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รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธาน ี
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รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/วิทยาลัย   : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  : 25471531101756  
ภาษาไทย  : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Laws Program  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ชื่อเต็ม  : นิติศาสตรบัณฑิต  

ชื่อย่อ   : น.บ.  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Laws  

ชื่อย่อ   : LL.B.  

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ฉบับเดิมนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากกระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที ่2564   
 สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08)  พ.ศ. 

เร่ิมใช้ภาคการศึกษา/  
ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/วัน-เดือน-ปี   
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/วัน-เดือน-ปี   
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2564 1/2564 6/2564 
17 มิถุนายน 2564 

7/2564 
6 กรกฎาคม 2564 

2564 1/2564   
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4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
     4.1 สืบเนื่องจากอาจารย์ธรรมรส เปานิล อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลาออกไปแล้วนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

4.2 ขอเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน  

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
     5.1 ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 6 คนให้เหลือ 5 คน โดยคัดชื่ออาจารย์ธรรมรส เปานิล
ออกจากหลักสูตรอก  
 5.2 ปรับเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน คือ 
                1) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงอนันต์ ขอปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์  
                2) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม ขอปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 

5.1 การปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 (เดิม)  หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ  

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ีจบ/  

ปีการศึกษาท่ีจบ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ  

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ีจบ/  

ปีการศึกษาท่ีจบ  
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธนาวุฒ ิวงศ์อนันต์ 
 

น.ม. (บริหารงานยตุิธรรม)   
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
 
ประกาศนียบตัร                        
วิชาว่าความ 
น.บ. 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548. 
ส านักอบรม ศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ, 2545. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2544. 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ดร.ธนาวุฒ ิวงศ์อนันต์ 
 

 
 
 

 

น.ด. (นติิศาสตรดุษฎีบณัฑติ) 
น.ม.(บริหารงานยุติธรรม)   
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) 
 
ประกาศนียบตัร                 
วิชาว่าความ 
น.บ. 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2563. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548. 
ส านักอบรม ศึกษากฎหมาย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
แห่งสภาทนายความ, 2545. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2544. 

อาจารย์
ธรรมรส
เปานิล
ลาออก 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ธีระญา ปราบปราม 
 

 

น.ม. (กฎหมายมหาชน)   
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
 
ประกาศนียบตัร                 
วิชาว่าความ 
น.บ. 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2547. 
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย   
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ              
แห่งสภาทนายความ, 2545. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2543. 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ธีระญา ปราบปราม 
 

 

น.ม. (กฎหมายมหาชน)   
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
 
ประกาศนียบตัร                      
วิชาว่าความ 
น.บ. 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2547. 
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย  
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
แห่งสภาทนายความ, 2545. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2543. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัญชัญ ยุติธรรม 

น.ม.  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ 
 
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 
 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ             
แห่งสภาทนายความ, 2548. 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 
2545. 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัญชัญ ยตุิธรรม 

น.ด.(นติิศาสตรดษุฎีบณัฑติ) 
น.ม.  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ 
 
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 
 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2551. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ, 2548. 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 
2545. 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่) เหตุผล 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ  

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ีจบ/  

ปีการศึกษาท่ีจบ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ  

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ีจบ/  

ปีการศึกษาท่ีจบ  
4. อาจารย์ธรรมรส
เปานิล 

น.ม.(กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) 
 
ประกาศนยีบัตรวิชาว่าความ 
 
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553. 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย      
 แห่งเนติบัณฑติยสภา, 2551. 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ               
แห่งสภาทนายความ, 2556. 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549. 

   อาจารย์
ธรรมรส
เปานิล
ลาออก 

5. อาจารย์ศุภกร 
ชมศิร ิ

Master of Law in 
International 
Commercial Law (LL.M.)  
ประกาศนยีบัตรวิชาว่าความ 
 
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 

 University of Aberdeen,             
 Aberdeen, Scotland, UK, 
2555. 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง   
 สภาทนายความ, 2552. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2545. 

5. อาจารย์ศุภกร 
ชมศิร ิ

Master of Law in 
International 
Commercial Law (LL.M.)  
น.บ.ท. (เนติบัณฑติไทย) 
 
ประกาศนยีบัตรวิชาว่าความ 
 
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 

University of Aberdeen,             
Aberdeen, Scotland, UK,       
2555. 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา, 2562. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ, 2552. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2545. 

6. อาจารย์ณัฐพล 
สิทธิพราหมณ์  

 

น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) 
 
ประกาศนียบตัรวิชาว่าความ 
 
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

 มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ, 2558.     
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑติยสภา, 2556. 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2555.  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552. 
 

6. อาจารย์ณัฐพล 
สิทธิพราหมณ ์

 

น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ 
 
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2558.     
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา, 2556. 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
สภาทนายความ, 2555. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552. 
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6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ               
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 (เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ.08) 
พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร - 7 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
- 13 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 1.3) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- 10 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 98 หน่วยกิต 98 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า - 92 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ - 80 หน่วยกิต 80 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก - 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ                            
ไม่น้อยกว่า 

- 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 134 หน่วยกิต 134 หน่วยกิต 

 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
(ลงชื่อ) 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่……...เดือน………………… พ.ศ. 2564 
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