
 

หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิานิติศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  
 
 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต   
 ภาษาองักฤษ Bachelor of Laws Program  
 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็ ภาษาไทย :  นิติศาสตรบณัฑิต   
  ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Laws 
 ช่ือยอ่ ภาษาไทย :  น.บ.   
  ภาษาองักฤษ :  LL.B. 
 
3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ 

4.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู ้ท่ี มีความรู้            

ความเข้าใจในด้านนิติศาสตร์เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทาง                
นิติศาสตร์ได ้ มีทกัษะในการน าความรู้ดา้นนิติศาสตร์ไปใช้อยา่งถูกตอ้งตามครรลองคลองธรรม        
มีความสามารถน าความรู้ด้านนิติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร     
ดา้นการพูด การเขียนได้เป็นอย่างดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและ  
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพ  มีวิสัยทศัน์ท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ และยอมรับการเปล่ียนแปลงของสังคม  มีจิตส านึก
และรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือ      
ป้องกนัและพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ของผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม  และเป็นผูมี้ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์
ขยนั อดทน และมีวนิยัในตวัเอง 
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4.2  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์                   
ใหมี้คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

 4.2.1 เพื ่อผล ิตบัณฑิตท างด ้านนิต ิศ าสตร์ให ้ม ีค วาม รู ้ ค วามส าม ารถและ        
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแขนงต่างๆ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให ้  
เหมาะสมกับท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินสามารถด าเนินการและ         
ตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2.2 เพื ่อผล ิตและพฒันาบัณฑิตให ้ม ีค ุณ ธรรม  จ ริยธรรม  ม ีจ ิตส านึกและ             
รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมและพฒันาสังคม โดยการช่วยปกป้อง พิทกัษ ์รักษาสิทธิประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การช่วยเหลือปกป้องและพิทกัษ์สิทธิประโยชน์ของ    
ผูด้้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  นอกจากน้ีให้มีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย         
มีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2.3 เพื่อพฒันาบณัฑิตท่ีอยูใ่นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 
ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมาย ตลอดจนฝึกฝนให้สามารถใช้วิชากฎหมาย        
ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณี โดยให้รู้จกัใช้เหตุผล เข้าใจสาระส าคญัและเจตนารมณ์ของกฎหมาย            
รวมทั้งสามารถน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ไปพฒันาวิชาชีพของตนเอง พฒันาสังคม         
และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 

  
5.  ก าหนดการเปิดสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2550   
 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

6.2  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้น ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เร่ือง      
การรับนกัศึกษา 

 
7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
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8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  ระบบการจดัการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค        
การศึกษาปกติ  ซ่ึงใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 

8.2  การคิดหน่วยกิต  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกวา่ 15 ชัว่โมง     
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 
 8.2 .2  รายวิช าภาคป ฏิบั ติ  ท่ี ใช้ เวล าฝึกห รือทดลองไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมง                   
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค  
  8.2.3 รายวิชาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง           
ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต เป็นหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ระยะเวลาศึกษาตอ้งไม่น้อยกว่า 
3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
10.   การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต         
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  

10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
10.3  การลงทะเบียนส าหรับภาคการศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ลงทะเบียน

เรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
 10.4  การลงทะเบียนตามข้อ 10.1  หรือ 10.2  ไม่น ามาใช้บังคับในกรณีท่ีนักศึกษาขอ
ลงทะเบียนเกินจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดส าหรับการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทา้ยก่อนจบการศึกษา    
ทั้งน้ี ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 
11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   
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12.  อาจารย์ผู้สอน 
12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

1 นายสุชิน  รอดก าเหนิด น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย ์
ระดบั 7  

 
2 นายวนิยั  บุษบา กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) 

กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์)  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ระดบั 8 

 
3 นายอภิชาติ  บวบขม น.ม. (นิติศาสตร์) 

น.บ. (นิติศาสตร์)  
อาจารย ์

         ระดบั 4 

4 นางสาวจงกล  กุดัน่ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารยป์ระจ า  
ตามสัญญาจา้ง 

5 นางสาวศิรินทิพย ์ ไทพานิช   น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารยป์ระจ า   
ตามสัญญาจา้ง 

 
 12.2  อาจารย์พเิศษ 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

1 นายพรชยั  สุนทรพนัธ์ M.C.L. (Comparative Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์
ระดบั 9 

2 นายประเสริฐ  ตณัศิริ D.S.U. (Sociological of Law) 
LL.M. (Business Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์
ระดบั 9 

3 ดร.กลัยา  ตณัศิริ Diplome D’ Etudes Doctorale 
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)     
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์
ระดบั 9 
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4 นายณฐัพงศ ์ โปษกะบุตร M.C.L. (Comparative Law) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์
ระดบั 9 

5 นายสุเมธ  จานประดบั น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์
ระดบั 9 

6 นายมานิตย ์ จุมปา น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์
ระดบั 9 

7 นายธานิศ  เกศวพิทกัษ ์ น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์)  

- 

8 นายชีพ  จุลมนต ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์)  

- 

9 นายชยัยทุธ  ศรีจ านงค์ 
 
 

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์)  

- 
 
 

10 นายสุนทร  จินดาอินทร์ น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

11 นายเช้ือชาย  โพธ์ิกล่ิน น.ม. (กฎหมายอาญาและ-
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

12 นายสมชาติ  เลิศลิขิตวรกุล น.ม. (กฎหมายอาญาและ-
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

13 นางณฐัสิรี  นิตยประภา   น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

14 นายน าโชค  สุขสายชล น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 
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15 นางสาวรุ่งนภา  ฉนัทวตัวงศ ์ น.ม. (กฎหมายเอกชน) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

16 นายนรากร  กนัทะค า น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

17 นายสาเรศ  ชาญเช่ียว น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

18 นายจรินทร์  รังแกว้ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

19 นายวรัิตน์  สุขพอ่คา้ น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

20 นางพนิดา  อคัรเศรษฐงั น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

21 นายธานินทร์  ประดิษฐ์ น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

22 พ.ต.ต. ศิริโชติ  ธเนราภา น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
ประกาศนียบตัรฯ (กฎหมาย-
ระหวา่งประเทศ) 

- 

23 นายพีรพนัธ์  วฒันศิริ น.ม. (นิติศาสตร์) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบตัรฯ (กฎหมาย-
มหาชน)  

- 
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24 นายอิทธิพล  ทศันา น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

25 นายเกรียงศกัด์ิ  เท่ียงธรรมโม น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

26 นายนพดล  คงเพชรศกัด์ิ   น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

27 นางสาวลลัลิมา  หลิมศิริวงษ ์ น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

28 นายชชัวาลย ์ อินทรภาษิต น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

- 

29 นายชินกร  ภูบวัเพชร น.บ.ท. (เนติบณัฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- 

30 นายปราโมทย ์ คจัฉพนัธ์ น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

- 

 
13.  จ านวนนักศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 

ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
1 40 40 40 40 40 
2 - 40 40 40 40 
3 - - 40 40 40 
4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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14.  อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
14.1  อาคารสถานทีเ่รียน 

 อาคารเรียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 
              14.2 อุปกรณ์การสอน 

 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 55  เคร่ือง 15  เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 2  เคร่ือง 2  เคร่ือง 
3 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 4  เคร่ือง 2  เคร่ือง 
4 เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ 4  เคร่ือง 2  เคร่ือง 
5 เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 10  เคร่ือง 5  เคร่ือง 
6 เคร่ืองฉายทึบแสง 5  เคร่ือง 5  เคร่ือง 
7 จอรับภาพ 15  จอ 5  จอ 

 
15.  ห้องสมุด 
 หนงัสือ  ต าราเรียน วารสาร และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ท่ีสัมพนัธ์กบัสาขาวชิา 

15.1 หนังสือ 
 15.1.1 พระราชบญัญติัต่าง ๆ  จ านวน 600 เล่ม   
 15.1.2 ประมวลกฎหมาย  จ านวน 200 เล่ม   
 15.1.3 ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา  จ  านวน 110 เล่ม   
 1.5.1.4 ค าพิพากษาฎีกา ฉบบัปี พ.ศ. 2487 - ปัจจุบนั  จ  านวน 862 เล่ม   
 15.1.5 หนงัสือหรือค าอธิบายกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ  จ านวน 4,200 เล่ม   
 15.2  วารสารทางกฎหมาย  จ  านวน 31 รายการ   

15.3  ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 15.3.1 ฐานขอ้มูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ  านวน 35 รายการ 
 15.3.2 ฐานขอ้มูลเตม็รูป (Full Text) 

      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
         - Springer Link 

- Publicly accessible e-Book 
- Net Library 

      2) วทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                   - Dissertation Full text 
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 15.3.3 ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) 
      1) Pro Quest Digital Dissertations 
      2) ACM Digital Dissertations 
      3) Lexis.com 
      4) H.W. Wilson 
      5) ISI Web of Science 

 
16.  งบประมาณ  
 งบประมาณ : จ านวนนักศึกษา x 5,500  บาท (โดยประมาณ) 
 

จ านวนนักศึกษา (ปีการศึกษา) 

2550 2551 2552 2553 2554 
40 80 120 160 160 

  
จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2550 2551 2552 2553 2554 

1. ค่าตอบแทน   ใชส้อย วสัดุ 170,000 340,000 560,000 780,000 780,000 
2. ค่าครุภณัฑ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมทั้งส้ิน 220,000 440,000 660,000 880,000 880,000 
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17.  หลกัสูตร 
 17.1  จ านวนหน่วยกติ 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 140 หน่วยกิต   

17.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
 โครงส ร้างหลัก สู ตร นิ ติศาสตรบัณ ฑิ ต   ส าขาวิช า นิ ติศาสต ร์   พ .ศ . 2550                     
มีองคป์ระกอบหลกัสูตรแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิา   ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์ สกอ. โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ         35 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร            9 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์            8 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์            6 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            10 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ             2 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ         99 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาบงัคบั           84 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวชิาเลือก           10 หน่วยกิต 
3) วชิาปฏิบติัการและ 
     ฝ กประสบการณ วชิาชีพ   

            5 หน วยกิต 

หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 

 
17.3  รายวชิา 

 17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 35 หน่วยกติ 
 (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวน 99 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาบังคับ  จ านวน 84 หน่วยกติ 
 

รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2561101 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย                               
Thai Legal History  

2 (2-0-4) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2561203 กฎหมายแพง่ : หลกัทัว่ไป                                           
Civil Law : General Principles 
 

3 (3-0-6) 

2561204 หลกักฎหมายมหาชน                                           
Principle of Public Law  
 

2 (2-0-4) 

2561205 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา    
Law of Juristic Act and Contract 
 

3 (3-0-6) 

2561206 กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัทัว่ไป                                                                                                 
Law of Obligation : General Principles 
 

3 (3-0-6) 

2562201 กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์นและท่ีดิน     
Property and Land Law 
 

3 (3-0-6) 

2562202 กฎหมายลกัษณะละเมิด  จดัการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได ้   
Law of Delicts Management of Affairs without Mandate Undue 
Enrichment 
     

3 (3-0-6) 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป     
Criminal Law 1 : General Principles 
           

3 (3-0-6) 

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ     
Criminal Law 2 : Offense 
 

3 (3-0-6) 

2562406 เอกเทศสัญญา 1                                                                                                        
Specific Contracts 1        
 

3 (3-0-6) 

2562407 เอกเทศสัญญา 2                            
Specific Contracts 2 

3 (3-0-6) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2562409 กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคคลและทรัพย ์   
Law of Secured Transaction 
 

2 (2-0-4) 

2562410 กฎหมายลกัษณะประกนัภยั    
Law of Insurance  
 

2 (2-0-4) 

2562411 กฎหมายลกัษณะตัว๋เงินและบญัชีเดินสะพดั                                                                                            
Law of Negotiable Instruments 
              

2 (2-0-4) 

2562412 กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั                                                                         
Partnerships and Companies Law 
 

2 (2-0-4) 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ             
Constitutional  Law 
 

3 (3-0-6) 

2562505 กฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง    
Administrative Law and Procedure 
 

3 (3-0-6) 

2562506 พระธรรมนูญศาลยติุธรรม                                                                                       
Constitutional Court of Justice 
 

2 (2-0-4) 

2562606 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 1                                                                              
English for Lawyers 1 
 

3 (3-0-6) 

2562607 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 2                                                                              
English for Lawyers 2 
 

3 (3-0-6) 

2563201 กฎหมายครอบครัว          
Family Law 
               

3 (3-0-6) 



  

 

-13- 

รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2563202 กฎหมายมรดก      
Law of Succession 
 

3 (3-0-6) 

2563503 กฎหมายลกัษณะพยาน     
Law of Evidence 
       

3 (3-0-6) 

2563504 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 1 
Law of Civil Procedure 1 
 

3 (3-0-6) 

2563505 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 2  
Law of Civil Procedure 2 
 

3 (3-0-6 

2563506 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1   
Law of Criminal Procedure 1 
        

3 (3-0-6) 

2563507 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 2   
Law of Criminal Procedure 2 
        

2 (2-0-4) 

2563508 กฎหมายภาษีอากร    
Taxation Law 
             

3 (3-0-6) 

2563510 กฎหมายลม้ละลาย                                                                                        
Bankruptcy Law   
 

3 (3-0-6) 
 

2563701 กฎหมายแรงงานและวธีิพิจารณาคดีในศาลแรงงาน  
Labour Law and Procedure 
 

3 (3-0-6) 

2564601 หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย     
Principle of Legal Profession 
              

2 (2-0-4) 
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 2) กลุ่มวชิาเลอืก  จ านวน 10 หน่วยกติ 
 

 

รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2562307 กฎหมายเก่ียวกบัคดีเยาวชนและครอบครัว                                        
Law of Juvenile and Family Offenses 
 

2 (2-0-4) 

2562413 
 

หลกัการบญัชีส าหรับนกักฎหมาย                                                                            
Accounting for Lawyers    
 

2 (2-0-4) 

2562414 เศรษฐศาสตร์ส าหรับนกักฎหมาย  
Economics for Lawyers    
 

2 (2-0-4) 

2562503 กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการไทย                                                                  
Law of Administration of State Affairs  
 

2 (2-0-4) 

2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                                                            
Comparative Constitutional Law 
           

2 (2-0-4) 

2562601 นิติปรัชญา                                                                                                                
Philosophy of Law 
 

2 (2-0-4) 

2562602 ภาษากฎหมายไทย                                                                                                    
Thai Law Language 
 

2 (2-0-4) 

2562604 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั                                                           
Legal Drafting and Legislative Process 
 

2 (2-0-4) 

2562605 การใชแ้ละการตีความกฎหมาย                                                             
Application and Interpretation of Law 
 
 

2 (2-0-4) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2563203 สัมมนากฎหมายแพง่                                                                                                
Seminar in Civil Law 
 

2 (2-0-4) 

2563302 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา                                                                                     
Criminology and Penology 
 

2 (2-0-4) 

2563303 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล                                                                 
Private International Law 
            

2 (2-0-4) 

2563304 สัมมนากฎหมายอาญา                                                                                              
Seminar in Criminal Law 
 

2 (2-0-4) 

2563305 สิทธิมนุษยชน                                                                                                           
Human Rights 
 

2 (2-0-4) 

2563306 กฎหมายทหาร                                                                                                          
Military Law 
 

2 (2-0-4) 

2563402 กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวธีิพิจารณาคดีในศาล   
ทรัพยสิ์นทางปัญญา                                                       
Law of Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property                              
 

2 (2-0-4) 

2563403 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์                                                                  
Law of Real Property Business 
           

2 (2-0-4) 

2563404 กฎหมายเก่ียวกบัการขนส่ง                                                                                       
Law of Transportation 
 

2 (2-0-4) 

2563405 กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน                                                                              
Financial Institution Law 

2 (2-0-4) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2563507 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง                                                                  
Public International Law 
 

2 (2-0-4) 

2563511 กฎหมายเก่ียวกบัการเงินการคลงัของรัฐ   
Public Financial Law     
 

2 (2-0-4) 
 

2563512 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                                                                                  
Comparative Administrative Law 
 

2 (2-0-4) 

2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                                                                                        
Arbitrator Law 
 

2 (2-0-4) 

2563514 กฎหมายศุลกากร                                                                                                      
Customs Law 
 

2 (2-0-4) 

2564301 นิติเวชศาสตร์                                                                                                           
Forensic Medicine 
 

2 (2-0-4) 

2564302 การสืบสวนและสอบสวน                                                                                        
Criminal Process 
 

2 (2-0-4) 

2564401 กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ                                                                  
International Trade Law 
        

2 (2-0-4) 

2564402 กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน                                                                                       
Law of Investment 
           

2 (2-0-4) 

2564403 กฎหมายเก่ียวกบัการอุตสาหกรรม                                                                           
Industrial Law 
       

2 (2-0-4) 
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รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2564501 กฎหมายจราจร                                                                                                         
Traffic Law 
 

2 (2-0-4) 

2564502 กฎหมายเกษตรกรรม  
Agricultural Law 
 

2 (2-0-4) 

2564602 การวา่ความและศาลจ าลอง                                                                                       
Advocacy and Moot Court 
 

2 (2-0-4) 

2564701 กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ                                                                      
Law of Natural Resources 
          

2 (2-0-4) 

2564702 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค                                                                                       
Consumer Protection Law 
 

2 (2-0-4) 

2564703 กฎหมายประกนัสังคม                                                                                              
Law of Social Security 
           

2 (2-0-4) 

2564704 กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม                                                                                    
Law of Environments 
 

2 (2-0-4) 

2564705 กฎหมายเก่ียวกบัส่ือสารมวลชน                                                                               
Law of Mass Communication 
           

2 (2-0-4) 

2564706 กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน 
Law of Local Government 
 
 
 
 

2 (2-0-4) 
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              3) วชิาปฏิบัติการและฝ กประสบการณ วชิาชีพ 5 หน
วยกติ 
 

 

รหัสวชิา รายวชิา 
 

น (ท-ป-อ) 

2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย                                                             
Preparation for Professional Experience in Law 
 

2 (90) 
 

2564802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย                        
Field Experience in Law 
 

3 (270) 

  
 17.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี  จ านวน 6 หน่วยกติ 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือกของหลกัสูตรน้ี  
หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ตอ้งไม่ซ ้ า
กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  จ  านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนด     
ใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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 17.4  แผนการศึกษา 
 

ปีที ่1  ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1541003 

1511001 
4121001 
1161001 

การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 
จริยธรรมกบัมนุษย ์
เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 

3 (2-2-5) 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 

เฉพาะบงัคบั 2561101 
2561203 
2561204 
2562305 

ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย      
กฎหมายแพง่ : หลกัทัว่ไป 
หลกักฎหมายมหาชน                                                                             
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป                                    

2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกติปีที ่1  ภาคเรียนที ่1 20 
 
 
 
 

                       ปีที ่1  ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551001 

2011001 
2541001 
4091002 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ 
มนุษย ์ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (1-2-3) 

เฉพาะบงัคบั 2561205 
2561206 
2562201 
2562306 

กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา 
กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัทัว่ไป            
กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์นและท่ีดิน  
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ                                                                             

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

รวมหน่วยกติปีที ่1  ภาคเรียนที ่2 20 
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ปีที ่2  ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551002 

1001002 
2501002 
4121002 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง 
คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน       

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 

เฉพาะบงัคบั 2562202 
 

2562406 
2562407 
2562409 

กฎหมายลกัษณะละเมิด  จดัการงานนอกสั่ง        
ลาภมิควรได ้  
เอกเทศสัญญา 1     
เอกเทศสัญญา 2        
กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคคลและทรัพย ์                                                                               

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 

รวมหน่วยกติปีที ่2  ภาคเรียนที ่1 20 

 
 

 
 

ปีที ่2  ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551005 

1631005 
3591001 
4001001 

ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 

2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

เฉพาะบงัคบั 2562410 
2562411 
2562412 
2563201 
2562504 

กฎหมายลกัษณะประกนัภยั 
กฎหมายลกัษณะตัว๋เงินและบญัชีเดินสะพดั        
กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั      
กฎหมายครอบครัว 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                                                                                                           

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกติปีที ่2  ภาคเรียนที ่2 20 
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ปีที ่3  ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
เฉพาะบงัคบั 2562606 

2563202 
2563508 
2562505 

ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 1   
กฎหมายมรดก  
กฎหมายภาษีอากร   
กฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง                                               

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

เฉพาะเลือก 2562307 
2563303 
2563507 

กฎหมายเก่ียวกบัคดีเยาวชนและครอบครัว                                                                                                      
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล   
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

รวมหน่วยกติปีที ่3  ภาคเรียนที ่1 18 
 
 
 
 

ปีที ่3  ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
เฉพาะบงัคบั 2562607 

2563504 
2563506 
2563701 
2563510 

ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 2   
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 1 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1  
กฎหมายแรงงานและวธีิพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
กฎหมายลม้ละลาย                                                                                                                       

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

เฉพาะเลือก 2563402 
 

2564502 

กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวธีิ           
พิจารณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา                                                                                                      
กฎหมายเกษตรกรรม 

2 (2-0-4) 
 

2 (2-0-4) 
รวมหน่วยกติปีที ่3  ภาคเรียนที ่2 19 
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ปีที ่4  ภาคเรียนที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
เฉพาะบงัคบั 2563505 

2563507 
2563503 
2562506 
2564601 

กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 2 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 2 
กฎหมายลกัษณะพยาน 
พระธรรมนูญศาลยติุธรรม                                                                          
หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย 

3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

เลือกเสรี ******* 
******* 
******* 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

วชิาปฏิบติัฯ 2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย                                                             2 (90) 

รวมหน่วยกติปีที ่4  ภาคเรียนที ่1 20 
 
 
 
 

ปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ) 
วชิาปฏิบติัฯ 2564802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย                                                             3 (270) 

รวมหน่วยกติปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 3 
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17.5 ค าอธิบายรายวชิา 

17.5.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 35 หน่วยกติ 
                     (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

                       17.5.2 หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวน 99 หน่วยกติ 
                    1)  กลุ่มวชิาบังคับ  จ านวน 84 หน่วยกติ 

  

 รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น (ท-ป-อ) 
 

 2561101 ประวตัิศาสตร์กฎหมายไทย                     2 (2-0-4) 

Thai  Legal  History 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรมและสังคมไทยดั้ งเดิม ซ่ึงเป็นรากฐาน        
ของสถาบนัทางกฎหมายท่ีส าคญัของไทย  อิทธิพลของแนวความคิด  หลักกฎหมาย     
และระบบกฎหมายของอินเดีย  และประเทศตะวนัตกท่ีมีต่อววิฒันาการของกฎหมายไทย  
วิวฒันาการของกฎหมายไทย ตั้ งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  การจัดท าประมวล
กฎหมาย 
 

2561203 กฎหมายแพ่ง : หลกัทัว่ไป                                                                  3 (3-0-6) 
Civil Law : General Principles 
              ศึกษาในเร่ืองประวติั ความเป็นมา และวิวฒันาการทางกฎหมาย  บ่อเกิดของ
กฎหมาย  ระบบกฎหมาย  ลักษณะของกฎหมาย และแนวความคิดทางกฎหมายของ
ส านกัต่างๆ  ประเภทและศกัด์ิ หรือล าดบัชั้นของกฎหมาย  การใชก้ฎหมาย             การ
ตีความกฎหมาย  การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย  สิทธิและการใช้สิทธิ  หลักสุจริต      
ดอกเบ้ีย  เหตุสุดวิสัย  ลายมือช่ือ  การตีความเอกสาร  และเร่ืองบุคคล  ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1  หลกัทัว่ไป มาตรา 1 - 77   
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2561204 หลกักฎหมายมหาชน                                                                   2 (2-0-4)                             
Principle of Public Law 
              ศึกษ าประวัติและวิว ัฒนาการ ป รัชญ ารากฐานของกฎหมายมหาชน          
แนวความคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชน  ลักษณะ     
พื้นฐานของกฎหมายมหาชน  พฒันาการของกฎหมายมหาชน  และนิติวิธีทางกฎหมาย
มหาชน   
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2561205 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา               3 (3-0-6) 

Law of Juristic Act and Contract 
                 ศึกษาลกัษณะของนิติกรรม  การก่อให้เกิดนิติกรรม  การแสดงเจตนา     เหตุ
อนัท าให้เจตนาเส่ือมเสีย  เจตนาลวงและนิติกรรมอ าพราง  การตีความแสดงเจตนา  
โมฆะและโมฆียกรรม  เง่ือนไขและเง่ือนเวลา  อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ บรรพ 1 ลกัษณะ 4  ถึงลกัษณะ 6  และลกัษณะของสัญญา  การก่อให้เกิดสัญญา  
ผลแห่งสัญญา  สัญญาซ่ึงมีมัดจ าและเบ้ียปรับ  การเลิกสัญญา           ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 2 ลกัษณะ 2  
 

2561206 กฎหมายลกัษณะหนี้ : หลกัทั่วไป                                                                    3 (3-0-6) 
Law of Obligation : General Principles 
                 ศึกษาความหมายของหน้ี  บ่อเกิดของหน้ี  วตัถุแห่งหน้ี  ผลแห่งหน้ี        การ
โอนสิทธิเรียกร้อง  ลูกหน้ีและเจา้หน้ีหลายคน  ความระงบัหน้ี  ตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์บรรพ 2 ลกัษณะ 1  
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2562201 กฎหมายลกัษณะทรัพย์สินและทีด่ิน                            3 (3-0-6) 
Property and Land Law 
                 ศึกษาลกัษณะของทรัพยสิ์น  ประเภทของทรัพยสิ์น  ความเก่ียวเน่ืองระหว่าง
ทรัพย์  เคร่ืองอุปกรณ์และดอกผล  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
ลกัษณะ 3  และหลกัทัว่ไปของทรัพยสิ์น  ชนิดของทรัพยสิ์น  การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 4  และหลกัส าคญัของกฎหมายท่ีดิน กฎหมาย
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดิน 
 

2562202 กฎหมายลกัษณะละเมิด  จัดการงานนอกส่ัง  ลาภมิควรได้             3 (3-0-6) 
Law of Delicts Management of Affairs without  
Mandate Undue Enrichment 
                ศึกษาในเร่ืองลักษณะหน้ีซ่ึงเกิดโดยมิได้มีสัญญา   ได้แก่  ละเมิด  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 2  ลกัษณะ 5  จดัการงานนอกสั่ง  ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 2  ลกัษณะ  3   ลาภมิควรได ้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
บรรพ 2 ลกัษณะ  4   

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป                3 (3-0-6) 

Criminal Law 1 : General Principles 
                 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1       
ตั้งแต่มาตรา 1 – 106  
 

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ                3 (3-0-6) 
Criminal Law 2 : Offense 
 วชิาบงัคบัก่อน : 2562305  กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป 
                 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2          
ตั้งแต่มาตรา 107 – 366  และภาค 3 ลหุโทษ  มาตรา 367 – 398 
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2562406 เอกเทศสัญญา 1                                                                                               3 (3-0-6) 
Specific Contracts 1 
                 ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา อนัได้แก่  สัญญาซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  ให ้     
เช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ  ประนีประนอมยอมความ  การพนนัและขนัต่อ  ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1  ลักษณะ 2  ลักษณะ 3  ลักษณะ 4  ลักษณะ 5  
ลกัษณะ 17  และลกัษณะ 18 
 

2562407 เอกเทศสัญญา  2                               3 (3-0-6) 
Specific Contracts  2 
                ศึกษาลกัษณะของเอกเทศสัญญา อนัไดแ้ก่  สัญญายืม  ฝากทรัพย ์            จา้ง
แรงงาน  จ้างท าของ  รับขน  ตวัแทน  นายหน้า  และเก็บของในคลังสินค้า        ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3  ลกัษณะ 6  ลกัษณะ 7  ลกัษณะ 8  ลกัษณะ 9  
ลกัษณะ 10  ลกัษณะ 14  ลกัษณะ 15  และลกัษณะ 16  
 

2562409 กฎหมายลกัษณะประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์              2 (2-0-4) 

Law of Secured Transaction 
                 ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเก่ียวกับการค ้ าประกัน  จ  านอง  จ าน า            
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3  ลกัษณะ 11  ลกัษณะ 12                    และ
ลกัษณะ 13   

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2562410 กฎหมายลกัษณะประกนัภัย                2 (2-0-4) 

Law of Insurance  
                 ศึกษาลกัษณะของเอกเทศสัญญา เก่ียวกบัการประกนัภยั   ตามประมวลกฎหมาย   
แพง่และพาณิชย ์ บรรพ 3  ลกัษณะ 20   
 

2562411 กฎหมายลกัษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด                                                   2 (2-0-4) 
Law of Negotiable Instruments 
                 ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเก่ียวกับตั๋ว เงิน  และบัญชี เดินสะพัด            
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 19  และลกัษณะ 21              และ
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความรับผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค  
 



  

 

-27- 

2562412 กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วนและบริษัท                                                               2 (2-0-4) 
Partnerships and Companies Law 
                 ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเก่ียวกับหุ้นส่วน  บริษัท  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 ลกัษณะ 23  และพระราชบญัญติับริษทั
จ ากดั (มหาชน) 
 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                  3 (3-0-6) 

Constitutional  Law 
                 ศึกษาความหมาย  ประวติั  และวิวฒันาการของรัฐธรรมนูญ  ประเภทของ       
รัฐธรรมนูญ  การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย  และความเก่ียวพนัระหวา่งอ านาจนั้น            ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  
 

2562505 กฎหมายปกครองและวธีิพจิารณาคดีปกครอง               3 (3-0-6) 
Administrative Law and Procedure 
                 ศึกษาในเร่ืองการปกครองของรัฐ  สาระส าคัญและท่ีมาของกฎหมาย      
ปกครอง  บริการสาธารณะ  การจดัระเบียบการบริหารราชการของไทย  และวิธีพิจารณา
คดีปกครอง 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                                                                              2 (2-0-4) 
Constitutional Court of Justice 
                 ศึกษากฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  อ านาจศาล  และอ านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี  รวมถึงระบบตุลาการ  และกฎหมายการจดัตั้งศาลแขวงและ        วิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
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2562606 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 1                                                                  3 (3-0-6)                                                              
English for Lawyers 1 
                ศึกษาความรู้ทั่วไปในเร่ือง ศพัท์ ส านวน และความหมายของศพัท์เก่ียวกับ
กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง เช่น การละเมิด สัญญา รวมทั้งศึกษาบุคคลส าคญัดา้น
กฎหมาย ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  ระบบศาลของไทย โดยเนน้การฟัง
หรืออ่านจบัใจความ แลว้น ามาสรุป อภิปราย หรือถ่ายทอดดว้ยวิธีการพูดหรือ การเขียน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2562607 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 2                                                                  3 (3-0-6)                                                           
English for Lawyers 2 
วชิาบงัคบัก่อน : 2562606  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 1                                                                   
                ศึกษารายละเอียด ของประเด็นกฎหมายท่ีส าคญั เช่น การฟ้องทางแพ่ง    การ
ฟ้องทางอาญา  โดยเน้นให้การใช้ทกัษะทั้ง 4 ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน     และการ
เขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  นอกจากนั้น  ยงัฝึกฝนให้
สามารถแปลกฎหมาย ทั้งจากภาษาองักฤษให้เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็น
องักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2563201 กฎหมายครอบครัว                              3 (3-0-6) 

Family  Laws 
                 ศึกษาลักษณะของกฎหมายครอบครัว เก่ียวกับการสมรส  ความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยา  ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดากบับุตร  และค่าอุปการะเล้ียงดู  
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ 5   
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2563202 กฎหมายมรดก                               3 (3-0-6) 

Law of Succession 
                 ศึกษาลกัษณะกฎหมายมรดกเก่ียวกบับทบญัญติัทัว่ไป  สิทธิโดยธรรม     ใน
การรับมรดก  พินยักรรม  วธีิจดัการและปันทรัพยม์รดก  มรดกท่ีไม่มีผูรั้บ          อายคุวาม  
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ 6   
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2563503 กฎหมายลกัษณะพยาน                                           3 (3-0-6) 
Law of Evidence 
                 ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล  ทั้ งคดีแพ่งและ
คดีอาญา  หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน  หลักเก่ียวกับพยานความเห็น          
ขอ้ท่ีศาลรู้เอง  ข้อสันนิษฐาน  หน้าท่ีน าสืบ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ภาค 1 ลกัษณะ 5  และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ภาค 5   
 

2563504 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 1                             3 (3-0-6) 
Law of Civil Procedure 1 
                 ศึกษาหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าดว้ยบททัว่ไป  วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นตน้  อุทธรณ์และฎีกา  ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ภาค 1-2-3 
 

2563505 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 2                                                                     3 (3-0-6) 

Law of Civil Procedure 2 
วชิาบงัคบัก่อน : 2563504  กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 1  
                 ศึกษาหลกักฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาชัว่คราวก่อนพิพากษา  และการบงัคบั   ตาม
ค าพิพากษา หรือค าสั่ง  ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ภาค  4 
 

2563506 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1                                          3 (3-0-6) 
Criminal Procedure 1 
                 ศึกษาหลกักฎหมายเก่ียวกบักระบวนการด าเนินคดีอาญา  และการสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2563507 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 2                                          2 (2-0-4) 
Criminal Procedure 2  
วชิาบงัคบัก่อน : 2563506  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 
                 ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาล      
ชั้นตน้  ชั้นอุทธรณ์  ชั้นฎีกา  และการบงัคบัตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม        ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 และภาค 6 
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2563508 กฎหมายภาษีอากร                              3 (3-0-6) 
Taxation Law 
                 ศึกษาในหลกัการของภาษีอากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติ -
บุคคล  ภาษีการคา้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามประมวลรัษฎากร   
 

2563510 กฎหมายล้มละลาย                                                                                           3 (3-0-6) 
Bankruptcy Law 
                 ศึกษาในเร่ืองประวติัและหลกัส าคญัของกฎหมายลม้ละลาย  กระบวนพิจารณา
คดีลม้ละลาย  กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี  วิธีจดัการทรัพยสิ์น
ของลูกหน้ี  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ อ านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย  การ
สอบสวนและบทก าหนดโทษ  และบทเบ็ดเสร็จทัว่ไป                ตามพระราชบญัญัติ
ลม้ละลาย 
 

2563701 กฎหมายแรงงานและวธีิพจิารณาคดีในศาลแรงงาน                           3 (3-0-6) 
Labour Law and Procedure 
                 ศึกษาถึงประวติัความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย  กฎหมายคุม้ครอง        
แรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการพิจารณาคดี  ใน
ศาลแรงงาน 
 

2564601 หลกัวชิาชีพนักกฎหมาย                              2 (2-0-4) 

Principle of Legal Profession 
                 ศึกษาในเร่ืองวิวฒันาการของวิชาชีพกฎหมาย  หน้าท่ีและงานของ                 นัก
กฎหมายในสาขาต่าง ๆ  มารยาทและวินยั  อุดมคติและจริยธรรมของนกักฎหมาย    องค์การ
ก่อตั้งและควบคุมผูป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมาย 

                2)  กลุ่มวชิาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
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รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2562307 กฎหมายเกี่ยวกบัคดีเยาวชนและครอบครัว                                                     2 (2-0-4) 
Law of Juvenile and Family Offenses 
                 ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุแห่งการกระท าผดิของเด็กและ
เยาวชน  การควบคุมและแกไ้ขเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดดว้ยวิธีการของศาล    เยาวชน
และครอบครัว  หลกัส าคญัของกฎหมายจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2562413 หลกัการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย                                                                   2 (2-0-4)                                                                                  
Accounting for Lawyers 
                 ศึกษาถึงความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการท าบัญชี  การพิจารณาปัญหาของการ         
ท  าบญัชีในทางธุรกิจ  กฎหมายเก่ียวกบัการบญัชี  และการด าเนินคดีเก่ียวกบับญัชี 
 

2562414 เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย                                                                   2 (2-0-4) 
Economics for Lawyers 
                 ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐศาสตร์กบันิติศาสตร์  หลกัเศรษฐ-ศาสตร์
เบ้ืองต้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์  บทบาทของกฎหมายต่อกลไกทาง
เศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ทางเลือกในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจดว้ยกลไก ทาง
เศรษฐศาสตร์และกลไกทางกฎหมาย  แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกท่ีมีอิทธิพล       ต่อ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศ       
 

2562503 กฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารราชการไทย                                                         2 (2-0-4) 
Law of Administration of State Affairs  
                 ศึกษาในเร่ืองหลักส าคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมาย              
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินของไทย 
 
 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทยีบ                                                                   2 (2-0-4) 
Comparative Constitutional Law 
                 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  กบักฎหมายรัฐธรรมนูญ         
ของต่างประเทศ 
 

2562601 นิติปรัชญา                                                                                                       2 (2-0-4) 
Philosophy of Law 
                 ศึกษาในเร่ืองวิวฒันาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีต           
จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งปัญหาการใชก้ฎหมาย 
 

2562602 ภาษากฎหมายไทย                                                                                           2 (2-0-4) 
Thai Law Language 
                 ศึกษาถึงความหมายของถ้อยค าในกฎหมาย  ซ่ึงมีความหมายโดยเฉพาะ             
และวธีิใชถ้อ้ยค าเหล่านั้น 
 

2562604 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญตัิ                                                  2 (2-0-4) 
Legal Drafting and Legislative Process 
                 ศึกษาในเร่ืองของรูปแบบของกฎหมาย  ช่ือ  ค  าปรารภ  บทอาศัยอ านาจ           
วนัใชบ้งัคบั  การยกเลิกกฎหมายเก่า  บทนิยาม  ผูรั้กษาการ  สาระของกฎหมาย           บท
ก าหนดโทษ  บทเฉพาะกาล  การแก้ไข้เพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย  หลักส าคัญ     
เก่ียวกบัการร่างกฎหมาย  กระบวนการนบัตั้งแต่เร่ิมร่างจนกระทัง่ประกาศใชก้ฎหมาย 
 

2562605 การใช้และการตีความกฎหมาย                                                                        2 (2-0-4) 
Application and Interpretation of Law 
                 ศึกษาหลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย  การตีความกฎหมายของระบบ
กฎหมายต่าง ๆ  องค์กรท่ีตอ้งตีความกฎหมาย  วิธีการและแนวทางท่ีใช้ในการตีความ
กฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพง่และทางอาญา 
 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง                                                                                       2 (2-0-4) 
Seminar in Civil Law 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิาบงัคบัในกลุ่มกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อน  
                 ศึกษาในรูปแบบของการจดัให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคญัต่างๆ เก่ียวกับ    
เร่ืองใดเร่ืองห น่ึงห รือหลายเร่ืองในวิชากฎหมายแพ่ ง ท่ี ได้ศึกษาในชั้ นมาแล้ว                
เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบติั 
 

2563302 อาชญาวทิยาและทณัฑวิทยา                                                                            2 (2-0-4) 
Criminology and Penology 
                  ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา  สถิติอาชญากรรม  สภาพและ
สาเหตุของอาชญากรรม  กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม  พฤติกรรมของ             
ผูก้ระท าผิด  การป้องกนัอาชญากรรม  ความหมายและขอบเขตของทณัฑวทิยา           การ
บริหารงานเรือนจ า  การคุมประพฤติ  และการพกัการลงโทษ  ทฤษฎี  และงานวิจยัต่าง ๆ 
ในขอบเขตของนิติอาชญาและทณัฑวทิยา 
 

2563303 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                                                        2 (2-0-4) 
Private International Law 
                 ศึกษาหลักทัว่ไปและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้กฎหมายตามพระราช-
บญัญติัวา่ดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย  พระราชบญัญติัสัญชาติ เป็นตน้ 
 

2563304 สัมมนากฎหมายอาญา                                                                                     2 (2-0-4) 
Seminar in Criminal Law 
วชิาบงัคบัก่อน : 2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ  
                 ศึกษาในรูปแบบของการจดัให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคญัต่าง ๆ เก่ียวกับ    
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   ห รือหลายเร่ืองในวิชากฎหมายอาญาท่ีได้ศึกษาในชั้ นมาแล้ว            
เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบติั 
 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2563305 สิทธิมนุษยชน                                                                                                  2 (2-0-4) 
Human  Rights 
วชิาบงัคบัก่อน     2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หรือ 
                             2563303  กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล  หรือ 
                             2563506  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  หรือ 
                             2562505  กฎหมายการปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง  หรือ    
                             ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
                 ศึกษาในเร่ืองประวติั  ววิฒันาการ  ทฤษฎี  ขอ้คิด  และปรัชญาท่ีเก่ียวกบับรรดา
สิทธิขั้นพื้นฐาน  หลกัการและกฎเกณฑ์ท่ีมีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม  
วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซ่ึงสิทธิมนุษยชน  ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษยใ์น
สังคม  ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
           

2563306 กฎหมายทหาร                                                                                                 2 (2-0-4) 
Military Law 
               ศึกษากฎหมายอาญาทหาร  ธรรมนูญศาลอาญาทหาร  และกฎอยัการศึก 
 

2563402 กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาและวธีิพจิารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา                                                       
Law of Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property        2 (2-0-4)                          
                 ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ   สิทธิบัตร  และเคร่ืองหมายการค้า      
รวมทั้งทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ  ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
 

2563403 กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์                                                          2 (2-0-4) 
Law of Real Property Business 
                 ศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  นโยบายการควบคุมและ       
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัองคก์รของรัฐท่ีมี
บทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2563404 กฎหมายเกี่ยวกบัการขนส่ง                                                                              2 (2-0-4) 
Law of Transportation 
               ศึกษากฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบั  และวธีิการด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัการ    ขนส่ง 
 

2563405 กฎหมายเกี่ยวกบัสถาบันการเงิน                                                                     2 (2-0-4) 
Financial Institution Law 
                 ศึกษาถึงบทบาทของสถาบนัการเงิน  หลักปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมายประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน  นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ
สถาบนัการเงินภาคเอกชน  เช่น ธนาคารพาณิชย ์ บริษทัเงินทุน  บริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์  ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัองค์กรของรัฐท่ีมีบทบาท      ในการ
ควบคุมก ากบัสถาบนัการเงินดงักล่าว 
 

2563507 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                                                          2 (2-0-4) 
Public International Law 
               ศึกษากฎหมายระหวา่งประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม 
 

2563511 กฎหมายเกี่ยวกบัการเงินการคลงัของรัฐ                                                         2 (2-0-4) 
Public Financial Law 
                 ศึกษาหลกักฎหมายการคลงัท่ีเก่ียวกบัการเงิน  การคลงั  วิธีการงบประมาณ      
และระบบภาษีอากร  หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการเงินและการคลงั  ซ่ึงองคก์รของรัฐ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศ 
 

2563512 กฎหมายปกครองเปรียบเทยีบ                                                                         2 (2-0-4) 
Comparative Administrative Law 
                 ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายปกครองของไทยกบักฎหมายปกครองของ
ต่างประเทศ 
 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                                                                               2 (2-0-4) 
Arbitrator Law 
                 ศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ  แนวทางการใช้
อนุญาโตตุลาการ  ไดแ้ก่ อนุญาโตตุลาการท่ีแต่งตั้งข้ึนโดยองคก์รทางเอกชน         (ทฤษฎี
สัญญา)  และอนุญาโตตุลาการท่ีแต่งตั้งข้ึนโดยองค์กรของรัฐ (ทฤษฎีการ      ตดัสินเป็น
อ านาจรัฐ)  ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ 
 

2563514 กฎหมายศุลกากร                                                                                             2 (2-0-4) 
Customs Law 
                 ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร   พระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร ระเบียบการช าระภาษีอากรขาเขา้และขาออก 
 

2564301 นิติเวชศาสตร์                                                                                                  2 (2-0-4) 
Forensic Medicine 
                 ศึกษาประวติัและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ อันเป็นวิทยาการทาง    
การแพทย ์โดยเนน้การชนัสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวทิยาศาสตร์                ท่ี
สัมพนัธ์กบัการใชก้ฎหมาย อนัเป็นการพิสูจน์หลกัฐานส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญา
และทางแพง่ 
 

2564302 การสืบสวน และสอบสวน                                                                               2 (2-0-4) 
Criminal Process 
               ศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา  ในชั้ นพนักงาน      
สอบสวน การสืบสวนและสอบสวนในการกระท าความผิดอาญา  สิทธิของผูต้้องหา   
ตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2564401 กฎหมายเกี่ยวกบัการค้าระหว่างประเทศ                                                         2 (2-0-4) 
International Trade Law 
                 ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  และกฎหมาย
การคา้ระหวา่งประเทศ  ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ  การช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือ
ขายระหว่างประเทศ  การรับขนทางทะเล  การประกนัภยัทางทะเล          การระงบัข้อ
พิพาทการคา้โดยอนุญาโตตุลาการ 
 

2564402 กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน                                                                              2 (2-0-4) 
Law of Investment 
                 ศึกษาในเร่ืองสิทธิและหน้าท่ีของผูท่ี้จะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย  นโยบาย
และข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อนัเป็นการจูงใจให้เขา้มาลงทุน  กฎหมายเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว  กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนของประเทศอ่ืน ๆ 
 

2564403 กฎหมายเกี่ยวกบัการอุตสาหกรรม                                                                  2 (2-0-4) 
Industrial Law 
                 ศึกษาหลกักฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม   การจดทะเบียนและ
จ านองเคร่ืองจกัร  และการควบคุมส่ิงท่ีเป็นพิษซ่ึงเกิดจากการประกอบ อุตสาหกรรม 
 

2564501 กฎหมายจราจร                                                                                                2 (2-0-4) 
Traffic Law 
                 ศึกษากฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัจราจรทางบก  ทางน ้ า  และทาง
อากาศ 
 

2564502 กฎหมายเกษตรกรรม                                                                                      2 (2-0-4)  
(Agricultural Law) 
                กฎหมายเก่ียวการการประมง ป่าไม ้พืช สัตว ์และท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2564602 การว่าความและศาลจ าลอง                                                                              2 (2-0-4) 
Advocacy and Moot Court 
                 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการว่าความ  การเตรียมคดี  การร่างค าฟ้อง การร่าง    
ค  าให้การ การถามคา้น  วิธีแถลงคดัคา้นหรือขอ้ต่อสู้  วิธีซักถามพยาน  การถามติง  การ
ร่างค าแถลง  ส านวน   หลักส าคัญของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเก่ียวกับ
ทนายความ และการจดัศาลจ าลอง โดยจดัให้มีการฝึกภาคปฏิบติัตามรูปแบบของศาล
ยติุธรรม 
 

2564701 กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ                                                             2 (2-0-4) 
Law of Natural Resources 
                 ศึกษาแนวความคิดและนโยบายการควบคุมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ        
รวมทั้ งกฎหมายและข้อบังคับ ต่าง ๆ  เก่ียวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากร      
ธรรมชาติ 
 

2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                                              2 (2-0-4) 
Consumer Protection Law 
                 ศึกษาแนวความคิดท่ีท าให้ เกิดความจ าเป็น ท่ีต้องมีกฎหมายคุ้มครอง          
ผูบ้ริโภค  วิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย  การเยียวยาแก่ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหาย     ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

2564703 กฎหมายประกนัสังคม                                                                                     2 (2-0-4) 
Law of Social Security 
                 ศึกษาถึงลกัษณะ ประวติัความเป็นมาของการประกนัสังคมของไทย          และ
กฎหมายเก่ียวกบัประกนัสังคมของไทย 
 

2564704 กฎหมายเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม                                                                           2 (2-0-4) 
Law of Environments 
                 ศึกษาถึงแนวความคิด  วิ ธีการต่างๆ  กฎหมายและกฎข้อบังคับ ต่าง ๆ      
เก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
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2564705 กฎหมายเกี่ยวกบัส่ือสารมวลชน                                                                      2 (2-0-4) 
Law of Mass Communication 
                 ศึกษา พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ  พ.ร.บ.การพิมพ์  พ.ร.บ.เก่ียวกับวิทยุและโทรทัศน์           
ค  าสั่งและระเบียบ ก.บ.ว.  จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์  และกฎหมายท่ีส่ือสาร   
มวลชนควรรู้ 
 

2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น                                                                          2 (2-0-4) 
Law of Local Government 
                 ศึกษาการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีแยกออกจากการจดัระเบียบ
บริหารราชการส่วนกลาง  โครงสร้าง สถานะ องค์กรและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละประเภทตามกฎหมาย  การก ากบัดูแลองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  ตลอดจนระเบียบ
และวธีิการคลงัขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 3) วชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  จ านวน 5 หน่วยกติ 
 

รหัสวชิา                                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                   น (ท-ป-อ) 
 

2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย                                                        2 (90) 
Preparation for Professional Experience in Law 
                 จดัให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวัผูเ้รียน
ให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ          และศึกษา
สังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติังานดา้นกฎหมายในสถานการณ์จริง 
 

2564802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย                               3 (270) 

Field Experience in Law 
                 ฝึกงานทางด้านกฎหมายในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชนเก่ียวกับ    
วชิาชีพกฎหมาย  
 

 
 

17.5.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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       ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจากหมวดวชิาเฉพาะ ในกลุ่มวชิาเลือกของหลกัสูตรน้ี        
หรือเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ตอ้งไม่ซ ้ า
กบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนด      
ใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 
 
18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  ไดก้ าหนดระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรในประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
1.1  จดัใหมี้การศึกษาค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 
1.2  ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาเอก 
1.3  จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2 5 4 8 
1.4  จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู้ 
1.5  จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 
1.6  มีแผนการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
1 . 7   จดัใหมี้ระบบการประเมินการสอนของอาจารยแ์ละแจง้ใหอ้าจารยท์ราบเพื่อ    

ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
1.8  จดัใหมี้การส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียน

การสอนทุกๆ ปี 
2.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

2.1  โปรแกรมวชิามีงบประมาณเพียงพอในการจดัหาเอกสาร ต ารา แหล่งทรัพยากร  
การเรียนรู้ในระบบหอ้งสมุด  คอมพิวเตอร์  และศูนยส์ารสนเทศ  เพื่อใหน้กัศึกษามีแหล่งศึกษา  
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 

2.2  จดัใหมี้ห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
2 . 3   จดัใหมี้แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐานสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบั

หลกัสูตรและสาขาวชิา 
3.  ประเด็นการสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 

3.1  มหาวทิยาลยัมีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา  ส าหรับท าหนา้ท่ีในการติดตาม  ดูแลและ
ใหค้  าปรึกษา  เพื่อใหน้กัศึกษาผา่นการพฒันานกัศึกษาดา้นต่างๆ  และผา่นกระบวนการของ

หลกัสูตรรวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
3.2  มีกระบวนการสนบัสนุนนกัศึกษาใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/ โครงการพฒันานกัศึกษา 
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3.3  จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
3.4  ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีงานท าระหวา่งเรียน 
3.5  จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลงัส าเร็จการศึกษา 

4.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
4.1   จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพฒันาหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตรทุกคร้ัง 
4.2  จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี  เพื่อน ามา

ปรับเป้าหมายการผลิตบณัฑิต 
4.3  จดัใหมี้การส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 
4.4  มีกระบวนการติดตามผลการใชบ้ณัฑิตและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและการปรับปรุงหลกัสูตร 
 

19. การพฒันาหลกัสูตร 
 19.1  ก าหนดใหมี้การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตร  โดยมีแนวทางการประเมินหลกัสูตรไว้

ดงัน้ี 
 1)  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียน ทุกภาคการศึกษา 
 2)  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา 
 3)  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Performance Evaluation)      
ภายหลงัส าเร็จการศึกษา ทุก 5  ปี 
 4)  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 
ภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5  ปี 
 5)  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 

19.2  ก าหนดใหมี้การพฒันาหลกัสูตรทุก 5  ปี  โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 
 1)  มีคณะกรรมการพฒันา/ ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตาม

สาขาวชิาและมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2)  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อน ามาเป็นกรอบในการ

พฒันาหลกัสูตร 
 3 )   มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิา และมีประสบการณ์        

ท่ีเก่ียวขอ้งจากภายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา/ ปรับปรุง และวพิากษห์ลกัสูตร 
 4)  มีการพฒันา/ ปรับปรุงหลกัสูตร ทุก 5  ปี 
 
19.3 ก าหนดดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ดงัน้ี 
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 1)  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
 2)  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 3)  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 4)  ร้อยละของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู (Code of Ethics) ของอาจารย ์
 5)  ประสิทธิผลของการเรียนรู้ 

 ก. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียน รู้จากการ
ปฏิบติัและประสบการณ์จริง 

 ข. ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
 6)  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพฒันานักศึกษา ต่อจ านวน     
นกัศึกษา 
 7)  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีใช้ในห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศต่อจ านวน
นกัศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง      
มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ    
ตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนา            
ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่ง
มีเหตุผล รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทักษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศ      
ในการติดต่อส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการด ารงตน
ให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้นสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น 5 กลุ่มวิชา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามขอ้ก าหนด 
ทั้งน้ี หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
 
1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ 
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       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)  
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)  
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4) 
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)  
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2 (1-2-3)  
 1551005  ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)
            
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ 
  2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)  
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)  
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)  
 

  2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)          
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)  
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)
            
  2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)  
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)  
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)
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  2.4  กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)  
 1631002  การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003  ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004  เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           

 
3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  3.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)  
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)  
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)  
 2541001  มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)  
 2561001  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)
            
  3.2  กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
       รหัสวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002  เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)  
 2521001  ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)  
 2551001  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย     2 (2-0-4)  
 3541001  การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)  
 3591001  เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)
           
4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
  4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)  
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5) 
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             4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกิน 6 หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)  
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)  
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3) 
           
  4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ    
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)  
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)  
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)  
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)  
 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1161001  กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)  
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 
 

1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2 (2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภท
ของผูน้ าในอาชีพต่าง ๆ   เทคนิคและวิธีการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหน้าท่ีผูต้าม   
ท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองค์กร  กลยุทธ์ขององค์กร  ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2 (2-0-4)  
   Research, Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนา
กระบวนการคิดการศึกษาค้นควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ     
หลกัการ องค์ประกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล  การคิดอย่าง
สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณการคิดแบบแกปั้ญหา     
การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง       
มนุษยสัมพนัธ์เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2 (2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์  ความส าคัญของ      
จริยธรรมต่อมนุษย ์ เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม หลักจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนา
ส าหรับมนุษย ์การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น (ท-ป-อ) 
 

1511002 ความจริงของชีวติ 2 (2-0-4) 
 Facts of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั
และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรม       
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวิตและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลกัศาสนธรรมชีวติท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001   พุทธศาสน์ 2 (2-0-4) 
 Buddhism 
 ศึกษาประวติั  องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา   
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์     
ไตรลักษณ์   ปฏิจจสมุปบาท  หลักกรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นต้น  หลักจ ริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3 (2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลักการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  การคิด
วเิคราะห์  การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย           
และก าหนดใหอ่้านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3 (2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวิธีการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  
โดยน าเสนอการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
  ฝึกปฏิบติัการพูด-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียน
รายงานทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น (ท-ป-อ) 
 

1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
   ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
      ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3 (3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
    ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อท้องถ่ิน          
จากวรรณกรรมทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
     ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  
1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท์  และประโยค
ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  

 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่ง
การเรียนท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอ   
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวติจริง   

 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2 (1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จบัใจความหลัก  รายละเอียด   
ปลีกยอ่ย การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันา
ทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 
 

1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2    2 (1-2-3)
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพูดภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2 (1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  
ห้องปฏิบติัการแนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพูด
ในงาน       พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  
เขียนหนงัสือราชการ       

 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2 (1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและการ
น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ 
จากแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอ้างอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การ
น าเสนอบทนิพนธ์ 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 

 

1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2 (1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาอ่ืนคุณค่าและความต้องการสารสนเทศในสังคมปัจจุบัน  ระบบสารสนเทศ  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
สารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2 (1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องคก์ร ทัว่ ๆ ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์
ในการบนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2 (1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวิทยาลยั  การใช ้ 
OPAC ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
 
2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2 (2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคง์านศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้
ทางการมองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง  จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงาน
ทัศนศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้ทัศนศิลป์มีความแตกต่างกัน  โดยเฉพาะเก่ียวกับรูปแบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในงานทัศนศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
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ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  
และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึงในการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึง
ทางสุนทรียภาพ    
 รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น (ท-ป-อ) 

 

2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2 (2-0-4)  
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ  การแสดงองค์ประกอบของศิลปะ  การแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล        
ความส าคญัของการรับรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2 (2-0-4)  
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  
คีตลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวีท่ีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีได้รับการยกย่องบางบท  ประวติั
ดนตรีท่ีควรทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2 (2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค์  โครงการหลวง  การประยุกต์ใช้ให ้     
เหมาะสมกบัตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน           
  
2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2 (2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวาทกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถ่ินกับโลกาภิวตัน์ ศึกษาท้องถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสห
วิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ข
และทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 
 

2531001    วถิีไทย 2 (2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสร้าง  วิวฒันาการและพฒันาการด้าน
สังคมและวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหา
สังคมไทย โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                

 
2531002   วถิีโลก 2 (2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  
การจรัะเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม 
เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม 2 (2-0-4 )  
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทหน้าท่ี   ลักษณะของครอบครัว           
จิตวิทยาครอบครัว  คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหา
ครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   

 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2 (2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดล้อม  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม  

ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 
 

2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2 (2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหน้าท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎี 
การเมืองและการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี เป็นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย  ประวติั พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปกครองทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโน้มของการปกครองท้องถ่ินไทย  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักปกครอง
ทอ้งถ่ินไทย  

 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้ งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมา
ของกฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2 (2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ได้แก่ การจดัการ  
การบัญชี  การเงิน  การบริหารบุคลากร  การบริหารส านักงาน  การตลาด  ส่วนประสมทาง
การตลาด  การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจน
การหาวิธีการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2 (2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความ
เขา้ใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการ
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ก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและ     
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 

 

4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2 (2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี       
ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ในการพฒันาท้องถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ      
พอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2 (2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์  
พลังงานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีการส่ือสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
ชีวติประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 (2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources   
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคัญทางส่ิงแวดล้อม         
และทรัพยากรธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มใน     
ทอ้งถ่ินระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดล้อม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องค์รวมของ    
ส่ิงแวดลอ้มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตวัอย่าง
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีประสบความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโน้มในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2 (2-0-4)     
 Plants For Life 
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  ศึกษาความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของ        
พืชพรรณ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์  พนัธุกรรมพืช   
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการ
พฒันาพืชพรรณ         
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 
 

1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2 (1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  คุณค่าของ       
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2 (1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออก       
ก าลงักาย  หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายให้สอดคล้องกบัเพศและวยั    
การประเมินผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย  
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2 (1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้
สังคมและการลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  
ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทักษะการลีลาศ  การรู้จังหวะดนตรี  ก ารควบคุมร่างกาย  และการ        
เคล่ือนไหวอยา่งสมดุล  การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 
 

1161004    กฬีาศึกษา 2 (1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
และสังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจ็บจาก
การกีฬาและการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกา
การแข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใจ  การจดัการแข่งขนั         

 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2 (2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงส ร้างของคณิตศาสตร์  การให้ เห ตุผล  เซต            
ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                

 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2 (1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  
หุ้นและดชันีราคา  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตร     
ในการซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2 (1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  
ความน่าจะเป็น  และทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น (ท-ป-อ) 
 

4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3 (2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล 

และระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผล 
  ฝึกป ฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประมวลผล               
และโปรแกรมส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         

 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3 (2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้
งานในปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบัติการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไป
ประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3 (2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบน   
อินเทอร์เน็ต  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยุกต์ใชก้บัระบบงานของ
องคก์ร   
   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3 (2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านส่ือ
ประสม  อุปกรณ์  ระบบและวิธีการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่ง
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ภาพ  การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใช้ประกอบกับ
ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

 
 

ภาคผนวก  ข 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัว่าดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพื่อก ากบัมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลยั   จึงอาศยั
อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออก
ขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ข้อบงัคบัเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒ . บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแยง้กับ          
ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
  ข้อ ๓ . ให้ใช้ข้อบังคับน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ        
และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเข้าศึกษาตั้ งแต่             
ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความว่า ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวชิานั้นไว ้

 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการ 
จดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ตามโครงการอ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน การวดัผลตอ้ง
ท าตลอดภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน 
และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความกา้วหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เวน้แต่รายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมิน
ลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา    
และคณบดี  การอนุมติัผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรมี ๒ ระบบดงัน้ี 
   ๖.๑ ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียน
ในระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสัญลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยีย่ม (Excellent)  ๔.๐ 
B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
B  ดี (Good)   ๓.๐ 
C+  ดีพอใช ้(Fair Good)  ๒.๕ 
C  พอใช ้(Fair)   ๒.๐ 
D+  อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐  
E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษา
ได้ระดบัคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได ้    
ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็นวชิาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
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   ส าห รับรายวิชาเต รียม ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ ผลการประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้ง          
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีน้ี ถา้ไดรั้บการประเมินรายวชิาดงักล่าวต ่ากวา่ “C” เป็นคร้ังท่ีสอง
ใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลกัสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  
เพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์          
ดงัต่อไปน้ี 
        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 

    PD (Pass with Distinction)        ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)         ผา่น 
    F (Fail)         ไม่ผา่น 

   ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกวา่จะสอบได ้ 

 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปน้ี ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่า
ระดบัคะแนน 

สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
เพื่อร่วมฟังโดยไม่นบัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บนัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณี
ใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่
วนัเปิดภาคเรียน 

   (๒)  นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาค
เรียนนั้นแลว้ และไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกวา่           

สองสัปดาห์ 
(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับ

หน่วยกิต และผลการศึกษาวชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บนัทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง  
ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน       
ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งขอรับการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 
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(๒) เป็นรายวิชาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและ
ได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้ง พิจารณา
อนุญาตใหส้อบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู ้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนดว้ย 

ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับค่าระดบัคะแนนรายวิชาท่ีได ้“I” ท  างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แลว้ โดยให้
ผลงานท่ีคา้งอยูเ่ป็น”ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป    
ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่
กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจาก
อาจารยผ์ูส้อน และก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี รายวิชา
ใดท่ีอาจารยผ์ูส้อนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสัญลกัษณ์อ่ืนใด และ
มิใช่รายวิชาท่ีนักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียน    
รายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามขอ้ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับ
รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั สถาบนัราชภฏั หรือหลักสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหัดครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาท่ีเคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เวน้การนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตาม
หลักสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ยกเวน้เป็นรายวิชาท่ีเคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาถึงวนัเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ให้นบัรวมหน่วยกิตท่ี
สอบตกเป็นตวัหารดว้ย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ ้ ากบัรายวิชาท่ีสอบไดแ้ล้ว 
หรือเรียนรายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนน
เฉพาะวชิาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ข้อ ๑๓ . นักศึกษาในระบบเข้าชั้ น เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ี      
มหาวิทยาลยัก าหนด  นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวิชานั้น   
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
และคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคเรียนได ้
  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษาท่ีไม่ไดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุท่ีไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมี
เวลาเขา้ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ไดรั้บยกเวน้ให้มีสิทธิสอบปลาย
ภาคตามท่ีก าหนดในขอ้ ๑๓. วรรคทา้ย ให้อาจารยผ์ูส้อนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” 
หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และไดย้ื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ี
ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีน้ีให้คณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ี
ถดัไปนั้นได ้และใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิานั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ีหลกัสูตร
หรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี  ไม่ต ่ากวา่ 
๕ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียน      
หลกัสูตร  ๓  ปี  และไม่ต ่ากวา่ ๖ ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๖ ภาคเรียน
ปกติติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี  และไม่ต ่ากว่า ๘ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น       
นกัศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๖ ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี  และไม่ต ่ากว่า  ๙  ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี  และไม่ต ่ากวา่ ๑๒ ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๕ ภาคเรียน
และไม่เกิน  ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใด     
ขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
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    (๑) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๖๐  
เม่ือส้ินภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๒) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
ในภาคเรียนปกติท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแล้ว 
แต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี  ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และครบ 
๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี  ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัใน
กรณีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี และขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์        
วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
   ๑๗ .๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือผลการ
ประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน
กรณีหลกัสูตร  ๒  ปี  ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี  และเม่ือส้ินภาค
เรียนท่ี ๗ นับตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน กรณีหลกัสูตร ๔ ปี  ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นับตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณี
หลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐ หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
  ขอ้ ๑๘ เม่ือนักศึกษาเรียนได้จ  านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แลว้ ถ้าไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
เพื่อท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นักศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลยั
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑ ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 



  

 

-67- 

   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
เม่ือเรียนครบหลกัสูตรแลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลงัอนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตร
ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลยั ไม่น้อยกวา่  ๓.๖๐  ให้ไดรั้บเกียรติ
นิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวทิยาลยั
ไม่ถึง  ๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวิชาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี          
(หลงัอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
   ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลกัสูตร  ๒  ปี  ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลกัสูตร ๔  ปี  และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๕  ปี  

   นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร  ๒  ปี 
ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร  ๔  ปี  
และไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนับก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
เป็นวนัสุดทา้ยของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้ินิจฉัย
ช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 

(ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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