะประกันภัย      2(2-0-4) 
   Law of Insurance 
LAW2507 กฎหมายอาญา 3      3(3-0-6) 
   Criminal Law III 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชา น(บ-ป-อ) 
LAW2508 กฎหมายลักษณะครอบครัว      3(3-0-6) 
   Family Law 
LAW2509 กฎหมายปกครอง      3(3-0-6)  
   Administrative Law  
LAW2510 กฎหมายการคลัง       2(2-0-4) 
   Law of Public Finance  
LAW2511 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท     2(2-0-4) 
   Partnerships and Company 
LAW3501 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด     2(2-0-4) 
   Law of Negotiable Instruments 
LAW3502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง      3(3-0-6) 
   Law of Civil Procedure 
LAW3503 กฎหมายภาษีอากร       3(3-0-6) 
   Taxation Law 
LAW3505 กฎหมายลักษณะมรดก      3(3-0-6) 
   Law of Succession 
LAW3506 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-ภาคบังคับคด ี     3(3-0-6) 
   Law of civil Procedure: Execution  
LAW3507 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ      2(2-0-4) 
   Constitution of Courts of Justice and Judicial System 
LAW3508 กฎหมายลักษณะพยาน      3(3-0-6) 
   Law of Evidence 
LAW3509 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     4(4-0-8) 
   Law of Criminal Procedure 
LAW3510 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย1      3(3-0-6) 
   English for lawyers 1  
LAW3511 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง     3(3-0-6) 
   Public International Law 
LAW3512 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2      3(3-0-6) 
   English for lawyers 2  
LAW3513 กฎหมายที่ดิน      2(2-0-4) 
   Land Law 
LAW4501 กฎหมายลักษณะล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ     3(3-0-6)
   Law of Bankruptcy and Rehabilitation 
LAW4503 กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม     3(3-0-6) 
   Labor and Social Security Law 
LAW4504 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา    3(3-0-6) 
   Private International Law and Criminal International Law 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LAW4505 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 3(3-0-6) 
   Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile  
   and Family Court 

(3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      5 หน่วยกิต 
LAW4701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย     1(90) 
   Preparation for Professional Experience in Law 
LAW4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย     4(360)  
   Professional Experience in Law                                   
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
                     เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้             6        หน่วยกิต     
LAW4601 หลักการร่างสัญญาธุรกิจ      2(2-0-4) 
   Principles of Contract Drafting   
LAW4602 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ     2(2-0-4) 
   Counseling and Advocacy 
LAW4603 กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง  2(2-0-4) 
   Commercial Arbitration Law 
LAW4604 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     2(2-0-4) 
   Electronic Commerce Law  
LAW4605 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4) 
   Law of Intellectual Property 
LAW4606 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ     2(2-0-4) 
   Public Economic Law 
LAW4607 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา     2(2-0-4) 
   Law of Treaties 
LAW4608 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค  2(2-0-4) 
    Anti Trust and Consumer Protection Law 
LAW4609 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
    Environmental Law 
LAW4610 กฎหมายศุลกากร      2(2-0-4) 
   Customs Law  
LAW4611 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี     2(2-0-4) 
   Maritime Law  
LAW4612 การสืบสวนและสอบสวนคดีทางอาญา     2(2-0-4) 
   Criminal Investigation 
LAW4613 การค้นคว้าและการวิจัยทางกฎหมาย     2(2-0-4) 
   Legal Research 
LAW4614 การบริหารงานยุติธรรม      2(2-0-4) 
   Criminal Justice  Administration 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา          น(บ-ป-อ)                   
LAW4615 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     2(2-0-4)        
 Laws on Information Technology 
LAW4616  กฎหมายเบื้องต้นของ     ประเทศอาเซียน                                2(2-0-4) 
  Introduction to Law in ASEAN Countries 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1101 

 
GES1102 

 
LAW1501 

 
LAW1502 

 
LAW1503 

 
LAW1504 

 

การใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
Thai Usage  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
Science and Technology for Quality of Life 
ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
Legal History 
กฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป 
Civil Law: General Principles  
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
Introduction to Public Law 
กฎหมายอาญา 1 
Criminal Law I 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 รวม 17 
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคการเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1102 

 
GES1101 

 
LAW1505 

 
LAW1506 

 
LAW1507 

 
 

LAW1508 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 
English for Communication and Information Retrieval  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
IT For Communication and Learning 
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา   3(3-0-6) 
Juristic Acts and Contract 
กฎหมายลักษณะทรัพย์     
Law of Property  
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกค าสั่ง ลาภมิควรได้   
Wrongful Acts Management of Affairs without Mandate and  
Undue Enrichment 
กฎหมายอาญา 2                2(2-0-4) 
Criminal Law II 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

2(2-0-4) 

 รวม 17 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1101 

 
GEH2201 

 
LAW2501 

 
LAW2502 

 
LAW2503 

 
LAW2504 

 
LAW2505 

 
LAW2506 

 

สุนทรียภาพกับชีวิต  
Aesthetic Appreciation 
การพัฒนาตน 
Self Development  
กฎหมายลักษณะหนี้     3(3-0-6) 
Obligation: General Principle 
เอกเทศสัญญา 1     3(3-0-6) 
Specific Contracts I 
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์    2(2-0-4) 
Law of Security Transactions 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6) 
Constitutional Law  
เอกเทศสัญญา 2     3(3-0-6) 
Specific Contracts 2 
กฎหมายลักษณะประกันภัย               
Law of Insurance 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 

 รวม 22 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH1102 

 
GES2201 

 
LAW2507 

 
LAW2508 

 
LAW2509 

 
LAW2510 

 
LAW2511 

สังคมไทยในบริบทโลก 
Thai Social in Global Context 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 
Science, Technology and Environment 
กฎหมายอาญา 3                 
Criminal Law III 
กฎหมายลักษณะครอบครัว                 
Family Law 
กฎหมายปกครอง     
Administrative Law  
กฎหมายการคลัง     
Law of Public Finance  
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท    
Partnerships and Company 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
  

 รวม 19 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1103 

 
GEL2201 

 
LAW3501 

 
LAW3502 

 
LAW3503 

 
LAW3504 

 
LAW3505 

 
LAW3510 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน  
English for Communication and Study Skills  
ภาษาไทยเชิงวิชาการ   
Thai For Academic Purposes 
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด    2(2-0-4) 
Law of Negotiable Instruments 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง      
Law of Civil Procedure 
กฎหมายภาษีอากร   
Law of Taxation  
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย    
Legal Profession 
กฎหมายลักษณะมรดก     3(3-0-6) 
Law of Succession 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1   
English for lawyers I 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 รวม 22 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LAW3506 

 
LAW3507 

 
LAW3508 

 
LAW3509 

 
LAW3511 

 
LAW3512 

 
LAW3513 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-ภาคบังคับคดี    3(3-0-6) 
Law of civil Procedure: Execution  
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ     2(2-0-4) 
Constitution of Courts of Justice and Judicial System 
กฎหมายลักษณะพยาน     3(3-0-6) 
Law of Evidence 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
Law of Criminal Procedure 
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง     
Public International Law  
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2   
English for lawyers II 
กฎหมายที่ดิน 
Land Law 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

4(4-0-8) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 

 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LAW4501 

 
LAW4502 

 
LAW4503 

 
LAW4504 

 
LAW4505 

 
 
 

LAW4701 
 

........ 

........ 

กฎหมายลักษณะล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ    
Law of Bankruptcy and Rehabilitation 
นิติปรัชญา   
Philosophy of Law 
กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม    3(3-0-6) 
Labor and Social Security Law  
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา  
Private International Law and Criminal International Law 
กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว      
Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile 
and Family Court 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย             
Preparation for Professional Experience in Law 
วิชาเลือกเสรี 1 
วิชาเลือกเสรี 2 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

   1(90) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 รวม 21 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LAW4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย    

Professional Experience in Law                                             
4 (360) 

 

 รวม 4 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์  

3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 
ชื่อ-นำมสกุล  

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/ 

กำรแต่งต ำรำ 

ภำระงำนสอน ช.ม./ภำคกำรศึกษำ 

ภำระงำนสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภำระงำนสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 

1.นางกมลวรรณ   อยู่วัฒนะ 
 

อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2550 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2553 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2545 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักกฎหมายเบื้องต้น 
 
บทความ“การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว : จากอดีตถึงปัจจุบัน” 
 
Kamonwan Yoowattana, “Law Development on 
Accommodating the Rights of Same-sex Relationship”.  
International Conference on Title:  EEED 2015: Conference on 
Energy, Environment, Ecosystems, and Development, Institute 
for Natural Sciences and Engineering (INASE) July 16–20, 
2015. Greece 
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ, “การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกัน
ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายฝรั่งเศส,” จัดโดยมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 
10 “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เมื่อวันศุกร์ ท่ี 27 มีนาคม 2558 

12 12 
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ชื่อ-นำมสกุล  

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/ 

กำรแต่งต ำรำ 

ภำระงำนสอน ช.ม./ภำคกำรศึกษำ 

ภำระงำนสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภำระงำนสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

นางกมลวรรณ   อยู่วัฒนะ 
(ต่อ) 

  กมลวรรณ อยู่วัฒนะ, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์,” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุนั
ทา ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 “ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 
(รำงวัลชมเชย) 
 

กำรวิจัย 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ และพิศณุ  พูนเพชรพันธุ์. 2554.ศาลปกครองกับ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  
 

กมลวรรณ อยู่วัฒนะ และพิศณุ  พูนเพชรพันธุ์  .2554. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 286 กรณีศึกษาชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง จังหวัด
นครปฐม ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2555. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
  
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2556. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานในรายวิชา LAW2301 กฎหมายลักษณะ
หนี้ ภาคเรียนท่ี 1 ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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ชื่อ-นำมสกุล  

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/ 

กำรแต่งต ำรำ 

ภำระงำนสอน ช.ม./ภำคกำรศึกษำ 

ภำระงำนสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภำระงำนสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 

นางกมลวรรณ   อยู่วัฒนะ 
(ต่อ) 

  กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2558. มาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลเพศ
เดียวกันในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยิาทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา   
 

  

2.นายไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ 
 

อาจารย ์

 

 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2556 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2544 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ.ศ. 2546 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ (ภาคปฏิบัติ)  
ส านักอบรม กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2547 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
Paiboon Chuwattanakij, “Legal Problems with the Thai 
Political Party Establishment,” ICSS 2014: International 
Conference on Social Sciences, World Academy of Science 
Engineering and Technology Vol: 8, No. 8, 2014. 
 
Paiboon Chuwattanakij,  “The Principle of the Protection of 
Legitimate Expectation: Analysis the Adjudications of 
Thailand  ”,ICLP 2015: International Conference on Law and 
Politics  Vol: 9 no: 3, 2015. 
 
กำรวิจัย 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2556. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานในรายวิชา LAW 2304 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญภาคเรียนที่ 1/2555 ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  
 
 

12 12 
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ชื่อ-นำมสกุล  

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/ 

กำรแต่งต ำรำ 

ภำระงำนสอน ช.ม./ภำคกำรศึกษำ 

ภำระงำนสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภำระงำนสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นายไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ 
(ต่อ) 

 

อาจารย ์  ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2557. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการ
ด าเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ  .ศ  . 2550 ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา   
 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2558. หลักการคุ้มครองความเช่ือถือและไว้วางใจ: 
วิเคราะห์แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  
 

3.นางสาวภาวิตา ค้าขาย อาจารย ์ Certificate of Academic   English,  
Waikato University, 
New Zealands,  2006 
 
น.ม. (กฎหมายธรุกิจ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2550 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
Pawita Kakhai, “The Comparative Study of Authorization 
Management under Telecommunications Law between 
Thailand and Malaysia,” ICMITCE 2014 : 16th International 
Conference on Management, Information, Technologies, 
Computing and Engineering. 
 
 
Pawita Kakhai, “Cyber bullying and the law: existing legislation 
or the specific  
one?,”http://www.hs.ssru.ac.th/images/untitled%20folder/Artic
le/2558/jan/LAW.pdf From Kyoto Protocol to EU: How has the 
EU transposed “Emission Trading” into its legal system?” :  
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ชื่อ-นำมสกุล  

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/ 

กำรแต่งต ำรำ 

ภำระงำนสอน ช.ม./ภำคกำรศึกษำ 

ภำระงำนสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภำระงำนสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 

นางสาวภาวิตา ค้าขาย 
(ต่อ) 

อาจารย ์ ประกาศนียบตัรการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
Baker&Mckenzie Ltd.Thailand 
พ.ศ. 2545 
 
 

http://www.hs.ssru.ac.th/images/untitled%20folder/Article/255
8/jan/2/From_Kyoto_Protocol_t_%20EU.pdf 
 
Pawita Kakhai, “Cyber bullying: always Half a step ahead of 
the law,”   The Nations (Newspaper) 12-04-2012 

  

4.นางสาวธิดา  นิติธรญาดา  อาจารย ์ น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ   
สภาทนายความ พ.ศ. 2546 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  พ.ศ. 
2548 
 
 
 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
Thida Nitironyada, "Issues concerning Referndum in Thailand". 
XII International Science Conference September 08-09, 2014 
Geneva Switzerland. 
 
ธิดา  นิติธรญาดา, “การออกกฎของ กสทช. ที่มีผลกระทบต่อเอกชน,” 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
ระหว่างวันท่ี 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  
 
กำรวิจัย 
บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, สรัลพร (ธิดา)  นิติธรญาดา (ผู้ช่วยนักวิจัย) . 
2554. ประชามติในท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้าน
สิทธิที่เช่ือมโยงกับสุขภาวะ ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ชื่อ-นำมสกุล  

เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

 
วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันที่จบ 

 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร/กำรวิจัย/ 

กำรแต่งต ำรำ 

ภำระงำนสอน ช.ม./ภำคกำรศึกษำ 

ภำระงำนสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภำระงำนสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 

นางสาวธิดา  นิติธรญาดา 
(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สรัลพร (ธิดา)  นิติธรญาดา.  2555. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายและงาน
วิชาการ   ”ศึกษาเครือข่าย จะนะรักษ์ถิ่น” ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เช่ือมโยงกับสุขภาพ 
ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  

5.นายจตุรงค์  เพิ่มรุ่งเรือง อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2554 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2549 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ.ศ. 2549 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2547 
 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
จตุรงค์  เพิ่มรุ่งเรือง, “ความเหมาะสมของการลงโทษผู้กระท าความอาญา
,” ในทุกกรณี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก" 
ระหว่างวันท่ี 28-29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
กำรวิจัย 
จตุรงค์  เพิ่มรุ่งเรือง. 2558. ปัญหาทางกฎหมายที่สืบเนื่องจากการเป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ า: ศึกษากรณีผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าของกรมราชทัณฑ์  
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 

 
ชื่อ-นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
1.นางกมลวรรณ   อยู่วัฒนะ 

 
อาจารย ์ น.ม.  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2550 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2553 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2545 
 

ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักกฎหมายเบ้ืองต้น 
 

บทความ“การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว : จากอดีตถึงปัจจุบัน” 
 

Kamonwan Yoowattana, “Law Development on Accommodating 
the Rights of Same-sex Relationship”.  International Conference 
on Title:  EEED 2015: Conference on Energy, Environment, 
Ecosystems, and Development, Institute for Natural Sciences 
and Engineering (INASE) July 16–20, 2015. Greece 
 

กมลวรรณ อยู่วัฒนะ, “การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของบุคคลเพศเดียวกัน
ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายฝร่ังเศส,” จัดโดยมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารจัดการ คร้ังที่ 10 
“การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 
 

กมลวรรณ อยู่วัฒนะ, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 5 
“ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 (รางวัลชมเชย) 
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ชื่อ-นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

นางกมลวรรณ   อยู่วัฒนะ 
(ต่อ) 

  การวิจัย 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ และพิศณุ  พูนเพชรพันธุ์. 2554.ศาลปกครองกับ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  
 

กมลวรรณ อยู่วัฒนะ และพิศณุ  พูนเพชรพันธุ์  .2554. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 286 กรณีศึกษาชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง จังหวัด
นครปฐม ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2555. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
  
กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2556. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานในรายวิชา LAW2301 กฎหมายลักษณะ
หนี้ ภาคเรียนท่ี 1 ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

กมลวรรณ อยู่วัฒนะ. 2558. มาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลเพศ
เดียวกันในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยิาทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา   
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ชื่อ-นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

2.นายไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ 
  

 

อาจารย ์

 

 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2556 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2544 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ.ศ. 2546 
 
ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ (ภาคปฏิบัติ)  
ส านักอบรม กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2547 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 

ผลงานทางวิชาการ 
Paiboon Chuwattanakij, “Legal Problems with the Thai Political 
Party Establishment,” ICSS 2014: International Conference on 
Social Sciences, World Academy of Science Engineering and 
Technology Vol: 8, No. 8, 2014. 
 
Paiboon Chuwattanakij,  “The Principle of the Protection of 
Legitimate Expectation: Analysis the Adjudications of Thailand ”,
ICLP 2015: International Conference on Law and Politics  Vol: 9 
no: 3, 2015. 
 
การวิจัย 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2556. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานในรายวิชา LAW 2304 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ภาคเรียนที่ 1/2555 ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2557. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังและการด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ .ศ . 2550 ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 
ไพบูลย์   ชูวัฒนกิจ. 2558. หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ :
วิเคราะห์แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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ชื่อ-นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
3.นางสาวภาวิตา ค้าขาย อาจารย ์ Certificate of Academic   English,  

Waikato University, 
New Zealands,  2006 
 
น.ม. (กฎหมายธรุกิจ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2550 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2547 
 
ประกาศนียบตัรการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
Baker&Mckenzie Ltd.Thailand 
พ .ศ .2545  
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
Pawita Kakhai, “The Comparative Study of Authorization 
Management under Telecommunications Law between 
Thailand and Malaysia,” ICMITCE 2014 : 16th International 
Conference on Management, Information, Technologies, 
Computing and Engineering. 
 

Pawita Kakhai, “Cyber bullying and the law: existing legislation 
or the specific  
one?,”http://www.hs.ssru.ac.th/images/untitled%20folder/Artic
le/2558/jan/LAW.pdf From Kyoto Protocol to EU: How has the 
EU transposed “Emission Trading” into its legal system?” : 
http://www.hs.ssru.ac.th/images/untitled%20folder/Article/255
8/jan/2/From_Kyoto_Protocol_t_%20EU.pdf  
 

Pawita Kakhai, “Cyber bullying: always Half a step ahead of 
the law,”   The Nations (Newspaper) 12-04-2012 

12 12 
 

4.นางสาวธิดา  นิติธรญาดา  

 

อาจารย ์

 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ   
สภาทนายความ พ.ศ. 2546 

ผลงานทางวิชาการ 
Thida Nitironyada, "Issues concerning Referndum in Thailand". 
XII International Science Conference September 08-09, 2014 
Geneva Switzerland. 

12 

 

 

12 
 
 
 

http://www.hs.ssru.ac.th/images/
http://www.hs.ssru.ac.th/images/untitled%20folder/Article/2558/jan/2/From_Kyoto_Protocol_t_%20EU.pdf
http://www.hs.ssru.ac.th/images/untitled%20folder/Article/2558/jan/2/From_Kyoto_Protocol_t_%20EU.pdf
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ชื่อ-นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

นางสาวธิดา  นิติธรญาดา 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 น.บ.  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  พ.ศ. 
2548 
 
 
 
 

ธิดา  นิติธรญาดา, “การออกกฎของ กสทช. ที่มีผลกระทบต่อเอกชน,” 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
ระหว่างวันท่ี 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  
 

การวิจัย 
บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, สรัลพร (ธิดา)  นิติธรญาดา (ผู้ช่วยนักวิจัย) . 
2554. ประชามติในท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้าน
สิทธิที่เช่ือมโยงกับสุขภาวะ ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

สรัลพร (ธิดา)  นิติธรญาดา.  2555. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายและงาน
วิชาการ   ”ศึกษาเครือข่าย จะนะรักษ์ถิ่น” ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เช่ือมโยงกับสุขภาพ 
ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 

 

 

 
 
 

5.นายจตุรงค์  เพิ่มรุ่งเรือง อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2554 
 

น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2549 
 

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ.ศ. 2549 
 

น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2547 

ผลงานทางวิชาการ 
จตุรงค์  เพิ่มรุ่งเรือง, “ความเหมาะสมของการลงโทษผู้กระท าความอาญา
,” ในทุกกรณี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก" 
ระหว่างวันท่ี 28-29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

การวิจัย 
จตุรงค์  เพิ่มรุ่งเรือง. 2558. ปัญหาทางกฎหมายที่สืบเนื่องจากการเป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ า: ศึกษากรณีผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าของกรมราชทัณฑ์ 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
6. นางสาวช่ืนชีวิน ยิ้มเฟือง 
 

อาจารย ์ LL.M International Trade Law 
University of Sussex, United 
Kingdom, 2015. 
 

น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ.2556 
 

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ.ศ. 2556 
 

น.บ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

  0 12 
 

7.นายธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2555 
 

น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2551 
 

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ.ศ. 2545 
 

น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2544 

ผลงานทางวิชาการ 
ธนวัฒ พิสิฐจินดา. (2558). ค ำอธิบำยหลักกฎหมำยบญัชีเดินสะพัด. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

ธนวัฒ พิสิฐจินดา. (2557). ปัญหาเกี่ยวกับการตีความ "น าเข้า" ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ของศาลยุติธรรมกับหลกัการ
ลงโทษท่ีไดส้ัดส่วนต่อผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติด. บทบณัฑิตย์ 
นิตยสำรของเนติบณัฑิตยสภำ , 124-135. 
 
 
 

0 12 
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ชื่อ-นามสกุล  

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
8. นายพิศณุ  พูนเพชรพันธุ์. รอง

ศาสตรา 
จารย ์

 
 

-ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 
-ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์2540 
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 2520 

 

ผลงานทางวิชาการ 
ต ารากฎหมายปกครอง 
 
ผลงานวิจัย 
พิศณุ  พูนเพชรพันธุ์.(2554)ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2554 (วิจัยร่วม) 

 

______. (2554). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 286 กรณีศึกษาชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางระก า ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง จังหวัด
นครปฐมทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2554 (วิจัยร่วม) 

______. (2554). การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการด าเนินคดีทาง
ปกครอง 

 

______. (2550). บทบาทของประชาชนภายใต้กลไกของรัฐธรรมนูญใน
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

______. (2549). วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

6 6 



40 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
1.นายสถิตย์   ไพเราะ 

 
อาจารย ์ น.ม.  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2517 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2509 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2507 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2511 
 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา พ.ศ. 2538 
 
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พ.ศ. 2541 
 
รองประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2545 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารยผ์ู้บรรยายของส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2535 - 2557 
 

4 4 
 

2.นายสุเมธ   รอยกลุเจริญ 
 

อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2546 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
อัยการผู้ช่วยประจ ากองคดีอาญา ฝ่าย คดีอาญากอง1 
 
อัยการจังหวัดผู้ช่วยจังหวัดสรุินทร ์
 
รองอัยการจังหวัดสรุินทร ์
 
 

3 3 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นายสุเมธ   รอยกุลเจริญ 
(ต่อ) 

 น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2523 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2520 
 

รองอัยการจังหวัดประจ าศาลแขวงนครปฐม 
 
รองอัยการจังหวัดนครปฐม 
 
อัยการจังหวัดประจ ากรม ส านักงานอัยการจังหวัด
นครปฐม 
 
อัยการจังหวัดประจ ากรม ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
เยาวชนและครอบครัว 1 
 
อัยการจังหวัดประจ ากรม ปฏิบตัิราชการในต าแหน่ง
อัยการจังหวัด ส านักงานคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (สคช.) จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
ตุลาการศาลปกครองกลาง 
 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น 
 
รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก 
 
ตุลาการศาลปกครองสูงสดุ 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
3.นายทองธาร   เหลือง
เรืองรอง 

 

อาจารย ์ น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2522 
 
น.บ.  
รางวัลภูมิพล เป็นท่ี 1 ของรุ่น 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2522 
 

ประสบการณ์การท างาน 
อัยการผู้ช่วย ส านักอัยการสูงสุด  
พ.ศ. 2526- 2527 
 
ผู้พิพากษา ส านักงานศาลยุติธรรม  
 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 
 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2523 – 2526 
 
อาจารย์ผู้บรรยายของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา  
 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
 
 
 
 
 

8 

 

8 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
4.นายสุพิศ   ประณีตพลกรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย ์ น.ม. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
LL.M (European International Law)  
University of Liverpool, United 
Kingdom,1990 
 
พบ.ม. (บริหารกระบวนการยุติธรรม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์พ.ศ.
2537 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา  พ.ศ.2523 
 
น.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2522 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดล าปาง 
 
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 
 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 8 
 
การแต่งต ารา  
สุพิศ ประณีตพลกรัง. 2558. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : 
ค  าประกันจ านอง. ส านักพิมพ์นิติธรรม, 76 หน้า. 
 
สุพิศ   ประณีตพลกรัง. 2555. กฎหมายเกี่ยวกับอัยการ. 
อฑตยา มิเล็นเนียม บจก  ,192 หน้า. 
 
สุพิศ   ประณีตพลกรัง. 2552. คู่มือคดีเลือกตั งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น . อฑตยา มิเล็นเนียม 
บจก  ,164 หน้า. 
 
สุพิศ   ประณีตพลกรัง. 2551. กฎหมายสิทธิบัตร  )บบับ

ปรังปรุง (อฑตยา มิเล็นเนียม  บจก  ,372 หน้า. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นายสุพิศ   ปราณีตพลกรัง 
(ต่อ) 

  สุพิศ   ประณีตพลกรัง. 2546. กฎหมายว่าด้วยความลับ
ทางการค้า. ส านักพิมพ์อินเตอร์บุ๊ค  ,100 หน้า. 
 
สุพิศ   ประณีตพลกรัง. 2544. การด าเนินคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศ . 
ส านักพิมพ์อินเตอร์บุ๊ค  ,124 หน้า. 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์สอนเสริมสาขาวิชานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
 
อาจารย์พิเศษ  ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, 
ม.เกษมบัณฑิต, ม.อีสเทิร์นเอเชีย, ม.ปทุมธานี,  
 
ผู้บรรยายทบทวนส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
 
สุพิศ   ประณีตพลกรัง. 2544. การด าเนินคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเ ทศ . 
ส านักพิมพ์อินเตอร์บุ๊ค  ,124 หน้า. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
5.นายประเสริฐ  ตณัศริ ิ
 

รองศาสตราจารย์ D.S.U. Socialogie de driot 
University of Paris (Paris II), 1998 
 
LL.M. (Law) 
University of California, Berkley, 
USA, 1973 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ประสบการณ์การท างาน 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
2543 – 2547 
 
อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาบริการ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาบริการจังหวัดตรัง  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

4 4 

6 นางกัลยา  ตัณศิร ิ
 

รองศาสตราจารย์ D.E.D Dipplomed’ Etudes 
d’Docterate 
University of Paris II (Distinction), 
1997 
 
D.S.U Diplomed Superier de l’  
University of Paris II , 1991 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ.2516 

ประสบการณ์สอน 
อาจารย์ประจ า คณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

6 6 

 



46 

 

 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
7.นางกฤษณา  รัตนาสิน อาจารย ์ น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2532 
 
น.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุร ีพ.ศ.2549- 
2555 
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุร ีพ.ศ. 2539 
 
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2538 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์ประจ าคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พ.ศ. 2532 
 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2549-
2555 ในรายวิชากฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา อาชญา
วิทยาและทณัฑวิทยาและกฎหมายอาญา 
 
 
 
 
 
 

4 4 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
8.นายองอาจ    เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา 
 

อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2547 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2540 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2537 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส 
 
ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
 
ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน 
 
ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
 
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง 2557 - 2558 
 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแขวงพระนครเหนือ 2558 - 
 
ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์พิเศษบรรยายร่วมในวิชากฎหมายอาญา 1 ม.
เซนต์จอห์น 
 
อาจารย์พิเศษบรรยายร่วมในวิชา กฎหมายภาษีท้องถิ่น  
ม.หอการค้าไทย 
 

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
9.นายทรงกลด   มั่นสิงห ์ อาจารย ์ LL.M (Master of Law ) 

University of Southern California,  
United States of America. 2005 
 
บธ.ม. (บริหารการเงิน)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2537 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2531 
 

ประสบการณ์ท างาน 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี, รอ้ยเอ็ด, เพชรบุรี  
พ.ศ.2543-2548 
 
ผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง และเลขานุการศาล
ล้มละลายกลาง พ.ศ. 2548-2552 
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2553-2557 
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์พิเศษ ม.เกริก, ม.เวสเทิรน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
10.นางสาวปริญญา  แสงทอง 

 
อาจารย ์ น.ม.  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2547 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2533 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ พ.ศ.2532 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแขวงพระนครเหนือ 
ศาลจังหวัดตราด ศาลจังหวัดชลบรุี  
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 
 
ผู้พิพากษาจังหวัดปทุมธาน ี
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฏเพชรบุรี, ม.ราชภัฏสวนดสุิต, ม.
ราชภัฏเพชรบรุ ี

4 4 

11.นางสาวศิริรัตน์ น้อมน า
ทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง พ.ศ. 2557 
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ ว พ.ศ. 2555 
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2554 
 
ผู้พิพากษาประจ าศาล ช่วยงานประจ ากองผู้ช่วยผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ และช่วยงานประจ าศาลจังหวัด 

4 4 

 



50 

 

 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นางสาวศิริรตัน์ น้อมน าทรัพย ์
(ต่อ) 

 น.ม. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2550 
 
น.บ.ท. 
ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา พ.ศ.2547 
 
น.บ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นครปฐม พ.ศ. 2553 
 
ผู้พิพากษาประจ าศาล ช่วยงานประจ าศาลจังหวัดตลิ่งชัน 
พ.ศ. 2552 

  

12.นายสัญญา  จันทรัตน ์ อาจารย ์ น.ม. (กฎหมายมหาชน)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2554 
 
ประกาศนียบตัรหลักสตูรวิชาว่าความ 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความ 2544 
 
น.บ. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2542 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
กองกฎหมาย การเคหะแห่งชาติ ต าแหน่งทนายความ 
พ.ศ. 2543 - 2546 
 
ส านักงานทนายความจรูิซฑ์ ต าแหน่งทนายความ พ.ศ.
2546 - 2550 
 
คณะกรรมาธิการตดิตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
ผู้แทนราษฎร ต าแหน่งกรรมาธิการ พ.ศ. 2546 - 2550 
 
คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ยาเสพตดิ ต าแหน่ง-เลขานุการประจ า พ.ศ. 2546 - 2550 
 
 

4 4 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นายสัญญา  จันทรัตน ์
(ต่อ) 

 

  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการกฎหมายการยตุิธรรมและ
สิทธิมนุษยชน พ.ศ.  2546 – 2550 
 
คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นาย 
ถาวร เสนเนยีม)  2551 - 2552 
 
กรุงเทพมหานครต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ 
พ.ศ. 2552 - 2554 
 
กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ พ.ศ. 
2554 - 2557 
 
กรุงเทพมหานครต าแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการ พ.ศ.
2557 - 2558 

  

13.นางสาวบังอร   สิทธิเลิศ 
 

อาจารย ์ น.ม.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2550 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2529 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ทนายความ บริษัทยานยนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ.
2533 - 2535 
 
ทนายความอาวุโส บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ.จี.ซ.ี 
(ประเทศไทย) พ.ศ. 2536 - 2537 
 
 

4 

 

4 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นางสาวบังอร   สิทธิเลิศ 
(ต่อ) 

 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  
สภาทนายความ พ .ศ. 2530 
 
ประกาศนียบตัรทนายความผู้ท าค า
รับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ .ศ. 2547 

ทนายความอาวุโส บริษัทเงินทุน ไทยธ ารง จ ากัด พ.ศ.
2537 – 2540 
 
ทนายความอาวุโส บริษัท พรีเมยีร ์แอลเอ็ม เอส จ ากดั 
พ.ศ. 2541 - 2550 
 
ทนายความส านักงานกฎหมายเอกลักษณ์ทนายความและ
บัญชี  
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์พิเศษโรงเรยีนสตรีวิทยา 

  

14.นางสาวแสงเทียน พลาย
บัว 

อาจารย ์ น.ม. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2555 
  
น.บ.ท. 
ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตย
สภา พ.ศ. 2548 
 
น.บ. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
2546 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โรงเรียนนานาชาติ แอ็ดเว็นตสี 
มวกเหล็ก 
 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โรงพยาบาลสินแพทย์ จ ากัด 
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์พิเศษ กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 
 
อาจารย์พิเศษ  กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. 
2557 -ปัจจุบัน 

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นางสาวแสงเทียน  พลายบัว 
(ต่อ) 

 ประกาศนียบตัรวิชาว่าความ 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภา
ทนายความ พ.ศ.2548 

อาจารย์พิเศษ กฎหมายลักษณะนติิกรรมและสัญญา 
มหาวิทยาลยัเกริก พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 
 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 – 
ปัจจุบัน 
 
บรรยายพิเศษ หลักสูตรประกาศนยีบัตรสถาบันส่งเสรมิ
งานสอบสวน  
 

  

15.นายสุโรจน์  จันทรพิทักษ์ อาจารย ์ น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2532 
 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2530 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี 
 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี 
 
เลขานุการแผนกคดยีาเสพติดในศาลอุทธรณ ์
 
ประสบการณ์สอน 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัหัวเบยีวเบลิมพระเกยีรติ, 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก 
   

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
นายสุโรจน์  จันทรพิทักษ์ 
(ต่อ) 

  การแต่งต ารา  
สุโรจน์  จันทรพิทักษ์. 2557. กฎหมายลักษณะพยาน 
(ภาคปฏิบัติ). ส านักพิมพ์วิญญูชน, 224 หนา้. 
 
สุโรจน์  จันทรพิทักษ์. 2550. จับ ค้น ขังคุก และปล่อย
ช่ัวคราว, ส านักพิมพ์วิญญูชน,136 หน้า. 

  

16.นางธนภร  จันฑคัตฆ ์ อาจารย ์ น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2542 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2527 
 
ประกาศนียบตัรทรัพย์สินทางปัญญา  
Japan Institue of Invention and 
Innovation (JIII) พ.ศ.2541 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
นิติกรช านาญการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

4 

http://www.winyuchon.co.th/products.php?mode=showdetail&d_id=1&g_id=1&subcate_id=15&p_id=454
http://www.winyuchon.co.th/products.php?mode=showdetail&d_id=1&g_id=1&subcate_id=15&p_id=454
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
17.ร้อยเอกหญิงสุคนธา  ศรี
ภิรมย ์

 

อาจารย ์
 

DIPLOME DE DOCTEUR EN DROIT 
PUBLIC Université de Toulouse 
1, France, 2005 
 
LL.M (Public Law) 
Université des Sciences sociales – 
U.T.1, 2003 
 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536 
 
น.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531 
 

ประสบการณ์การท างาน 
วิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
อนุกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาอ านาจหน้าท่ี
ระหว่างศาล 
 
อนุกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองและขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 
กรรมการตรวจรับรายงานวิจัย เรือ่งวิเคราะห์ค าพิพากษา
คดีปกครองระหว่างประเทศ 
 
กรรมการตรวจรับรายงานวิจัย เรือ่งวิธีพิจารณาคดี
ปกครองเปรียบเทียบ 
 
ประสบการสอน 
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
อาจารย์พิเศษ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารงานต ารวจและกระบวนการยตุิธรรม 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

6 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
18.นายสิรศิษฏ์  ชูรอด 

 

อาจารย ์ น.ม.    
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2549 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตย
สภา พ.ศ.2539 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2525 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้บรรยายความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ให้กับ
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ทนายความชั นหนึ่ง ส านักงานทนายความนิตสิยาม
กฎหมายและบญัชี พ.ศ. 2525-2528 
 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสัญชาติและพฤติกรรม ฝ่ายวีซ่า
ต่างประเทศ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสลุ กระทรวง
ต่างประเทศ พ.ศ. 2529-2535 
 
เจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามยาเสพติด 
ส านักงาน ปปส. กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2536 -2538 
 
นิติกรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน 
 
 
 

4 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
วุฒิทางการศึกษา/สถาบันที่จบ 

 

 
ผลงานวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา /ประสบการณ์

สอน 

ภาระงานสอน ช.ม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่
มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตร

นี้ 
19.นางเบญญา  วงศ์สวรรค ์ อาจารย ์ น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 
 
น.บ.ท.  
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา  พ.ศ.2545 
 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2538 

ประสบการณ์การท างาน 
วิทยากรอบรมหลักสตูรนักบริหารกิจการยุติธรรม: การ
ยุติธรรมทางแพ่งและทางพาณิชย์  จัดโดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง กฎหมาย
ระหว่างประเทศกับการแกไ้ขเพิ่มเติมจากค าอธิบายดั งเดมิ
พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
คนึง ฤาไชย  
 

คณะบรรณาธิการหนังสือ “ค าอธิบายว่าด้วยการขัดกัน
แห่งกฎหมาย  แก้ไขเพิม่เตมิจากค าอธิบายดั งเดิมพร้อม
เชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจบุัน” 
 

อาจารย์ประจ า คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.
2548-2550 
 

หัวหน้าภาคกฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสยาม พ.ศ. 2550-2552 
 
ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.
2552-2553 
 
อาจารย์ประจ า บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.
2550-2552 

6 
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