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สมอ.08 

การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564   
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 4/2565  วันที่  21 เมษายน 2565 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  
    เริ่มใช้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นปัจจุบัน 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
    ดังตารางที่ 5.1 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
                   
                       รับรองความถูกต้อง 
 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………………………………….. 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต) 
         รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                       วันที่ 21 เมษายน 2565 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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ตารางท่ี 5.1  ตารางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (เดมิ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ใหม)่ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ เหตุผล 

1 นายสุชนิ   
รอดก าเหนิด 

รอง
ศาสตราจารย์ 

น.ด. (นิติศาสตร์) 
น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 
2550 
2545 

 
2535 

นายสุชนิ   
รอดก าเหนิด 

รอง
ศาสตราจารย์ 

น.ด. (นิติศาสตร์) 
น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 
2550 
2545 

 
2535 

คงเดิม 

2 นางสาวปาริชาติ  
สายจันด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

น.ด. (นิติศาสตร์) 
น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2563 
2552 
2548 

นางสาวปาริชาติ  
สายจันด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

น.ด. (นิติศาสตร์) 
น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2563 
2552 
2548 

คงเดิม 

3 นายอภิชาต ิ  
บวบขม 

อาจารย ์ น.ด. (นิติศาสตร์) 
น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2562 
2548 
2537 

นายอนุพงศ์  รุ่งน้อย อาจารย ์ น.ม. (นิติศาสตร์)  
บช.บ. (บัญชี) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

2562 
2558 
2555 

เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเดิม ขอ
โอนย้ายไป มรภ.พิบูล

สงคราม 
4 นางสาวพจันภา  

เพชรรตัน ์
อาจารย์ น.ม. (นติิศาสตร์) 

น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2545 

นางสาวพจันภา  
เพชรรตัน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2545 

คงเดิม 

5 นายศรณัย์  จงรกัษ์ อาจารย์ น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2560 
2556 

นายศรณัย์  จงรกัษ์ อาจารย์ น.ม. (นติิศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2560 
2556 

คงเดิม 

 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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- ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง – 

 
1. ชื่อ-สกุล  นายอนุพงศ์  รุ่งน้อย 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. คุณวุฒิการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ 

น.ม. (นิติศาสตร์)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2562 
บช.บ. (บัญชี)   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2558 
น.บ. (นิติศาสตร์)   มหาวิทยาลัยพะเยา    2555  

 
4. ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง) *ให้นับผลงานที่ปรับปรุง สมอ.08 ย้อนหลัง 5 ปี 
 
อนุพงศ์  รุ่งน้อย. (2560). นายเรือในการเดินทะเลตามกฎหมายไทย. วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 14, หน้า 53-69 (เดือนพฤศจิกายน 2560). 
 
5. ภาระการสอน 
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ)  

2562501 เอกเทศสัญญา      3(2-2-5) 
2563502 กฎหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6) 
2564703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
2564804 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     3(2-2-5) 

 2563601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1    3(2-2-5) 
 2563602 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2    3(2-2-5) 

2563604 กฎหมายลักษณะพยาน      2(1-2-3) 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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