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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ/สาขาวิชา  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) นิติศาสตรบัณฑิต 
  ชื่อย่อ (ไทย) น.บ. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Laws 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) LL.B. 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  -ไม่มี- 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจาก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) 
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
  วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  ในการประชุมครั้งที ่2/2559 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร 
 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) ทนายความ  
(2) ต ารวจ  
(3) นิติกร  
(4) ฝ่ายบุคคลทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน 
(5) คร/ูอาจารย์ 
(6) ปลัดอ าเภอ 
(7) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(8) พนักงานคดีปกครอง 
(9) พนักงานคุมประพฤติ 
(10) เจ้าพนักงานบังคับคดี 
(11) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
(12) นายทหารพระธรรมนูญ 
(13) นักวิชาการท่ีดิน 

    
 



 

 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
1 นายสุชิน  รอดก าเหนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม. (นิติศาสตร์) 

น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2545 
2535 

2 นายอภิชาติ  บวบขม อาจารย์ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2537 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่ง
ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และก าลังจะหมดลงในเดือนกันยายน 2559 รัฐบาลจึงได้มีการจัด
ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) พบว่าประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ท าให้การทิศทางพัฒนาประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ได้แก่
(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นได้ว่ากระบวนการที่จะผลักดันให้การด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนคือ จัดให้คนมีความรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากรออกสู่
สังคมภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายสาขาวิชา และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของ
หลักการวางแผนทั้ง 4 ข้อพบว่า กฎหมายเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนให้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ตามเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผน
ในปี พ.ศ.2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 
โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิ งระบบจากเป้ าหมายดั งกล่ าวท าให้
สถาบันการศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพออกสู่สังคม เพราะจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัญหาด้านการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหา
แรงงาน ตลอดจนปัญหาการประพฤตินอกกรอบของคนในสังคมด้วยสังคมจึงต้องการเครื่องมือในการจัด
ระเบียบและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นั่นคือ กฎหมาย 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสภาพเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักกฎหมายที่มี
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ความรู้ ความสามารถเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ตลอดจนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
และต่อวิชาชีพ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตระหนักถึงการ

ด าเนินการจัดท าหลักสูตร โดยให้ความส าคัญในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมายเพ่ือให้เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น ตลอดจนช่วย
พัฒนาท้องถิน่ให้มีความเข้มแข็ง  

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม

วิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ            
คณะครุศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 13.2.1 รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับทุก
คณะและทุกสาขาวิชา   
 13.2.2 รายวิชากฎหมายอาญา 1 กฎหมายอาญา 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 และกฎหมายลักษณะพยาน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ใช้สอบเข้ารับราชการต ารวจ   
 13.2.3 รายวิชาอ่ืน ๆ ที่จัดเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ส าหรับทุกคณะและทุกสาขาวิชา     

13.3 การบริหารจัดการ 
ก าหนดให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนที่รับผิดชอบรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเรียน และจะต้องมีการ
ประสานงานกับคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนที่มีนักศึกษามาเรียนรายวิชาของหลักสูตรนี้ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 

 

14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ.2559) มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดย

ค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
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1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาล
และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคมความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 

2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใน
ศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่  “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ “มีความรู้       
คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 

เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่ “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีภาวะผู้น า พร้อมท าเพ่ือ
สังคม” 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและวินิจฉัย
ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งมีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ และมีจิตส านึกในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
 กฎหมายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ประกอบกับในปัจจุบัน

ประเทศไทย มีการขยายตัวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงท าให้ประชาชนต้องเผชิญกับ
ปัญหาทางด้านกฎหมายที่หลากหลายดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จึงเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิต
เพ่ือไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ทางกฎหมาย   

1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย 
และตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ปกป้องและพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสทางกฎหมาย  
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทางด้านกฎหมาย ให้สามารถน า
หลักวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างมีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ  
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์
และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2.1 การจัดการเรียนการสอน   
1. ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่เกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรที่ยอมรับ
กันระดับสากล 
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิต 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2.2 ความสามารถของผู้สอน   
1. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการให้มีประสบการณ์และสามารถ
น าความรู้ทางกฎหมายมาใช้การปฎิบัติงาน
จริง 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรท างานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับ 

1. ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
2. ผลงานทางวิชาการท่ีออก
เผยแพร่ 

2.3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 1. สอบถามความคิดเห็นของ

บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
2. ด าเนินโครงการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์การ
รับรองของสกอ. 

1. ผลการเสนอความคิดเห็น
ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานการปรับปรุง
หลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
โดยวิธีคัดเลือก ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ /ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ               

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  2.3.1 นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานการศึกษาเชิงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมาก่อน ท าให้ขาด
ทักษะในการเขียนตอบ เช่น เขียนตอบโดยไม่ยกหลักกฎหมาย เขียนตอบโดยไม่แสดงเหตุผลประกอบ
ค าตอบ และการจัดล าดับในการเขียนตอบไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี ท าให้
บางส่วนไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนได้และต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา บางส่วนต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่ และบางส่วนก็โอนย้ายเปลี่ยนหลักสูตรไป 
  2.3.2 นักศึกษารับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนเฉพาะในชั่วโมงเรียนเพียงอย่างเดียว โดยไม่กลับไป
ทบทวนและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม    

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะแนวการวางเป้าหมายในการเรียน การฝึกหัด
เขียนค าตอบนอกเวลาเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือฝึกทักษะวิธีการคิดวิเคราะห์ วิธีการจัดล าดับแสดงความรู้ให้
ชัดเจน เพ่ือให้เขียนค าตอบได้อย่างถูกต้อง  
 2.4.2 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

  

2.6 งบประมาณตามแผน 
   รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,851,547 1,944,124 2,041,331 2,143,397 2,250,567 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 35,600 71,200 106,800 142,400 142,400 
3. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย 
40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

(รวม ก) 1,927,147 2,095,324 2,268,131 2,445,797 2,552,967 
ข. งบลงทุน 0 50,000 0 50,000 0 

(รวม ข) 0 0 0 0 0 
(รวม ก. + ข.) 1,927,147 2,145,324 2,268,131 2,495,797 2,552,967 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 48,179 26,192 18,901 15,286 15,956 

 

หมายเหตุ :  1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาเงินเดือน 
บุคลากรสายสนับสนุน 

 2. ไม่รวมนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 252 คน 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้น

การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
 3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 

 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

 
30 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  

ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 

 
ไม่น้อยกว่า 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

3 หน่วยกิต 
103 หน่วยกิต 

85 หน่วยกิต 
11 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  3.1.3. รายวิชา 
  1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ 
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัวรายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

  

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลัง 



มคอ. 2                               

-13- 
 

   2) ชื่อรายวิชา 
   1. ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     บังคับเรียน  6 หน่วยกิต 
  

  รหัส 
 

รายวิชา น(ท-ป-อ) 

  1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

3(3-0-6) 

  1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 
 

3(3-0-6) 

   เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
  รหัส 

 
รายวิชา น(ท-ป-อ) 

  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 

  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

  1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese forCommunication 

3(3-0-6) 

  1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

  1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

  1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

  1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

  1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัส 

 

รายวิชา น(ท-ป-อ) 

  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

  1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 
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  รหัส รายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

  1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

  1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

  2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

  2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

  3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

  3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of 
Socializing 
 

3(3-0-6) 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัส รายวิชา 

 

น(ท-ป-อ) 

  2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
History of Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

  2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for 
Development 

3(3-0-6) 
 

  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 
 

3(3-0-6) 
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  รหัส รายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

  3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

  3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1. – 1.4 จ านวนไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  รหัส 
 

รายวิชา น(ท-ป-อ) 

  1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of Life 

3(2-2-5) 

  1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation 

3(3-0-6) 

  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematicsin Daily Life 

3(3-0-6) 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 
 

3(3-0-6) 
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  รหัส 
 

4121001 

รายวิชา 
 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

น(ท-ป-อ) 
 

3(2-2-5) 

  4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

  5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน              85 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา 
 

รายวิชา น(ท-ป-อ) 

2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย         
Thai Legal History  

2(2-0-4) 
 

2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป   
Civil Law : General Principles 

3(3-0-6) 

2561204 หลักกฎหมายมหาชน   
Principle of Public Law  

2(2-0-4) 

2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา   
Law of Juristic Act and Contract 

3(3-0-6) 

2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 
Law of Obligation : General Principles 

3(3-0-6) 

2562201 
 

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 
Property Law 

3(3-0-6) 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้
Law of Tort Management of Affairs without 
Mandate Undue Enrichment 

3(3-0-6) 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป    
Criminal Law 1 : General Principles 

3(3-0-6) 

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด    
Criminal Law 2 : Offense 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
 

รายวิชา น(ท-ป-อ) 

2562406 เอกเทศสัญญา 1 
Specific Contracts 1 

3(3-0-6) 

2562407 เอกเทศสัญญา 2      
Specific Contracts 2 

3(3-0-6) 

2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                                                                         
Partnerships and Companies Law 

3(3-0-6) 
 

2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์  
Law of Secured Transaction 

2(2-0-4) 

2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย    
Law of Insurance  

2(2-0-4) 

2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด                                                                                            
Law of Negotiable Instruments 

2(2-0-4) 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     
Constitutional Law 

3(3-0-6) 

2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
Administrative Law and Procedure 

3(3-0-6) 

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม        
Constitutional Court of Justice 

2(2-0-4) 

2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 
English for Lawyers 1 

3(3-0-6) 

2562607 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 
English for Lawyers 2 

3(3-0-6) 

2563201 กฎหมายครอบครัว     
Family Law 

3(3-0-6) 

2563202 กฎหมายมรดก      
Succession Law  

3(3-0-6) 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน     
Law of Evidence 

3(3-0-6) 

2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
Law of Civil Procedure 1 

3(3-0-6) 

2563505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  
Law of Civil Procedure 2 

3(3-0-6) 

2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1   
Law of Criminal Procedure 1 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
 

รายวิชา น(ท-ป-อ) 

2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   
Law of Criminal Procedure 2 

2(2-0-4) 

2563508 กฎหมายภาษีอากร    
Taxation Law 

3(3-0-6) 

2563510 กฎหมายล้มละลาย 
Bankruptcy Law   

3(3-0-6) 
 

2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน  
Labour Law and Procedure 

3(3-0-6) 

2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย     
Principles of Legal Profession 

2(2-0-4) 

 

  2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า              11 หน่วยกิต 
รหัสวิชา 

 

รายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 
 

2562307 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว       
Law of Juvenile and Family Offenses 

2(2-0-4) 

2562413 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย                         
Accounting for Lawyers  

2(2-0-4) 

2562414 เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย 
Economics for Lawyers    

2(2-0-4) 

2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย  
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 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 
Legal Drafting and Legislative Process 

2(2-0-4) 

2562605 การใช้และการตีความกฎหมาย 
Application and Interpretation of Laws 

2(2-0-4) 

2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง 
Seminar in Civil Law 

2(2-0-4) 

2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                                     
Criminology and Penology 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 
 

2563303 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
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) 

2563401 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณา
คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
Law of Intellectual Estate and Procedure for 
Intellectual property 

3(3-0-6) 

2563403 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                                                                   
Law of Real Property Business      

2(2-0-4) 

2563404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง                                                                                       
Law of Transportation 

2(2-0-4) 

2563405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน    
Financial Institution Law 

2(2-0-4) 

2563509 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   
Public International Law                            

2(2-0-4) 

2563511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ    
Public Financial Law 

2(2-0-4) 

2563512 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ     
Comparative Administrative Law 

2(2-0-4) 

2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ 
Arbitration Law  

2(2-0-4) 

2563514 กฎหมายศุลกากร 
Customs Law 

2(2-0-4) 

2564301 นิติเวชศาสตร์                                                                                                           
Forensic Medicine 

2(2-0-4) 

2564302 การสืบสวนและสอบสวน                                                                                       
Criminal Investigation 

2(2-0-4) 

2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                 
International Trade Law        

3(3-0-6) 

2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                                                                                       
Law of Investment     

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 
 

2564403 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม 
Industrial Law       

2(2-0-4) 

2564501 กฎหมายจราจร 
Traffic Law 

2(2-0-4) 

2564502 กฎหมายเกษตรกรรม  
Agricultural Law 

2(2-0-4) 

2564602 การว่าความและศาลจ าลอง 
Advocacy and Moot Court 

2(2-0-4) 

2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
Law of Natural Resources        

2(2-0-4) 

2564703 กฎหมายประกันสังคม 
Social Security Law          

2(2-0-4) 

2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law  

2(2-0-4) 

2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน 
Law of Mass Communication           

2(2-0-4) 

2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
Law ofLocal Administration 

2(2-0-4) 

2564707 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
Consumer Protection Law 

3(3-0-6) 

 

  2.3 กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หนวยกิต ให้เลือกศึกษา
แผนใดแผนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 

 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา รายวิชา 

 
น(ท-ป-อ) 

2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  
Preparation for Professional Experience in Law   

2(90) 

2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย   
Field Experience in Law 
 

5(450) 
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 แผนสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา รายวิชา 

 

น(ท-ป-อ) 

2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา  
Cooperative Education Preparation 

1(45) 

2564804 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(540) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ า

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

  3.1.4 แผนการศึกษา  
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย      2(2-0-4) 
2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป 3(3-0-6) 
2561204 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 

รวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6) 
2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 3(3-0-6) 
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้ 3(3-0-6) 
2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 
2562406 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
2562407 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 2(2-0-4) 
2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 3(3-0-6) 
2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2(2-0-4) 
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 3(3-0-6) 

รวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม     2(2-0-4) 
2562607 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 3(3-0-6) 
2563201 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2563202 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
2563505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 
2563510 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 

 
ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2563508 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6) 
2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) 
2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย หรือ 2(90) 
2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา                                     1(45) 

รวม 15 – 16 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  หรือ 5(450) 
2564804 สหกิจศึกษา                                      6(540) 

รวม 5 – 6 หน่วยกิต 
 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในภาคผนวก ง 
  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 *นายสุชิน  รอดก าเหนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม. 
น.บ.ท. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2545 
2535 

2 นางสาวจันทิมา  ก้อนจันทรเ์ทศ อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2548 

3 นางสาวปาริชาติ  สายจันดี อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
2548 

4 นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2545 

5 *นายอภิชาติ  บวบขม อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2537 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 
  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายสุชิน  รอดก าเหนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2535 

2 นางสาวจันทิมา  ก้อนจันทรเ์ทศ อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2548 

3 นางสาวนิฐิณี  ทองแท้ 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2548 

4 นางสาวปาริชาติ  สายจันดี อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
2548 

5 นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2545 

6 นายอภิชาติ  บวบขม อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2537 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

1 นายพรชัย  สุนทรพันธ์ M.C.L. (Comparative Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

Southern Methodist University, U.S.A 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

รองศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2 นายณัฐพงศ์  โปษกะบุตร M.C.L. (Comparative Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

Southern Methodist University, U.S.A 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รองศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3 นายสุเมธ  จานประดับ น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 นายมานิตย์  จุมปา น.ม. (นิติศาสตร์) 
LL.M. (comparative and 
International Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Southern Methodist University 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 นายธานิศ  เกศวพิทักษ์ น.บ. (นิติศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 
ศาลฎีกา 

6 นายชีพ  จุลมนต์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รองประธานศาลฎีกา 
ศาลฎีกา 

7 นายชัยยุทธ  ศรีจ านงค์ 
 
 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
ศาลฎีกา 

8 นายสุนทร  จินดาอินทร์ น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
อุทธรณ์ 

9 นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง อัยการจังหวัด 



มคอ. 2                               

 

-28- 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส านักงานอัยการสูงสุด 
10 นางสาวศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์  

 
น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ผู้พิพากษา 
ศาลจังหวัดแม่สอด 

11 นายพีรพันธ์  วัฒนศิริ น.ม. (นิติศาสตร์) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตุลาการศาลปกครอง 
ศาลปกครองเชียงใหม่ 

12 นายปิยะ  สุทธินุ่น น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รองอัยการจังหวัด 
ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 

13 
 

นายมีชัย ค าเพ็ญ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ทนายความ  
ส านักงานมีชัย ค าเพ็ญ ทนายความ 

14 ว่าที่ ร.ต. สรศักดิ์ ไทพาณิชย์ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ทนายความ  
ส านักงานทนายความสรศักดิ์ 

15 นายมานพ  นิ่มทับทิม น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 
ช านาญการ)  
ที่ท าการปกครองจังหวัดก าแพงเพชร 

16 นายบรรจง  สันคามิน น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ข้าราชการบ านาญ  

17 พ.ต.ท. สุภาพ  บัวด ี
 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รองอัยการจังหวัด 
ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 

18 นายวัฒนา เอ่ียมอธิคม น.ม. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้พิพากษา 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

น.บ. (นิติศาสตร์)  ศาลจังหวัดสุโขทัย 
19 นายกษิเดช  เรืองสว่าง น.ม. (นิติศาสตร์) 

น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองอัยการจังหวัด 
ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 

20 นายชัชวาล  อินทรภาษิต น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทนายความ 
ส านักงานทนายความชัชวาลและเพ่ือน 

21 นางสาวกัลยาณี สุขเนียม น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ทนายความ  
ส านักงานทนายความชัชวาลและเพ่ือน 

22 นางสาวเคลียวพันธ์  ศิลาหลัก น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฝ่ายกฎหมาย 
หจก. เอ็มเค ที คอนสตั๊คชั่น 

23 นายอ านาจ  อารีจิตร น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการ
ภาค 6  
ส านักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดก าแพงเพชร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายหรือสหกิจ
ศึกษา) 

ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
กฎหมายก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา เว้นแต่
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ จึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียนในรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  
 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 (2) มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ 
 4.1.2 ความรู้ 
  (1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของกฎหมาย 
  (2) สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษาได้ 
 4.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณในการน ากฎหมายไปใช้

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  (2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
 4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีความสามารถในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด และการเขียน เป็นอย่างดี  
  (2) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และท างานเป็นทีมได้ 
 4.1.5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย 

หรือค าพิพากษา 
 (2) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2 มีระเบียบวินัย ขยัน 

ซื่อสัตย์ 
1.3 มีความเสียสละ 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1 . 1  ก าหนดให้ ทุ ก

ร ายวิ ช าสอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรมจริยธรรม 

1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย ขยัน ซื่อสัตย์ เช่น การเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การไม่ทุจริตการสอบเป็นต้น 

1.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม รู้จักเสียสละ 
เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนา 
โครงการ บริการวิชาการด้าน
กฎหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินผลจากการสังเกต

ทั้งสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วน
ร่วมและสังเกตอยู่ภายนอก 

1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน เป็นต้น  

1.3 ประเมินโดยการวัดผล
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาของกฎหมาย 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้
ในรายวิชาที่ศึกษาได้ 

2.3 มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทาง
กฎหมายได้ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 จัดการเรียนการสอน

แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัด
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ความรู้ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน  

2.2 น ากรณีศึกษามาใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 

2. ด้านความรู้ 
2.1ประเมินด้วยการสอบปลาย

ภาคการศึกษา 
2.2 ประเมินจากงานที่

มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติมทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ส าม ารถคิ ด วิ เค ราะห์

อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  แ ล ะ มี
วิจารณญาณในการน ากฎหมาย
ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้
อย่างมีเหตุผลเช่นการอภิปราย
กลุ่มฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึก

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ประเมินด้วยการสังเกต

พฤติกรรมของผู้เรียนโดยวิธีการ
ตั้งค าถาม และประเมินค่า
ตามล าดับ 

3.2 ประเมินโดยการวัดผล
ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ ตัดสินใจเป็นต้น 

 
3.2 จัดการเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์ตรงเช่นฝึกปฏิบัติ
ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ 
(ศาลจ าลอง)การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท (ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในสถานศึกษา)เป็นต้น 

และสถานการณ์จริง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด และ
การเขียน เป็นอย่างดี  

4.2 มีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน และท างานเป็นทีมได้ 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย 
ทั้งการพูด การเขียน และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การ
ท างานเป็นกลุ่ม หรือการท างาน
แบบทีมงานที่เน้นความร่วมมือ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในชั้นเรียน 

4.2 ประเมินโดยวิธีสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆในรูปแบบการ
ท างานเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีม     
 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย หรือค า
พิพากษา 

5.2 มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ก าหนดให้ผู้สอนส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการศึกษา 

5.2 สนับสนุนให้นักศึกษาน า
เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมมาน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ประเมินจากข้อมูลที่
นักศึกษาค้นคว้า พร้อมระบุ
แหล่งที่มา 

5.2 ประเมินจากงานที่
นักศึกษาน าเสนอ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 

1.3 มีความเสยีสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 

1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ให้ความส าคัญในวินัย 

การตรงต่อเวลา การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษา
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 
กรุณา และความเสียสละ 

1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง สังคม 

1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

1.5 เน้นเรื่องการแต่งกาย
และปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน

การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา 

1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

2. ความรู้ 
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 

หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   2.4 มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านภาษา 

2. ความรู้ 
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ 

โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 

2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง โดยการศึกษา   
ดูงาน 
 

2. ความรู้ 
2.1 การประเมินจาก

แบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ 

2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 

2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง

ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จาก

การแก้ปัญหา (Problem  
Based  Instruction) 

3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ประเมินจากการรายงาน

ผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
3.2 ประเมินผลการ

ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์

ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

จากสถานการณ์จริง 
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม

การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า
และผู้รายงาน 

4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 

4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 

4.2 พิจารณาจากการเข้ารว่ม
กิจกรรมของนักศึกษา 

4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 

4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการด ารงชีวิต 

5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟังพูด อ่าน
เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 

5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 

5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
               

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002เศรษฐกิจพอเพียง                

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2 มีระเบียบวินัย ขยัน 

ซื่อสัตย์ 
1.3 มีความเสียสละ 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1 . 1  ก าหนดให้ ทุ ก

ร ายวิ ช าสอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรมจริยธรรม 

1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย ขยัน ซื่อสัตย์ เช่น การเข้าชั้น
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยการไม่
ทุจริตการสอบเป็นต้น 

1.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม รู้จักเสียสละ 
เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนา 
โครงการ บริการวิชาการด้าน
กฎหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินผลจากการสังเกต

ทั้งสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
และสังเกตอยู่ภายนอก 

1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน เป็นต้น  

1.3 ประเมินโดยการวัดผล
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาของกฎหมาย 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้
ในรายวิชาที่ศึกษาได้ 

2.3 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงทางกฎหมาย
ได้ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 จัดการเรียนการสอนแบบ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัด
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ความรู้ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน  

2.2 น ากรณีศึกษามาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกคิดวิเคราะห์ 

2. ด้านความรู้ 
2.1ประเมินด้วยการสอบปลาย

ภาคการศึกษา 
2.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย

ให้ไปศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ และมีวิจารณญาณใน
การน ากฎหมายไปใช้แก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้
อย่างมีเหตุผลเช่นการอภิปราย
กลุ่มฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึก
ตัดสินใจเป็นต้น 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ประเมินด้วยการสังเกต

พฤติกรรมของผู้เรียนโดยวิธีการต้ัง
ค าถาม และประเมินค่าตามล าดับ 

3.2 ประเมินโดยการวัดผล
ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์จริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 จัดการเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์ตรงเช่นฝึกปฏิบัติ
ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (ศาล
จ าลอง)การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา)เป็นต้น 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด และ
การเขียน เป็นอย่างดี  

4.2 มีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
และท างานเป็นทีมได้ 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย 
ทั้งการพูด การเขียน และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การ
ท างานเป็นกลุ่ม หรือการท างาน
แบบทีมงานที่เน้นความร่วมมือ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในชั้นเรียน 

4.2 ประเมินโดยวิธีสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆในรูปแบบการท างาน
เป็นกลุ่ม หรือเป็นทีม     
 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย หรือค า
พิพากษา 

5.2 มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ก าหนดให้ผู้สอนส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
ศึกษา 

5.2 สนับสนุนให้นักศึกษาน า
เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมมาน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ประเมินจากข้อมูลที่
นักศึกษาค้นคว้า พร้อมระบุ
แหล่งที่มา 

5.2 ประเมินจากงานที่นักศึกษา
น าเสนอ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน 
(Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
2561101  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                
2561203  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป                     

2561204  หลักกฎหมายมหาชน                

2561205  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา             
2561206  กฎหมายลักษณะหน้ี : หลักทั่วไป                                                                                                             
2562201  กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน             
2562202  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได้            

 

2562305  กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป             
2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด             
2562307  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว                                                    
2562406 เอกเทศสัญญา 1             
2562407  เอกเทศสัญญา 2              
2562408  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท             
2562409  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและ             
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
ทรัพย์ 

2562410  กฎหมายลักษณะประกันภัย             
2562411  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด             
2562413  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย             
2562414  เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย             
2562503  กฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการไทย             
2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ             
2562505  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง             
2562506  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                
2562507  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ             
2562601  นิติปรัชญา             
2562602  ภาษากฎหมายไทย             
2562604 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ             
2562605  การใช้และการตีความกฎหมาย                                                                         
2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1                                                                                          

2562607  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2                                                                                          

2563201  กฎหมายครอบครัว             
2563202  กฎหมายมรดก             
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
2563203  สัมมนากฎหมายแพ่ง                 
2563302  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                 
2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล             
2563304  สัมมนากฎหมายอาญา             
2563305  สิทธิมนุษยชน                
2563306  กฎหมายทหาร             
2563401  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธี

พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา                                                                   

2563403  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์             
2563404  กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง             
2563405  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน             
2563503  กฎหมายลักษณะพยาน             
2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1             
2563505  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2             
2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1             
2563507  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2             
2563508  กฎหมายภาษีอากร             
2563509  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง             
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
2563510  กฎหมายล้มละลาย             
2563511    กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ             
2563512  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                
2563513  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ               
2563514  กฎหมายศุลกากร               
2563701  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาล

แรงงาน  
            

2564301  นิติเวชศาสตร์                

2564302  การสืบสวนและสอบสวน             

2564401  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ             
2564402  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน             
2564403  กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม                 
2564501  กฎหมายจราจร                
2564502  กฎหมายเกษตรกรรม             
2564601  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย             
2564602  การว่าความและศาลจ าลอง             
2564701  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                  
2564703  กฎหมายประกันสังคม                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
2564704  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม             
2564705  กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                 
2564706  กฎหมายการปกครองท้องถิ่น             
2564707  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค             

2564801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย                

2564802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย             

2564803  การเตรียมสหกิจศึกษา                                                                      

2564804  สหกิจศึกษา             
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคะแนน   ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) 
ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่

ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบ ุ

4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
  5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548   
 

หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูส าหรับอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย / คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 1.2 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ  
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 2.2.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ / มหาวิทยาลัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ / มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)        
ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่รับเข้า
มีคุณลักษณะที่ยังไมพึ่งประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มกิีจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
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 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร        
อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร การจัดหา

วัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  33 

เครื่อง 
 1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
 1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 

ห้อง (ห้องละ 1 เครื่อง)  
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เครื่อง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เครื่อง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14 

เครื่อง 

164 เครื่อง 
 

2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 3 เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป  2 เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
5 กล้องวีดีโอ  2 เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

 

 2.2.3 ห้องสมุด  
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา มีรายการดังนี ้
         2.2.3.1 หนังสือ 
       (1)  พระราชบัญญัติต่าง ๆ  จ านวน 600 เล่ม 
    (2)  ประมวลกฎหมาย  จ านวน 200 เล่ม 
    (3)  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  จ านวน 290 เล่ม 
    (4)  ค าพิพากษาฎีกา ฉบับปี พ.ศ. 2487 - ปัจจุบัน  จ านวน 1,045 เล่ม 
    (5)  หนังสือหรือค าอธิบายกฎหมายลักษณะต่าง ๆ  จ านวน 3,052 เล่ม 
       2.2.3.2  วารสารทางกฎหมาย  จ านวน 356 เล่ม 
             2.2.3.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
    (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 
          (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
      (2.1.1)  2ebook   
      (2.1.2)  Springer Link 
      (2.1.3)  NetLibrary 
      (2.1.4)  IGlibrary 
      (2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 
     (2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
      (2.2.1)  Thai Digital Collection  
      (2.2.2)  ProQuest Dissertations & Theses Global   
     (2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
           (2.3.1)  MIC E-Library 
           (2.3.2)  ACM Digital Library 
           (2.3.3)  ABI/INFORM Complete 
           (2.3.4)  H.W. Wilson 
           (2.3.5)  Web of Science 
      (2.3.6)  ScienceDirect 
      (2.3.7)  Emerald 
      (2.3.8)  EBSCO HOST 
      (2.3.9)  ACS  Publications  
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่ง

สนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่   /สถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
2.4.1  มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
2.4.2  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน      

แต่ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 

2.4.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน         
การเรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วม
ผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3  ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
รายวิชา 
 3.3.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา
ที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรจัดให้อาจารย์
ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1  หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.1.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

5.1.3  หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดและมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.4  มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

5.1.5  มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
5.1.6  มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7  หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.2.1  หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์ของ
หลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้รวบรวมและ
น าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนให้
นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 
 5.2.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึกข้อความ
ถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 5.3.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 
6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 

หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 
6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผน พัฒนำ

ประเทศ นโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม ก่อนที่จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
 1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆโดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านักทะเบียนและประมวลผล 
 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 

2. การประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้ เรียนผู้สอนผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิต

ผู้ประกอบการ 
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลัง

ส าเร็จการศึกษาทุก 5ปี 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที

จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย         3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ              
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร        
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 

1561001 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน    
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
   

1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
 

1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ      
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศท่ีดี  
 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน   
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง 
 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน      
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน     
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษา
พม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 

1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์         3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 

1511002 ความจริงของชีวิต         3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   

1521001 พุทธศาสน์          3(3-0-6) 
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่าง ๆ 
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า       3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้ สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ       
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์        3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่ เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่ เป็น       
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
   

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง        3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่าง  ๆ 
ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
   

2061001 สังคีตนิยม          3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 

3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 
     

3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม     3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การ
พูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
 

2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง     3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
 

2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา      3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับ
โลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 

2521002 อาเซียนศึกษา          3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น        3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
   

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย     
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย       3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้    
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 

3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน          
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ      
การปรับปรุงธุรกิจ 
 

3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต 
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ เกี่ยวกับความพร้อมใน             
การประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จรยิธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิด      
ความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ        3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย  หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4071001  สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ        3(3-0-6) 
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 

4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช      
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                       น(ท–ป–อ) 
 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  

 2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 
 

2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย       2(2-0-4) 
  Thai Legal History 

ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา การช าระสะสาง
กฎหมายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนอิทธิพลของกฎหมาย
ตะวันตกในระบบกฎหมายไทย 

   

2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป       3(3-0-6) 
  Civil Law : General Principles 
  ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการทางกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบกฎหมาย  

ลักษณะของกฎหมาย และแนวความคิดทางกฎหมายของส านักต่างๆ ประเภทและศักดิ์ หรือล าดับชั้นของ
กฎหมาย การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิและการใช้สิทธิหลักสุจริต 
ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือชื่อ การตีความเอกสาร และเรื่องบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1 หลักท่ัวไป มาตรา 1 - 77   
 

2561204 หลักกฎหมายมหาชน        2(2-0-4)                              
  Principle of Public Law 
   ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชนแนวความคิดในการแบ่งแยก

กฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชน ลักษณะพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมาย
มหาชน และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน 

 

2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา       3(3-0-6) 
  Law of Juristic Act and Contract 

ความหมายของนิติกรรม ความสมบูรณ์ของนิติกรรม การตีความแสดงเจตนา โมฆะและ
โมฆียกรรม  เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4     
ถึงลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและเบี้ยปรับ    
การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป       3(3-0-6) 
  Law of Obligation : General Principles 

  ความหมายของหนี้ บ่อเกิดของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน     
การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1  
 

2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน      3(3-0-6) 
  Property Law 
  ความหมายของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ส่วนควบและอุปกรณ์ดอกผล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ การได้มาซึ่ง
ทรัพยสิทธิประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภารจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บ
กิน และภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้   3(3-0-6) 
  Law of Tort Management of Affairs without Mandate Undue Enrichment 
  ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา ได้แก่ ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 4   
 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป       3(3-0-6) 
  Criminal Law 1 : General Principles 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1– 106  
 

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด      3(3-0-6) 
  Criminal Law 2 : Offense 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 
  หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ต้ังแต่มาตรา 107 – 366  
และภาค 3 ลหุโทษ  มาตรา 367 – 398 
 

2562406 เอกเทศสัญญา 1          3(3-0-6) 
  Specific Contracts 1 
  ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์เช่าซื้อ 
ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1  
ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 17 และลักษณะ 18 
 

2562407 เอกเทศสัญญา  2         3(3-0-6) 
  Specific Contracts  2 
  ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ จ้างแรงงาน จ้างท าของรับขนยืม ฝากทรัพย์  เก็บของใน
คลังสินค้า ตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6  ลักษณะ 7 
ลักษณะ 8  ลักษณะ 9  ลักษณะ 10 ลักษณะ 14  ลักษณะ 15  และลักษณะ 16  
 



-67- 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท       3(3-0-6) 
  Partnerships and Companies Law 
  ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะ 22 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
 

2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์     2(2-0-4) 
  Law of Secured Transaction 
  ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ11 ลักษณะ12 และลักษณะ 13   
 

2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย        2(2-0-4) 
  Law of Insurance  
  ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 3  ลักษณะ 20   
 

2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด     2(2-0-4) 
  Law of Negotiable Instruments 
  ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 21 และลักษณะ 19 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ         3(3-0-6) 
  Constitutional Law 
  ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญแนวความคิด
เกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  
 

2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง      3(3-0-6) 
  Administrative Law and Procedure 
  สาระส าคัญและที่มาของกฎหมายปกครอง การจัดท าบริการสาธารณะ การกระท าทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม         2(2-0-4) 
  Constitutional Court of Justice 
  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เขตอ านาจศาล องค์คณะของผู้พิพากษา และอ านาจใน  
การพิจารณาพิพากษาคดี และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1       3(3-0-6)                                                              
  English for Lawyers 1 
  ความรู้ทั่วไปในเรื่อง ศัพท์ ส านวน และความหมายของศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายอาญา       
และกฎหมายแพ่ง เช่น การละเมิด สัญญา แนวค าพิพากษาฎีกาของศาลต่างประเทศ ระบบศาลของไทย     
โดยเน้นการฟังหรืออ่านจับใจความ แล้วน ามาสรุป อภิปราย หรือถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรือการเขียนได้    
อย่างถูกต้อง 
 

2562607 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2        3(3-0-6)                                                           
  English for Lawyers 2 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1                                                                   
  ความรู้ในเรื่องการฟ้องทางแพ่ง การฟ้องทางอาญา โดยเน้นให้การใช้ทักษะทั้ง 4 ได้แก่    
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น 
ยังฝึกฝนให้สามารถแปลกฎหมาย ทั้งจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็นอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง 
 

2563201 กฎหมายครอบครัว         3(3-0-6) 
  Family Law 

ลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภรรยา ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร   
ความปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5   
 

2563202 กฎหมายมรดก        3(3-0-6) 
  Succession Law  
  ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม  
วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดกมรดกที่ไม่มีผู้รับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6  

 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน        3(3-0-6) 
  Law of Evidence 
  ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง
และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เองข้อสันนิษฐาน หน้าที่น าสืบ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 
 

2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1      3(3-0-6) 
  Law of Civil Procedure 1 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2563505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2       3(3-0-6) 
  Law of Civil Procedure 2 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  
  หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาวิธีพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา วิธีการชั่วคราว
ก่อนพิพากษา และการบังคับตามค าพิพากษา หรือค าสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3-4 
 

2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1       3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure 1 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญาและการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 
 

2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2       2(2-0-4) 
  Law of Criminal Procedure 2  
  รายวิชาบังคับก่อน : 2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา  
และการบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 
และภาค 6 
 

2563508 กฎหมายภาษีอากร        3(3-0-6) 
  Taxation Law 
  หลักการของภาษีอากร ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิติบุคคลภาษีการค้า         
และภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตามประมวลรัษฎากร   
 

2563510 กฎหมายล้มละลาย         3(3-0-6)  
  Bankruptcy Law 
  บทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายล้มละลาย  กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ตั้งแต่การขอให้
ล้มละลายจนถึงศาลสั่งให้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กระบวนการหลังจากลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์จนถึงมี      
ค าพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
อ านาจศาล การสอบสวนและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
 

2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน      3(3-0-6) 
  Labour Law and Procedure 
  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
 

2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย       2(2-0-4) 
  Principles of Legal Profession 
  วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท  
และวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
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 2.2)  กลุ่มวิชาเอกเลือก  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2562307 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว       2(2-0-4) 
  Law of Juvenile and Family Offenses 
  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนการควบคุม
และแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของกฎหมายจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2562413 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย        2(2-0-4)                                                                                  
  Accounting for Lawyers 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การพิจารณาปัญหาของการท าบัญชีในทางธุรกิจ  
กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี  และการด าเนินคดีเก่ียวกับบัญชี 
 

2562414 เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย       2(2-0-4) 
  Economics for Lawyers 
  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนนิติศาสตร์ บทบาทของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไก ทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางกฎหมาย แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มีอิทธิพล
ต่อกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ  
 

2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย      2(2-0-4) 
  Law of Administration of State Affairs  
  หลักส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ      
การบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
 

2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ       2(2-0-4) 
  Comparative Constitutional Law 
 เปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 
 

2562601 นิติปรัชญา          2(2-0-4) 
  Philosophy of Law 
  แนวความคิดพ้ืนฐานของส านักความคิดทางกฎหมายต่างๆ เช่น ส านักกฎหมายบ้านเมือง 
ส านักกฎหมายธรรมชาติ ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ แนวความคิดของสัจนิยมทางกฎหมาย เป็นต้น       
โดยพิจารณาค าอธิบายของแนวความคิดต่างๆ ต่อกฎหมาย กฎหมายที่แท้จริง การเข้าถึงและรับรู้กฎหมายของ
มนุษย์ และความสัมพันธ์ของกฎหมายกับความยุติธรรม  
 

2562602 ภาษากฎหมายไทย         2(2-0-4) 
  Thai Law Language 
  ความหมายของถ้อยค าในกฎหมาย  ซึ่งมีความหมายโดยเฉพาะ และวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 
 

 



-71- 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2562604 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ      2(2-0-4) 
  Legal Drafting and Legislative Process 
  รูปแบบของกฎหมาย ชื่อ ค าปรารภ บทอาศัยอ านาจ วันใช้บังคับ การยกเลิกกฎหมายเก่า  
บทนิยาม ผู้รักษาการ สาระของกฎหมาย บทก าหนดโทษบทเฉพาะกาล การแก้ไข้เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมาย 
หลักส าคัญเก่ียวกับการร่างกฎหมาย  กระบวนการนับตั้งแต่เริ่มร่างจนกระทั่งประกาศใช้กฎหมาย 
 

2562605 การใช้และการตีความกฎหมาย        2(2-0-4) 
  Application and Interpretation of Laws 
  หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบกฎหมายต่าง ๆ องค์กรที่
ต้องตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่ง
และทางอาญา 
 

2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง        2(2-0-4) 
  Seminar in Civil Law 
  รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอน 
  จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชา
กฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในชั้นมาแล้ว เพ่ือทบทวนและเพ่ิมความช านาญในทางปฏิบัติ 
 

2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา       2(2-0-4) 
  Criminology and Penology 
  ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระท าผิด การป้องกันอาชญากรรม  
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยาการบริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ  
ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา 
 

2563303 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) 
Private International Law                                                                     
แนวความคิด หลักกฎหมาย ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการใช้กฎหมายตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ เป็นต้น 
 

2563304 สัมมนากฎหมายอาญา        2(2-0-4) 
  Seminar in Criminal Law 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  
  จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชา
กฎหมายอาญาท่ีได้ศึกษาในชั้นมาแล้ว เพ่ือทบทวนและเพ่ิมความช านาญในทางปฏิบัติ 
 

 
 
 



-72- 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2563305 สิทธิมนุษยชน         2(2-0-4) 
  Human  Rights 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หรือ 
  2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  หรือ 
  2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือ 
  2562505  กฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
  ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐาน หลักการ
และกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน  
ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม  ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

2563306 กฎหมายทหาร          2(2-0-4)  
  Military Law 
  กฎหมายอาญาทหาร  ธรรมนูญศาลอาญาทหาร  และกฎอัยการศึก 
 

2563401 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดี   3(3-0-6)                          
  ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา                                                       
  Law of Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property         
  หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และเครื่องหมายการค้า  รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอ่ืนๆ  ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
 

2563403 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       2(2-0-4)  
  Law of Real Property Business 
  บทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

2563404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง        2(2-0-4)  
  Law of Transportation 
  กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่ง 
 

2563405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน       2(2-0-4)  
  Financial Institution Law 
  บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน 
นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มี
บทบาทในการควบคุมก ากับสถาบันการเงินดังกล่าว 
 

2563509   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง     2(2-0-4) 
  Public International Law                            
  ประวัติความเป็นมา บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ กฎหมาย
สนธิสัญญากฎหมายทะเล ความสัมพันธ์ทางการทูต สิทธิมนุษยชน ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
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2563511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ      2(2-0-4)  
  Public Financial Law 
  หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร  
หลักเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองค์กรของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ 
 

2563512 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ       2(2-0-4)  
  Comparative Administrative Law 
  เปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ 
 

2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ       2(2-0-4)  
  Arbitration Law  
  แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใช้อนุญาโตตุลาการ  ได้แก่ 
อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีสัญญา) และอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดย
องค์กรของรัฐ (ทฤษฎีการตัดสินเป็นอ านาจรัฐ) ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ 
 

2563514 กฎหมายศุลกากร        2(2-0-4)  
  Customs Law 
  พระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ระเบียบการช าระ
ภาษีอากรขาเข้าและขาออก 
 

2564301 นิติเวชศาสตร์          2(2-0-4) 
  Forensic Medicine 
  ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ อันเป็นวิทยาการทางการแพทย์ โดยเน้นการ
ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย อันเป็นการพิสูจน์หลักฐาน
ส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 
 

2564302 การสืบสวน และสอบสวน       2(2-0-4)  
  Criminal Investigation 
  กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวน         
ในการกระท าความผิดอาญา  สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย 
 

2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Trade Law 
  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าเข้าออกผ่านพรมแดนของรัฐ 
โดยพิจารณาถึงสัญญาการส่งออกและน าเข้าซึ่งสินค้า การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล             
เลตเตอร์ออฟเครดิต อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในทางการค้า การรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาผ่านสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และบทบาทของศาลภายในเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น 
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2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน       2(2-0-4)  
  Law of Investment 
  สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  นโยบายและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
อันเป็นการจูงใจให้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับ        
การลงทุนของประเทศอ่ืน ๆ 
 

2564403 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม      2(2-0-4)  
  Industrial Law 
  หลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียนและจ านองเครื่องจักร     
และการควบคุมสิ่งที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 
 

2564501 กฎหมายจราจร         2(2-0-4)  
  Traffic Law 
  กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
 

2564502 กฎหมายเกษตรกรรม        2(2-0-4)  
  Agricultural Law 
  กฎหมายเกี่ยวการการประมง ป่าไม้ พืช สัตว์ และที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 

2564602 การว่าความและศาลจ าลอง       2(2-0-4) 
  Advocacy and Moot Court 
  ทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี การร่างค าฟ้อง การร่างค าให้การ การถามค้าน วิธีแถลง
คัดค้านหรือข้อต่อสู้   วิธีซักถามพยาน การถามติง การร่าง ค าแถลง ส านวนหลักส าคัญของกฎหมาย
ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจ าลอง โดยจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบ
ของศาลยุติธรรม 
 

2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ      2(2-0-4)  
  Law of Natural Resources 
  แนวความคิดและนโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกฎหมาย     
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2564703 กฎหมายประกันสังคม        2(2-0-4)  
  Social Security Law 
  ลักษณะ ประวัติความเป็นมาของการประกันสังคมของไทย และกฎหมายเกี่ยวกับ
ประกันสังคมของไทย 
 

2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
  Environmental Law  
  แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
วิธีการควบคุมมลภาวะในตัวกลางต่างๆ เช่น ดิน น้ า อากาศ และศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน        2(2-0-4) 
  Law of Mass Communication 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์,พระราชบัญญัติการพิมพ์, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ค าสั่งและระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ และกฎหมายที่สื่อสารมวลชนควรรู้ 
 

2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น       2(2-0-4) 
  Law of Local Administration 
  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่แยกออกจากการจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนกลาง  โครงสร้าง สถานะ องค์กรและอ านาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามกฎหมาย  
การก ากับดูแลองค์กรส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรส่วนท้องถิ่น 
 

2564707 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค       3(3-0-6) 
  Consumer Protection Law 
  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ วิธีการบังคับใช้กฎหมายการเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 2.3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย     2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Law 
  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ       
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมาย      
ในสถานการณ์จริง 
 

2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย      5(450) 
  Field Experience in Law 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา        1(45) 
  Cooperative Education Preparation 
  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์
ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งานธุรการใน
ส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
เขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงานโครงงาน 
 

2564804 สหกิจศึกษา         6(540) 
  Cooperative Education 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็น
เวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
กับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียน
รายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศก์ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือ
บุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่
พร้อมจะท างานได้ทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
             เพ่ือให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนพันธกิจของของมหาวิทยาลัย  
             จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

  
85 85 
10 11 
7 7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
หน่วยกิตรวม 138 139 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  :หลักสตูรนติิศาสตรบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : นิติศาสตรบัณฑิต 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Laws 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : น.บ. 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)     : LL.B 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  :หลักสตูรนติิศาสตรบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : นิติศาสตรบัณฑิต 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Laws 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : น.บ. 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)     : LL.B.      
 

คงเดิม 

ปรัชญา 
   มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามครรลอง
คลองธรรม โดยยึดหลักความซื่อสตัย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
มีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ 
และมี จิตส านึ ก ในการช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่ น  สั งคมและ
ประเทศชาติ 
 

ปรัชญา 
   มุ่งผลิตบัณฑิตให้เปน็ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม 
โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ และมี
จิตส านึกในการช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

 
คงเดิม 

วัตถุประสงค ์
   1.3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทางดา้น
กฎหมาย ใหส้ามารถน าหลักวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ    
   1.3.2 เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย และตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ปกป้อง
และพิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

วัตถุประสงค ์
   1.3.1 เพื่อผลติและพฒันาบณัฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรบัผิดชอบ
ในวิชาชีพกฎหมาย และตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ปกป้องและพิทักษ์
รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ผู้ด้อยโอกาสทางกฎหมาย  
   1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทางด้านกฎหมาย 
ให้สามารถน าหลักวิชาความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 

 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น
ในหลักความถูกต้องชอบธรรม 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ผู้ด้อยโอกาสทางกฎหมาย  
   1.3.3 เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตส านึกในการน าความรู้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น  

อย่างมีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 
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1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 

หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
2561101  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  2(2-0-4)  

Thai Legal History 
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งเป็น

รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่ ส าคัญของไทย อิทธิพลของ       
แนวความคิด หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศ
ตะวันตกท่ีมีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทย
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  การจัดท าประมวลกฎหมาย 

2561101  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  2(2-0-4) 
Thai Legal History 
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย นับตั้งแต่สมัย

สุโขทัย สมัยอยุธยา การช าระสะสางกฎหมายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนอิทธิพลของ
กฎหมายตะวันตกในระบบกฎหมายไทย 

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและ
การประเมินผลการเรียนรู้ 

2561203  กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป   3(3-0)-6                                                     
Civil Law : General Principles 
ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการทางกฎหมาย บ่อเกิดของ

กฎหมาย ระบบกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย และแนวความคิดทาง
กฎหมายของส านักต่างๆประเภทและศักดิ์หรือล าดับช้ันของกฎหมาย  
การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ
และการใช้สิทธิหลักสุจริต ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือช่ือการตีความ
เอกสาร และเรื่องบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
หลักท่ัวไป มาตรา 1 – 77 

2561203  กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป   3(3-0-6)                                                                 
Civil Law : General Principles 
ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการทางกฎหมาย บ่อเกิด

ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย และแนวความคิด
ทางกฎหมายของส านักต่างๆประเภทและศักดิ์หรือล าดับช้ันของ
กฎหมาย  การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่ง
กฎหมาย สิทธิและการใช้สิทธิหลักสุจริต ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือ
ช่ือการตีความเอกสาร และเรื่องบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 หลักท่ัวไป มาตรา 1 - 77 

 
 
คงเดิม 

2561204  หลักกฎหมายมหาชน   2(2-0-4)                                                                                  
Principle of Public Law 
ประวัติและวิวัฒนาการปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชน 

แนวความคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชน 
ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชนพัฒนาการของกฎหมายมหาชน  
และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน   

2561204  หลักกฎหมายมหาชน   2(2-0-4)                                                                                  
Principle of Public Law 
ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญารากฐานของกฎหมาย

มหาชน แนวความคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมาย
เอกชน ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมาย
มหาชน  และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน 
 

 
 
คงเดิม 
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2561205  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

Law of Juristic Act and Contract 
ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา 

เหตุอันท าให้เจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอ าพราง การตีความ
แสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม  เง่ือนไขและเง่ือนเวลา  อายุความตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 6 
และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมี
มัดจ าและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 2 ลักษณะ 2 

2561205  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
Law of Juristic Act and Contract 
ความหมายของนิติกรรม ความสมบูรณ์ของนิติกรรม       

การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เง่ือนไขและเง่ือนเวลา 
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 
ถึงลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่ง
สัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 

 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2561206  กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักทั่วไป  3(3-0-6)                                                                     
Law of Obligation : General Principles 
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดของหนี้วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้  

การโอนสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 

2561206  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป  3(3-0-6) 
Law of Obligation : General Principles 
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ 

ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1  

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2562201  กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน  3(3-0-6)                                                                     
Property and Land Law                              
ลักษณะของทรัพย์สินประเภทของทรัพย์สินความเกี่ยวเนื่อง

ระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์และดอกผล  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ3 และหลักทั่วไปของทรัพย์สิน  ชนิดของ
ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 4 และหลักส าคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปท่ีดิน 

2562201  กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน   3(3-0-6) 
Property Law 
ความหมายของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ส่วนควบ

และอุปกรณ์ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
ลักษณะ 3 และการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ การได้มาซึ่ง
ทรัพยสิทธิประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง ภารจ ายอม 
สิท ธิอ าศั ย  สิท ธิ เหนื อพื้ นดิ น  สิท ธิ เก็ บกิ น  และภารติ ดพั น ใน
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
 
 
 
 

 
 
มีการปรับปรุงช่ือวิชาภาษาอังกฤษ
แ ล ะ ค า อ ธิ บ าย ร าย วิ ช า เพื่ อ ให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 



 

-83- 
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2562202  กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6) 

ลาภมิควรได้  
Law of Tort Management of Affairs without  
Mandate Undue Enrichment 
ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา  ได้แก่ ละเมิด ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ  4 

2562202  กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6) 
ลาภมิควรได้  
Law of Tort Management of Affairs without  
Mandate Undue Enrichment 

ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา  ได้แก่ ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3ลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ  4 

 
 
 
 
คงเดิม 

2562305  กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป  3(3-0-6) 
Criminal Law 1 : General Principles 
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา  

ภาค 1  ตั้งแต่มาตรา 1 – 106 

2562305  กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป  3(3-0-6) 
Criminal Law 1 : General Principles 
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา  

ภาค 1  ตั้งแต่มาตรา 1 – 106 

 
 
คงเดิม 

2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6)  
Criminal Law 2 : Offense 
รายวิชาบังคับก่อน : 2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาค  ทั่วไป 
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา107–366 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367 – 398 

2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6)  
Criminal Law 2 : Offense 
รายวิชาบังคับก่อน : 2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาค  ทั่วไป 
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา107–366 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367 – 398 

 
 
 
คงเดิม 

2562406  เอกเทศสญัญา 1    3(3-0-6) 
Specific Contracts 1 
ลักษณ ะของเอกเทศสัญ ญ า อัน ได้ แก่  สัญ ญาซื้ อขาย      

แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ประนีประนอมยอมความ การพนันและ
ขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ1 
ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 17 และลักษณะ 18 

2562406  เอกเทศสัญญา 1    3(3-0-6) 
Specific Contracts 1 
ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่  สัญญาซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์เช่าซื้อ ประนีประนอมยอมความ การพนัน
และขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1
ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 17 และลักษณะ 18 

 
 
 

 
 
คงเดิม 
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2562407  เอกเทศสัญญา 2    3(3-0-6) 

Specific Contracts 2 
ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ สัญญายืม ฝากทรัพย์ จ้าง

แรงงาน จ้างท าของ รับขน ตัวแทน นายหน้า และเก็บของในคลังสินค้า  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  ลักษณะ 6  ลักษณะ 7 ลักษณะ 8  
ลักษณะ 9  ลักษณะ 10  ลักษณะ 14  ลักษณะ 15 และลักษณะ 16 

2562407  เอกเทศสัญญา 2    3(3-0-6) 
Specific Contracts  2 
ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ จ้างแรงงาน จ้างท าของ

รับขนยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทนและนายหน้า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6  ลักษณะ 7 
ลักษณะ 8  ลักษณะ 9  ลักษณะ 10 ลักษณะ 14  ลักษณะ 15 และลักษณะ 
16  

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2562408  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท  3(3-0-6) 
Partnerships and Companies Law             
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วน บริษัท ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ลักษณะ 23  
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

2562408  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท  3(3-0-6) 
Partnerships and Companies Law             
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  

 
 
คงเดิม 

2562409  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 
Law of Secured Transaction 
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการ ค้ าประกัน  จ านอง  

จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11  
ลักษณะ 12 และลักษณะ13   

2562409  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 
Law of Secured Transaction 
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ าประกัน จ านอง 

จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ11 
ลักษณะ12 และลักษณะ 13   

 
 
คงเดิม 

2562410  กฎหมายลักษณะประกันภัย  2(2-0-4) 
Law of Insurance  
ลักษณะของเอกเทศสัญญา เกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20   

2562410  กฎหมายลักษณะประกันภัย  2(2-0-4) 
Law of Insurance  
ลักษณะของเอกเทศสัญญา เกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20   

 
 
คงเดิม 

2562411  กฎหมายลักษณะต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4) 
Law of Negotiable Instruments                  
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ19  และ
ลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  

2562411  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4) 
Law of Negotiable Instruments 
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน และบัญ ชี

เดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 21 
และลักษณะ 19 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6)  

Constitutional Law 
ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภท

ของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย  และความเกี่ยวพันระหว่าง
อ านาจนัน้ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 

2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6) 
Constitutional Law 
ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ 

ประเภทของรัฐธรรมนูญแนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย ทฤษฎี
การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2562505  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
Administrative Law and Procedure 
การปกครองของรัฐ สาระส าคัญและที่มาของกฎหมาย

ปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการของไทย  
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

2562505  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
Administrative Law and Procedure 
สาระส าคัญและที่มาของกฎหมายปกครอง การจัดท า

บริการสาธารณะ การกระท าทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง 

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2562506  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม   2(2-0-4) 
Constitutional Court of Justice 
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาล และอ านาจ

ในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

2562506  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม   2(2-0-4) 
Constitutional Court of Justice 
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เขตอ านาจศาล องค์คณะ

ของผู้พิพากษา และอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี และกฎหมายการ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1  3(3-0-6)                                                                                                                              
English for Lawyers 1                                 
ความรู้ทั่วไปในเรื่อง ศัพท์ ส านวน และความหมายของศัพท์

เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง เช่น การละเมิด สัญญา รวมทั้ง
ศึ กษาบุ คคลส าคัญ ด้ านกฎหมาย ระบบกฎหมายของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา  ระบบศาลของไทย โดยเน้นการฟังหรืออ่านจับใจความ 
แล้วน ามาสรุป อภิปราย หรือถ่ายทอดด้วยวธิีการพูดหรือ การเขียนได้อย่างถูกต้อง 

2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1  3(3-0-6)                                                              
English for Lawyers 1 
ความรู้ทั่วไปในเรื่อง ศัพท์ ส านวน และความหมายของศัพท์

เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง เช่น การละเมิด สัญญา แนว
ค าพิพากษาฎีกาของศาลต่างประเทศ ระบบศาลของไทย โดยเน้นการฟัง
หรืออ่านจับใจความ แล้วน ามาสรุป อภิปราย หรือถ่ายทอดด้วยวิธีการ
พูดหรือการเขียนได้อย่างถูกต้อง 

 

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้
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2562607  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2  3(3-0-6) 

English for Lawyers 2                                 
รายวิชาบังคับก่อน : 2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 
รายละเอียดของประเด็นกฎหมายที่ส าคัญ เช่น การฟ้องทางแพ่ง 

การฟ้องทางอาญา  โดยเน้นให้การใช้ทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
นอกจากนั้น ยังฝึกฝนให้สามารถแปลกฎหมาย ทั้งจากภาษาอังกฤษให้เป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็นอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

2562607  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2  3(3-0-6) 
English for Lawyers 2                                 
 
รายละเอียดของประเด็นกฎหมายที่ส าคัญ เช่น การฟ้องทาง

แพ่ง การฟ้องทางอาญา  โดยเน้นให้การใช้ทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนั้น ยังฝึกฝนให้สามารถแปลกฎหมาย ทั้งจากภาษาอังกฤษ
ให้เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็นอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
คงเดิม 
 

2563201  กฎหมายครอบครัว   3(3-0-6)  
Family  Law 
ลักษณ ะของกฎหมายครอบครัว เกี่ ยวกับ  การสมรส  

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร 
และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 5   

2563201  กฎหมายครอบครัว   3(3-0-6) 
Family  Law 
ลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่ง
การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ความปกครอง บุตรบุญ
ธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5   

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

2563202  กฎหมายมรดก    3(3-0-6) 
Succession Law  
ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดย

ธรรมในการรับมรดก  พินัยกรรม  วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  มรดกที่
ไม่มีผู้รับ อายุความ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6   

2563202  กฎหมายมรดก    3(3-0-6) 
Succession Law  
ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดย

ธรรมในการรับมรดก  พินัยกรรมวิธีจัดการและปันทรัพย์มรดกมรดกที่
ไม่มีผู้รับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 

 
 
คงเดิม 
 

2563503  กฎหมายลักษณะพยาน   3(3-0-6)  
Law of Evidence 
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่ง

และคดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐานหลักเกี่ยวกับ
พยาน  ความเห็น  ข้อที่ศาลรู้เอง  ข้อสันนิษฐาน  หน้าที่น าสืบ  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1 ลักษณะ5 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 5   

2563503  กฎหมายลักษณะพยาน   3(3-0-6)  
Law of Evidence 
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดี

แพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐานหลัก
เกี่ยวกับพยาน  ความเห็น  ข้อท่ีศาลรู้เอง  ข้อสันนิษฐาน  หน้าที่น าสืบ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1 ลักษณะ5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5   

 
 
คงเดิม 
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2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1  3(3-0-6)  

Law of Civil Procedure 1 
หลักกฎหมายวิธีพิ จารณ าความแพ่ งว่าด้ วยบททั่ วไป          

วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์  และฎีกา ตามประมวลกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3 

2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 
Law of Civil Procedure 1 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่ วไป        

วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์ และฎีกา ตามประมวลกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3 

 
 
คงเดิม 

2563505  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6)                                                                      
Law of Civil Procedure 2 
รายวิชาบังคับก่อน: 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาช่ัวคราวก่อนพิพากษา  และการ

บังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ภาค  4 

2563505  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6) 
Law of Civil Procedure 2 
รายวิชาบังคับก่อน : 2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาช่ัวคราวก่อนพิพากษา  และ    

การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความแพ่ง ภาค  4 

 
 
คงเดิม 

2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6)                                        
Law of Criminal Procedure 1                                  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญา และการ

สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 

2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6)                                        
Law of Criminal Procedure 1                                  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญา และการ

สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 

 
 
คงเดิม 

2563507  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  2(2-0-4)         
Law of Criminal Procedure 2  
รายวิชาบังคับก่อน :2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 1 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยวิธีพิจารณาใน

ศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา และการบังคับตามค าพิพากษาและ
ค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3    
ภาค 4 และภาค 6 

2563507  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  2(2-0-4)         
Law of Criminal Procedure 2  
รายวิชาบังคับก่อน:2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 1 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยวิธีพิจารณาใน

ศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา และการบังคับตามค าพิพากษาและ
ค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 
ภาค 4 และภาค 6 

 
 
 

 
 
 
 
คงเดิม 
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หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
2563508  กฎหมายภาษีอากร   3(3-0-6) 

Taxation Law 
หลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

2563508  กฎหมายภาษีอากร   3(3-0-6) 
Taxation Law 
หลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

 
 
คงเดิม 

2563510  กฎหมายล้มละลาย   3(3-0-6) 
Bankruptcy Law 
ประวัติและหลักส าคัญของกฎหมายล้มละลาย กระบวน

พิจารณาคดีล้มละลาย  กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้  วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจ
ศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวนและบทก าหนดโทษ 
และบทเบ็ดเสร็จทั่วไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 

2563510  กฎหมายล้มละลาย   3(3-0-6)  
Bankruptcy Law 
บทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายล้มละลาย  กระบวนพิจารณา

คดีล้มละลาย ตั้งแต่การขอให้ล้มละลายจนถึงศาลสั่งให้มีการพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด กระบวนการหลังจากลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์จนถึงมีค า
พิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้  กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย 

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

2563701  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี  3(3-0-6)                       
ในศาลแรงงาน 
Labour Law and Procedure 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 

2563701  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี  3(3-0-6)                       
ในศาลแรงงาน 
Labour Law and Procedure 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย สัญญาจ้าง

แรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 

 
 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2564601  หลักวิชาชีพนกักฎหมาย   2(2-0-4)  
Principle of Legal Profession 
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมาย

ในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย  
องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

2564601  หลักวิชาชีพนกักฎหมาย   2(2-0-4) 
Principles of Legal Profession 
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนัก

กฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนัก
กฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้
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1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
2562307  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว 2(2-0-4) 

Law of Juvenile and Family Offenses 
ความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุแห่งการกระท าผิด

ของเด็กและ เยาวชน การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของกฎหมายจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2562307  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว 2(2-0-4) 
Law of Juvenile and Family Offenses 
ความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุแห่งการกระท าผิด

ของเด็กและ เยาวชน การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของกฎหมาย
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
คงเดิม 

2562413  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
Accounting for Lawyers                              
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การพิจารณาปัญหาของการท า

บัญชีในทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการด าเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี 

2562413  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
Accounting for Lawyers                              
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การพิจารณาปัญหาของการท า

บัญชีในทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการด าเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี 

 
 
คงเดิม 

2562414  เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4)                                                                 
Economics for Lawyers 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ หลัก

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ บทบาทของ
กฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิจท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไก ทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางกฎหมาย 
แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

2562414  เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4)                                                                 
Economics for Lawyers 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ หลัก

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ บทบาท
ของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทางเลือก
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไก ทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทาง
กฎหมาย แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกท่ีมีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหว่างประเทศ 

 
 
คงเดิม 

2562503  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2(2-0-4)                                                      
Law of Administration of State Affairs     
หลักส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายและ

ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

2562503  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2(2-0-4)                                                      
Law of Administration of State Affairs     
หลักส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายและ

ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
 

 
 
คงเดิม 
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หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
2562507  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  2(2-0-4) 

Comparative Constitutional Law 
เปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 

2562507  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  2(2-0-4) 
Comparative Constitutional Law 
เปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 

 
 
คงเดิม 

2562601  นิติปรัชญา    2(2-0-4)                                                                                 
Philosophy of Law 
วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันรวมทั้งปัญหาการใช้กฎหมาย 

2562601  นิติปรัชญา    2(2-0-4) 
Philosophy of Law 
แนวความคิดพื้นฐานของส านักความคิดทางกฎหมายต่างๆ   ส านัก

กฎหมายบ้านเมือง ส านักกฎหมายธรรมชาติ ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ 
แนวความคิดของสัจนิยมทางกฎหมาย เป็นต้น โดยพิจารณาค าอธิบายของ
แนวความคิดต่างๆ  ต่อกฎหมาย กฎหมายที่แท้จริง การเข้าถึงและรับรู้กฎหมาย
ของมนุษย์ และความสัมพันธ์ของกฎหมายกับความยุติธรรม  

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

2562602  ภาษากฎหมายไทย   2(2-0-4)                                                                              
Thai Law Language 
ความหมายของถ้อยค าในกฎหมาย ซึ่ งมี ความหมาย

โดยเฉพาะและวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 

2562602  ภาษากฎหมายไทย   2(2-0-4)                                                                              
Thai Law Language 

              ความหมายของถ้อยค าในกฎหมาย ซึ่ งมีความหมาย
โดยเฉพาะและวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 

 
 
คงเดิม 

2562604  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 2(2-0-4)                            
Legal Drafting and Legislative Process 
รูปแบบของกฎหมาย ช่ือ ค าปรารภ บทอาศัยอ านาจวันใช้

บังคับ การยกเลิกกฎหมายเก่า บทนิยาม ผู้รักษาการ สาระของกฎหมาย 
บทก าหนดโทษ  บทเฉพาะกาล  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย  
หลักส าคัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย  กระบวนการนับตั้งแต่เริ่มร่าง
จนกระทั่งประกาศใช้กฎหมาย 

2562604  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 2(2-0-4)                            
Legal Drafting and Legislative Process 
รูปแบบของกฎหมาย ช่ือ ค าปรารภ บทอาศัยอ านาจวันใช้

บังคับ การยกเลิกกฎหมายเก่า บทนิยาม ผู้รักษาการ สาระของกฎหมาย 
บทก าหนดโทษ  บทเฉพาะกาล  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย  
หลักส าคัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย  กระบวนการนับตั้งแต่เริ่มร่าง
จนกระทั่งประกาศใช้กฎหมาย 

 
 
คงเดิม 

2562605  การใช้และการตีความกฎหมาย  2(2-0-4) 
Application and Interpretation of Laws 
หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย  การตีความกฎหมายของระบบ

กฎหมายต่าง ๆ  องค์กรที่ต้องตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการตีความ

2562605  การใช้และการตีความกฎหมาย  2(2-0-4) 
Application and Interpretation of Laws 
หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย  การตีความกฎหมายของระบบ

กฎหมายต่าง ๆ  องค์กรที่ต้องตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการ

 
 
คงเดิม 
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หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
กฎหมายผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ตีความกฎหมายผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา 
2563203  สัมมนากฎหมายแพ่ง   2(2-0-4)                                                                                     

Seminar in Civil Law 
รายวิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว เพื่อ
ทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

2563203  สัมมนากฎหมายแพ่ง   2(2-0-4)                                                                                     
Seminar in Civil Law 
รายวิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว เพื่อ
ทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

 
 
คงเดิม 

2563302  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  2(2-0-4) 
Criminology and Penology 
ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยาสถิติอาชญากรรม

สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม  
พฤติกรรมของผู้กระท าผิดการป้องกันอาชญากรรม  ความหมายและ
ขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติ และการ
พักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา
และทัณฑวิทยา 

2563302  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  2(2-0-4) 
Criminology and Penology 
ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยาสถิติอาชญากรรม

สภาพและสาเหตุ ของอาชญ ากรรม กระบวนการยุติ ธรรมกับ
อาชญากรรม  พฤติกรรมของผู้กระท าผิดการป้องกันอาชญากรรม  
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุม
ประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขต
ของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา 

 
 
คงเดิม 

2564404  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 
และคดีเมือง 
Private and Public International Law 

             หลักท่ัวไปและแนวคดิต่าง ๆที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขดักันแห่งกฎหมายพระราชบญัญัตสิัญชาติ 
กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม 

 

2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) 
Private International Law                                                                     
แนวความคิด หลักกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ หลักการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขดักันแห่ง
กฎหมาย พระราชบัญญัตสิัญชาติ เป็นต้น 

 
 
-  แยกรายวิชากฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีเมือง 
เป็น 2 รายวิชา คือ รายวิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและ
รายวิชากฎหมายระหว่างประเทศคดี
เมือง 
-  ก าหนดให้แต่ละรายวิชามีหน่วยกิต 
จ านวน 2 หน่วยกิต  

2563509  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2(2-0-4) 
Public International Law                            
ประวัติความเป็นมา บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

บุคคลระหว่างประเทศ กฎหมายสนธิสัญญากฎหมายทะเล 
ความสัมพันธ์ทางการทตู สิทธิมนษุยชน ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
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หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
2563304  สัมมนากฎหมายอาญา   2(2-0-4)                                                                                        

Seminar in Criminal Law 
รายวิชาบังคับก่อน : 2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาค

ความผิด  
จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่าง ๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้วเพื่อ
ทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

2563304  สัมมนากฎหมายอาญา   2(2-0-4)                                                                                        
Seminar in Criminal Law 
รายวิชาบังคับก่อน : 2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาค

ความผิด  
จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่าง ๆเกี่ยวกับเรื่องใด

เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว
เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
คงเดิม 

2563305  สิทธิมนุษยชน    2(2-0-4) 
Human  Rights 
รายวิชาบังคบัก่อน : 2562504  กฎหมายรฐัธรรมนูญ  หรอื 
2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  หรือ 
2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือ 
2562505  กฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง   
หรือ ไดร้ับอนุมัติจากอาจารยผ์ูส้อน    
ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับ

บรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและ
เป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่ งสิทธิมนุษยชน  
ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

2563305  สิทธิมนุษยชน    2(2-0-4) 
Human  Rights 
รายวิชาบังคบัก่อน : 2562504  กฎหมายรฐัธรรมนูญ  หรอื 
2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  หรือ 
2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือ 
2562505  กฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง   
หรือ ไดร้ับอนุมัติจากอาจารยผ์ูส้อน    
ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับ

บรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมาย
และเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน  
ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
 
 
 
คงเดิม 

2563306  กฎหมายทหาร    2(2-0-4) 
Military Law 
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลอาญาทหาร และกฎ

อัยการศึก 

2563306  กฎหมายทหาร    2(2-0-4) 
Military Law 
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลอาญาทหาร และกฎ

อัยการศึก 
 
 
 

 
 
คงเดิม 
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หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
2563401  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
Law of Intellectual Estate and Procedure for 

Intellectual Property 
หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า  

รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาล 
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

2563401  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ 3(3-0-6)                          
วิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา                                                       
Law of Intellectual Estate and Procedure for 

Intellectual Property         
หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมาย

การค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ  ตลอดจนวิธีพิจารณา
คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

 
 
 
 
คงเดิม 

2563403  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 2(2-0-4) 
Law of Real Property Business                   
บทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นโยบายการควบคุมและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ
องค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2563403  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2(2-0-4) 
Law of Real Property Business                   
บทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นโยบายการควบคุมและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ
องค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 
 
คงเดิม 

2563404  กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง  2(2-0-4)  
Law of Transportation 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับและวิธีการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การขนส่ง 

2563404  กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง  2(2-0-4)  
Law of Transportation 
กฎหมาย กฎ ข้อบั งคับและวิธีการด าเนินการต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการขนส่ง 

 
 
คงเดิม 

2563405  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน  2(2-0-4)  
Financial Institution Law 
บทบาทของสถาบันการเงินหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย

ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนโยบายการควบคุมและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่นธนาคารพาณิชย์  
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐ ที่มีบทบาทในการควบคุมก ากับสถาบัน
การเงินดังกล่าว 

2563405  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน  2(2-0-4)  
Financial Institution Law 
บทบาทของสถาบันการเงินหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย

ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนโยบายการควบคุมและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่นธนาคารพาณิชย์  
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐ ที่มีบทบาทในการควบคุมก ากับสถาบัน
การเงินดังกล่าว 

 
 

 
 
คงเดิม 
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หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
2563511  กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ 2(2-0-4)                                                        

Public Financial Law                                   
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการ

งบประมาณ และระบบภาษีอากร  หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงิน
และการคลัง  ซึ่งองค์กรของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ 

2563511  กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ 2(2-0-4)                                                        
Public Financial Law                                   
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการ

งบประมาณ และระบบภาษีอากร  หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงิน
และการคลัง  ซึ่งองค์กรของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ 

 
 
คงเดิม 

2563512  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  2(2-0-4)  
Comparative Administrative Law 
เปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครอง

ของต่างประเทศ 

2563512  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  2(2-0-4)  
Comparative Administrative Law 
เปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครอง

ของต่างประเทศ 

คงเดิม 

2563513  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ   2(2-0-4)                                                                                
Arbitrator Law  
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการแนวทางการ

ใช้อนุญาโตตุลาการ ได้แก่ อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทาง
เอกชน (ทฤษฎีสัญญา) และอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรของรัฐ 
(ทฤษฎีการตัดสินเป็นอ านาจรัฐ)ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 

2563513  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ   2(2-0-4)                                                                                
Arbitration Law  
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการแนวทางการ

ใช้อนุญาโตตุลาการ ได้แก่ อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทาง
เอกชน (ทฤษฎีสัญญา) และอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรของรัฐ 
(ทฤษฎีการตัดสินเป็นอ านาจรัฐ)ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 

 
 
เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 

2563514  กฎหมายศุลกากร   2(2-0-4)                                                                                              
Customs Law 
พระราชบัญญัติศุลกากรพระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัดอัตรา

ภาษีศุลกากรระเบียบการช าระภาษีอากรขาเข้าและขาออก 

2563514  กฎหมายศุลกากร   2(2-0-4)                                                                                              
Customs Law 

พระราชบัญญัติศุลกากรพระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากรระเบียบการช าระภาษีอากรขาเข้าและขาออก 

 
 
คงเดิม 

2564301  นิติเวชศาสตร์    2(2-0-4) 
Forensic Medicine 
ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์อันเป็นวิทยาการ

ทางการแพทย์โดยเน้นการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทาง
วิทยาศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายอันเป็นการพิสูจน์หลักฐาน
ส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 

2564301  นิติเวชศาสตร์    2(2-0-4) 
Forensic Medicine 
ประวัติและความมุ่ งหมายของนิติ เวชศาสตร์อันเป็น

วิทยาการทางการแพทย์โดยเน้นการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการ
ตายทางวิทยาศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายอันเป็นการพิสูจน์
หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 
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2564302  การสืบสวน และสอบสวน   2(2-0-4) 

Criminal Process 
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวนการ

สืบสวนและสอบสวนในการกระท าความผิดอาญา  สิทธิของผู้ต้องหาตาม
กฎหมาย 

2564302  การสืบสวน และสอบสวน   2(2-0-4) 
Criminal Investigation 
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน

การสืบสวนและสอบสวนในการกระท าความผดิอาญา  สิทธิของผู้ต้องหา
ตามกฎหมาย 

 
 
เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 

2564401  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
International Trade Law                             
ความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย

การค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศการช าระหนี้
ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัย
ทางทะเลการระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ 

2564401  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Trade Law 
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการส่ง

สินค้าเข้าออกผ่านพรมแดนของรัฐ โดยพิจารณาถึงสัญญาการส่งออก
และน าเข้าซึ่งสินค้า การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเลเลต
เตอร์ออฟเครดิต อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในทางการค้า การ
รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ โดยพิจารณาผ่าน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และบทบาทของศาลภายในเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น 

 
 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและเพิ่ม
จ านวนหน่วยกิตเพื่อให้ครอบคลุมกับ
เนื้อหาสาระและการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

2564402  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน  2(2-0-4) 
Law of Investment 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนโยบาย

และ ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้เข้ามาลงทุน กฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ของประเทศอื่นๆ 

2564402  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน  2(2-0-4) 
Law of Investment 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

นโยบายและ ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้เข้ามาลงทุน 
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว  กฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุนของประเทศอื่นๆ 

 
 
คงเดิม 

2564403  กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม  2(2-0-4)                                                                    
Industrial Law 
หลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจด

ทะเบียนและจ านองเครื่องจักร  และการควบคุมสิ่งที่เป็นพิษซึ่งเกิดจาก
การประกอบอุตสาหกรรม 

2564403  กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม  2(2-0-4)                                                                    
Industrial Law 
หลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจด

ทะเบียนและจ านองเครื่องจักร  และการควบคุมสิ่งที่เป็นพิษซึ่งเกิดจาก
การประกอบอุตสาหกรรม 

 

 
 
คงเดิม 

-89- 
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2564501  กฎหมายจราจร    2(2-0-4)                                                                                                 

Traffic Law 
กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก     

ทางน้ า และทางอากาศ 

2564501  กฎหมายจราจร    2(2-0-4)                                                                                                 
Traffic Law 
กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก  

ทางน้ า และทางอากาศ 

 
 
คงเดิม 

2564502  กฎหมายเกษตรกรรม   2(2-0-4)   
Agricultural Law 
กฎหมายเกี่ยวการการประมงป่าไม้ พืชสัตว์ และที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

2564502  กฎหมายเกษตรกรรม   2(2-0-4)   
Agricultural Law 
กฎหมายเกี่ยวการการประมงป่าไม้ พืชสัตว์ และที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

 
 
คงเดิม 

2564602  การว่าความและศาลจ าลอง  2(2-0-4)                                                                                
Advocacy and Moot Court 
ทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี การร่างค าฟ้อง การร่าง

ค าให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้  วิธีซักถามพยาน  
การถามติง การร่างค าแถลง ส านวนหลักส าคัญของกฎหมายทนายความ
และข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจ าลองโดยจัดให้มีการ
ฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรม 

2564602  การว่าความและศาลจ าลอง  2(2-0-4)                                                                                
Advocacy and Moot Court 
ทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี การร่างค าฟ้อง การร่าง

ค าให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้  วิธีซักถามพยาน  
การถามติง การร่างค าแถลง ส านวนหลักส าคัญของกฎหมายทนายความ
และข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจ าลองโดยจัดให้มีการ
ฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรม 

 
 
คงเดิม 

2564701  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)                                                            
Law of Natural Resources                           
แน วค วาม คิ ด แ ละน โยบ ายก ารควบ คุ ม ก ารจั ด ก าร

ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับการ
ควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2564701  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)                                                            
Law of Natural Resources                           
แนวความคิ ดและน โยบายการควบคุ มการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับการ
ควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
คงเดิม 

2564703  กฎหมายประกันสังคม   2(2-0-4)                                                                                      
Social Security Law 
ลักษณะ ประวัติความเป็นมาของการประกันสังคมของไทย 

และกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย 

2564703  กฎหมายประกันสังคม   2(2-0-4)                                                                                      
Social Security Law 
ลักษณะ ประวัติความเป็นมาของการประกันสังคมของไทย 

และกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย 
 

 
 
คงเดิม -91- 
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2564704  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)                                                                           

Environments Law  
แนวความคิด  วิธีการต่างๆกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ 

เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2564704  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)  
Environmental Law  
แ น วค วาม คิ ด ท า งก ฎ ห ม าย เกี่ ย วกั บ ก ารอนุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการควบคุมมลภาวะในตัวกลาง
ต่างๆ เช่น ดิน น้ า อากาศ และศึกษากฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุกับเนื้อหาสาระและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

2564705  กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน  2(2-0-4)   
Law of Mass Communication 
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.การพิมพ์  พ.ร.บ. เกี่ยวกับวิทยุและ

โทรทัศน์  ค าสั่งและระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์   และกฎหมายที่
สื่อสารมวลชนควรรู้ 

2564705  กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน  2(2-0-4)   
Law of Mass Communication 

                  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.การพิมพ์  พ.ร.บ. เกี่ยวกับวิทยุและ
โทรทัศน์  ค าสั่งและระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์  และกฎหมายที่
สื่อสารมวลชนควรรู้ 

 
 
คงเดิม 

2564706  กฎหมายการปกครองท้องถิ่น  2(2-0-4) 
Law of Local Government 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีแยกออกจากการ

จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  โครงสร้าง สถานะ องค์กรและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามกฎหมาย การ
ก ากับดูแลองค์กรส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนระเบียบและวิธีการคลังของ
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

2564706  กฎหมายการปกครองท้องถิ่น  2(2-0-4) 
Law of Local Administration 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่แยกออกจาก

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  โครงสร้าง สถานะ องค์กรและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามกฎหมาย การ
ก ากับดูแลองค์กรส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนระเบียบและวิธีการคลังของ
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

 
 
เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 

2564707  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   3(3-0-6)                                                                               
Consumer Protection Law 
แนวคิ ด และหลั กการเกี่ ย วกั บการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภ ค          

การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศวิธีการบังคับใช้
กฎห มาย  การ เยี ย วยาแก่ ผู้ บ ริ โภคที่ ได้ รับ ความ เสี ยห าย  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2564707  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   3(3-0-6)                                                                               
Consumer Protection Law 
แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับการคุ้ มครองผู้บ ริ โภค        

การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศวิธีการบังคับใช้
กฎหมาย การเยี ยวยาแก่ผู้ บ ริ โภคที่ ได้ รับความ เสี ยหาย  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
คงเดิม 
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1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

2564801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2(90)  
Preparation for Professional Experience in Law   
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ  ผู้เรียนก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกต  และมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริง 

2564801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2(90)  
Preparation for Professional Experience in Law   
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ  ผู้เรียนก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกต  และมีส่วนร่วมในการ
ฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริง 

 
 
คงเดิม 

2564802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 5(450) 
Field Experience in Law 
รายวิชาบังคับก่อน : 2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพกฎหมาย 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ

เอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 

2564802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 5(450) 
Field Experience in Law 
รายวิชาบังคับก่อน : 2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพกฎหมาย 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ

เอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 

 
 
คงเดิม 

2564803  การเตรียมสหกิจศึกษา   1(45) 
Cooperative Education Preparation 
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 
เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการ
ท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน 

2564803  การเตรียมสหกิจศึกษา   1(45) 
Cooperative Education Preparation 
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 
เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการ
ท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน 

 
 
คงเดิม 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

คุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงานการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 

คุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 

2564804  สหกิจศึกษา    6(540) 
Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน: 2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การป ฏิ บั ติ งานด้ าน วิ ช า ชีพ ต ามส าขาวิ ช า ใน สถาน

ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 
540 ช่ัวโมงโดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
กับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานการจัดท าโครงงานการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการเขียนรายงานโครงงานและการน าเสนอ
โครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศก์เพื่อให้เกิดทักษะองค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพมีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและเป็น 

2564804  สหกิจศึกษา    6(540) 
Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน: 2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการ

หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง
โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานการจัดท าโครงงานการรายงานผล
การปฏิบัติงานการเขียนรายงานโครงงานและการน าเสนอโครงงานตาม
ค าแนะน าของพนักงานพี่เลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์เพื่อให้
เกิดทักษะองค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพมีลักษณะ
นิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและเป็น 

 
 
 
คงเดิม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554" 
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้นในภาคการศึกษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลั ย
ก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการหรือท้ังในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาการคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15 ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษา
ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 
 
 
 
 



-103- 
 

 

ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



 
 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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  ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนนความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
   6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)      ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้
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ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 

 (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรยีนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้วและไดร้ับ
อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1)เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศกึษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนถดัไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 ก าร ให้  “I” แ ก่ นั ก ศึ ก ษ าค น ใด  อ าจ ารย์ ผู้ ส อน จะต้ อ งส่ งบั น ทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาท่ีขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” 
และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผล
การเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่
รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการ
ลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน 
 ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน  5 ปี 
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  ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. 
วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 
วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมและให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6ภาค
เรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และ
ไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร
5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  
9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปีและไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
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  ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ 20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร2 ปี สิ้นภาค
เรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่ เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ
ตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
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คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี 
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

 “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต 
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรค
ต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  (4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิตท่ีขอโอน 
  (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ

เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
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การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา่  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้อง
น าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บั นทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

 (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

 (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
     ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts  Program in Social Development                                                             
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Social Development)                                                             
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Social Development)  

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์ประจ า  

 ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
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 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  public  Administration   
  ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ. 
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒.อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์ศิริรัตนะ อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่ อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข อาจารย์ประจ า          

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพริน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
  
 



-116- 
 

 

๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Laws 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.   

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  Program  in Thai Language 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts  (Thai Language) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
   ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
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 ๔.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า 
 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts  Program  in 
     Fine  and  Applied  Arts 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts   
                                       (Fine  and  Applied  Arts) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ          B.F.A.  (Fine  and  Applied  Arts) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ์จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
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๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program inMusic Education 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Education (Music Education) 
                     ชื่อย่อ ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗.อาจารย์เมืองจันทร์พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘.อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙.อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร  นุตตะสาระ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts  Program  in English 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ     Bachelor  of  Arts (English) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (English)  
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 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต   อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันชนัช  ตนบุญ   อาจารย์ประจ า  

๑๐.อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน  อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา   อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย   อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์ศรีวังราช  อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร  อาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                    ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts (Chinese)                                                             
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
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 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๙. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

                         ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
    สารสนเทศศาสตร์  

 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Library and Information  
   Science 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts(Library and Information Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ  B.A. (Library  Information  and Science) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓.รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพรโกศิยะกุล อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ดวงกมล  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓.อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

  ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in  Geoinformatics 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ  B.Sc. (Geoinformatics) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่๒๘ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นายสุชิน  รอดก าเหนิด  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 2550 น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2545 น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 2535 น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 
  2563401 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 
   และวิธีพิจารณาคดีในศาล ทรัพย์สินทางปัญญา    
 ภาระงานสอนในหลักสูตร (ปีการศึกษา 1/2558) 
  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 
  2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป     3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

สุชิน  รอดก าเหนิด. (2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. ก าแพงเพชร : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
สุชิน รอดก าเหนิด. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

งานยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองก าแพงเพชร.  
สุชิน รอดก าเหนิด. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ ทรัพย์สินทางปัญญา. วารสารพิกุล, ปีท่ี 

6 (ฉบับที่ 6), หน้า 3. 
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ชื่อ นายอภิชาติ  บวบขม  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 2548 น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2537 น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 
  2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด      3(3-0-6) 
  2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2      3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร (ปีการศึกษา 1/2558) 
  2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป      3(3-0-6) 
  2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1      3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนงัสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

อภิชาติ  บวบขม. (2555). กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป. ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ไม่มี 
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ชื่อ นางสาวจันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 2554 น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2549 น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 2548 น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 
  2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา     3(3-0-6) 
  2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน     3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร (ปีการศึกษา 1/2558) 
  2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 3(3-0-6) 
  2562401 เอกเทศสัญญา 1     3(3-0-6) 
  2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน     3(3-0-6) 
   
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ. (2557). กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา. ก าแพงเพชร : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ. (2555). ความรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน. 

วารสารพิกุล, ปีท่ี 10 (ฉบับที่ 1), หน้า 15. 
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ชื่อ นางสาวปาริชาติ  สายจันดี  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 2551 น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2548 น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
  2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง     3(3-0-6) 
  2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท     3(3-0-6) 
  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร (ปีการศึกษา 1/2558) 
  2561204 หลักกฎหมายมหาชน     2(2-0-4) 
  2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป      3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

ปาริชาติ สายจันดี. (2558). กฎหมายมหาชน. ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ไม่มี 
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ชื่อ นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 2553 น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2545 น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 
  2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป      3(3-0-6) 
  2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน     3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร (ปีการศึกษา 1/2558) 
  2563201 กฎหมายครอบครัว      3(3-0-6) 
  2564704 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

พัจนภา  เพชรรัตน์. (2557). กฎหมายลักษณะครอบครัว. ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ไม่มี 
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