หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
น.บ.
LL.B.

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต เป็ นหลัก สู ต รที่ มุ่ งสร้ างบัณฑิ ตให้ เป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจในด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ เป็ นอย่ า งดี มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ ข ้อ เท็ จ จริ ง ทาง
นิ ติศาสตร์ ได้ มีทกั ษะในการนาความรู ้ ดา้ นนิ ติศาสตร์ ไปใช้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม
มี ค วามสามารถนาความรู้ ด้านนิ ติศาสตร์ ไปประยุก ต์ใช้ มี ความรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร
ด้านการพูด การเขี ยนได้เป็ นอย่างดี มี ความรู ้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารและ
สารสนเทศได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เป็ นผูม้ ี คุณ ธรรม จริ ยธรรม และเจตคติ ที่ ดีต่อการประกอบ
อาชี พ มี วิสัยทัศน์ที่ดีต่อการประกอบวิชาชี พ และยอมรับการเปลี่ ยนแปลงของสังคม มีจิตสานึ ก
และรั บผิ ดชอบในการช่ วยเหลื อสั งคมและพัฒนาสั งคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการให้ ความช่ วยเหลื อ
ป้ องกันและพิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์
ขยัน อดทน และมีวนิ ยั ในตัวเอง
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4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์
ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.2.1 เพื ่อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตท างด้า น นิ ต ิศ าส ตร์ ใ ห้ม ีค วาม รู ้ ความส าม ารถ แล ะ
ประสบการณ์ ท างด้า นกฎหมายแขนงต่ างๆ และสามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้รับ ไปประยุก ต์ใช้ใ ห้
เหมาะสมกับ ท้องถิ่ น ในการแก้ไ ขปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่ น ให้ ท ้องถิ่ นสามารถด าเนิ นการและ
ตัดสิ นใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.2 เพื ่อ ผลิ ต และพ ฒั นาบั ณ ฑิ ต ให้ม ีค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มีจ ิต ส านึ ก และ
รั บ ผิดชอบในการช่ วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคม โดยการช่วยปกป้ อง พิทกั ษ์ รักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของประชาชนส่ วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การช่ วยเหลื อปกป้ องและพิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ของ
ผูด้ ้อยโอกาส ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น นอกจากนี้ ให้ มี ค วามรั บ ผิดชอบในวิช าชี พ นัก กฎหมาย
มีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.3 เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่อยูใ่ นวิชาชี พที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรื อในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ให้มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทางกฎหมาย ตลอดจนฝึ กฝนให้สามารถใช้วิชากฎหมาย
ให้ถู กต้องเหมาะสมแก่ กรณี โดยให้ รู้จกั ใช้เหตุ ผล เข้าใจสาระส าคัญและเจตนารมณ์ ของกฎหมาย
รวมทั้งสามารถนาความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ไปพัฒนาวิชาชี พของตนเอง พัฒนาสั งคม
และช่วยเหลือสังคมส่ วนรวม
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 เป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง
การรับนักศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลื อกผูเ้ ข้าศึ ก ษา ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
กาแพงเพชร
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8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการจัด การศึ ก ษา ใช้ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี การศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
8.2 การคิดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เ วลาฝึ กห รื อท ดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8.2.3 รายวิ ช าฝึ กงานหรื อ การฝึ กภาคสนาม ที่ ใ ช้เวลาฝึ กไม่ น้ อ ยกว่ า 45 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาศึกษาต้องไม่น้อยกว่า
3 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่ วยกิ ต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
10.3 การลงทะเบียนสาหรับภาคการศึกษาที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ให้ลงทะเบียน
เรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
10.4 การลงทะเบี ย นตามข้อ 10.1 หรื อ 10.2 ไม่ น ามาใช้บ ังคับ ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาขอ
ลงทะเบียนเกินจานวนหน่วยกิตที่กาหนดสาหรับการลงทะเบียนภาคเรี ยนสุ ดท้ายก่อนจบการศึกษา
ทั้งนี้ ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
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12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายสุ ชิน รอดกาเหนิ ด

2

นายวินยั บุษบา

3

นายอภิชาติ บวบขม

4

นางสาวจงกล กุดนั่

5

นางสาวศิรินทิพย์ ไทพานิช

คุณวุฒิและสาขาวิชา
น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์ )
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์ )
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
ระดับ 7
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ระดับ 8
อาจารย์
ระดับ 4
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

12.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายพรชัย สุ นทรพันธ์
2

นายประเสริ ฐ ตัณศิริ

3

ดร.กัลยา ตัณศิริ

คุณวุฒิและสาขาวิชา
M.C.L. (Comparative Law)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
D.S.U. (Sociological of Law)
LL.M. (Business Law)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
Diplome D’ Etudes Doctorale
น.ม. (กฎหมายธุ รกิจ)
น.บ. (นิติศาสตร์ )

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
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4

นายณัฐพงศ์ โปษกะบุตร

5

นายสุ เมธ จานประดับ

6

นายมานิตย์ จุมปา

7

นายธานิศ เกศวพิทกั ษ์

8

นายชีพ จุลมนต์

9

นายชัยยุทธ ศรี จานงค์

10

นายสุ นทร จินดาอินทร์

11

นายเชื้อชาย โพธิ์ กลิ่น

12

นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล

13

นางณัฐสิ รี นิตยประภา

14

นายนาโชค สุ ขสายชล

M.C.L. (Comparative Law)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (กฎหมายธุ รกิจ)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )

รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
-

-

-

-

-
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นางสาวรุ่ งนภา ฉันทวัตวงศ์ น.ม. (กฎหมายเอกชน)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
นายนรากร กันทะคา
น.ม. (กฎหมายธุ รกิจ)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )

-

17

นายสาเรศ ชาญเชี่ยว

-

18

นายจริ นทร์ รังแก้ว

19

นายวิรัตน์ สุ ขพ่อค้า

20

นางพนิดา อัครเศรษฐัง

21

นายธานินทร์ ประดิษฐ์

22

พ.ต.ต. ศิริโชติ ธเนราภา

23

นายพีรพันธ์ วัฒนศิริ

15

16

น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
ร.บ. (รัฐศาสตร์ )
ประกาศนียบัตรฯ (กฎหมายระหว่างประเทศ)
น.ม. (นิติศาสตร์ )
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์ )
น.บ. (นิติศาสตร์ )
ประกาศนียบัตรฯ (กฎหมายมหาชน)

-

-

-

-

-
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24

-

28

น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
นายเกรี ยงศักดิ์ เที่ยงธรรมโม น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ. (นิติศาสตร์ )
นายนพดล คงเพชรศักดิ์
น.ม. (นิติศาสตร์ )
น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
นางสาวลัลลิมา หลิมศิริวงษ์ น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
นายชัชวาลย์ อินทรภาษิต
น.บ. (นิติศาสตร์ )

29

นายชินกร ภูบวั เพชร

-

30

นายปราโมทย์ คัจฉพันธ์

25
26

27

นายอิทธิพล ทัศนา

น.บ.ท. (เนติบณั ฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์ )
น.บ. (นิติศาสตร์ )

-

-

-

13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ ันปี ที่
1
2
3
4
รวม
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2550
40
40
-

ปี การศึกษา
2551 2552
40
40
40
40
40
80
120
-

2553
40
40
40
40
160
40

2554
40
40
40
40
160
40
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14. อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
14.1 อาคารสถานทีเ่ รียน
อาคารเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
14.2 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
เครื่ องรับโทรทัศน์
เครื่ องเล่นวีดีทศั น์
เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่ องฉายทึบแสง
จอรับภาพ

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว
55 เครื่ อง
2 เครื่ อง
4 เครื่ อง
4 เครื่ อง
10 เครื่ อง
5 เครื่ อง
15 จอ

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่
15 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
5 เครื่ อง
5 เครื่ อง
5 จอ

15. ห้ องสมุด
หนังสื อ ตาราเรี ยน วารสาร และสื่ ออิเล็กทรอนิคส์ที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชา
15.1 หนังสื อ
15.1.1 พระราชบัญญัติต่าง ๆ จานวน 600 เล่ม
15.1.2 ประมวลกฎหมาย จานวน 200 เล่ม
15.1.3 ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา จานวน 110 เล่ม
1.5.1.4 คาพิพากษาฎีกา ฉบับปี พ.ศ. 2487 - ปัจจุบนั จานวน 862 เล่ม
15.1.5 หนังสื อหรื อคาอธิบายกฎหมายลักษณะต่าง ๆ จานวน 4,200 เล่ม
15.2 วารสารทางกฎหมาย จานวน 31 รายการ
15.3 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
15.3.1 ฐานข้อมูลสาเร็ จรู ป (CD-ROM) จานวน 35 รายการ
15.3.2 ฐานข้อมูลเต็มรู ป (Full Text)
1) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
- Springer Link
- Publicly accessible e-Book
- Net Library
2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
- Dissertation Full text
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15.3.3 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
1) Pro Quest Digital Dissertations
2) ACM Digital Dissertations
3) Lexis.com
4) H.W. Wilson
5) ISI Web of Science
16. งบประมาณ
งบประมาณ : จานวนนักศึกษา x 5,500 บาท (โดยประมาณ)
2550
40

จานวนนักศึกษา (ปี การศึกษา)
2551
2552
2553
80
120
160

2554
160

จาแนกตามประเภทงบประมาณ
หมวดรายจ่ าย
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
2. ค่าครุ ภณั ฑ์
รวมทั้งสิ้น

ปี งบประมาณ
2550
2551
2552
2553
170,000 340,000 560,000 780,000
50,000 100,000 100,000 100,000
220,000 440,000 660,000 880,000

2554
780,000
100,000
880,000
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17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 140 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงส ร้ า งห ลั ก สู ตรนิ ติ ศ าส ตรบั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช านิ ติ ศ าส ตร์ พ .ศ. 2550
มีองค์ประกอบหลักสู ตรแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ์ สกอ.
โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
35 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
8 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
10 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต
99 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ
84 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก
10 หน่วยกิต
3) วิชาปฏิบตั ิการและ
5 หน วยกิต
ฝ กประสบการณ วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่า 120 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 35 หน่ วยกิต
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 99 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 84 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
Thai Legal History

รายวิชา

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
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 : หลักทัว่ ไป
Law of Obligation : General Principles

3 (3-0-6)

2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
Property and Land Law

3 (3-0-6)

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Law of Delicts Management of Affairs without Mandate Undue
Enrichment

3 (3-0-6)

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป
Criminal Law 1 : General Principles

3 (3-0-6)

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Criminal Law 2 : Offense

3 (3-0-6)

2562406 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1

3 (3-0-6)

2562407 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2

3 (3-0-6)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Law of Secured Transaction

2 (2-0-4)

2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย
Law of Insurance

2 (2-0-4)

2562411 กฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัด
Law of Negotiable Instruments

2 (2-0-4)

2562412 กฎหมายลักษณะหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั
Partnerships and Companies Law

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 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
English for Lawyers 1

3 (3-0-6)

2562607 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
English for Lawyers 2

3 (3-0-6)

2563201 กฎหมายครอบครัว
Family Law

3 (3-0-6)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2563202 กฎหมายมรดก
Law of Succession

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)

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
Principle of Legal Profession

2 (2-0-4)
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2) กลุ่มวิชาเลือก จานวน 10 หน่ วยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2562307 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว
Law of Juvenile and Family Offenses

2 (2-0-4)

2562413 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
Accounting for Lawyers

2 (2-0-4)

2562414 เศรษฐศาสตร์ สาหรับนักกฎหมาย
Economics for Lawyers

2 (2-0-4)

2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารราชการไทย
Law of Administration of State Affairs

2 (2-0-4)

2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรี ยบเทียบ
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 การร่ างกฎหมายและกระบวนการนิ ติบญั ญัติ
Legal Drafting and Legislative Process

2 (2-0-4)

2562605 การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law

2 (2-0-4)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง
Seminar in Civil Law

2 (2-0-4)

2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology

2 (2-0-4)

2563303 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law

2 (2-0-4)

2563304 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law

2 (2-0-4)

2563305 สิ ทธิมนุษยชน
Human Rights

2 (2-0-4)

2563306 กฎหมายทหาร
Military Law

2 (2-0-4)

2563402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญา
Law of Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property

2 (2-0-4)

2563403 กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
Law of Real Property Business

2 (2-0-4)

2563404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ ง
Law of Transportation

2 (2-0-4)

2563405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
Financial Institution Law

2 (2-0-4)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2563507 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law

2 (2-0-4)

2563511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
Public Financial Law

2 (2-0-4)

2563512 กฎหมายปกครองเปรี ยบเทียบ
Comparative Administrative Law

2 (2-0-4)

2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator Law

2 (2-0-4)

2563514 กฎหมายศุลกากร
Customs Law

2 (2-0-4)

2564301 นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine

2 (2-0-4)

2564302 การสื บสวนและสอบสวน
Criminal Process

2 (2-0-4)

2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law

2 (2-0-4)

2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
Law of Investment

2 (2-0-4)

2564403 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
Industrial Law

2 (2-0-4)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2564501 กฎหมายจราจร
Traffic Law

2 (2-0-4)

2564502 กฎหมายเกษตรกรรม
Agricultural Law

2 (2-0-4)

2564602 การว่าความและศาลจาลอง
Advocacy and Moot Court

2 (2-0-4)

2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
Law of Natural Resources

2 (2-0-4)

2564702 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
Consumer Protection Law

2 (2-0-4)

2564703 กฎหมายประกันสังคม
Law of Social Security

2 (2-0-4)

2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
Law of Environments

2 (2-0-4)

2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่ อสารมวลชน
Law of Mass Communication

2 (2-0-4)

2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
Law of Local Government

2 (2-0-4)
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3) วิชาปฏิบัติการและฝ กประสบการณ วิชาชีพ 5 หน
วยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

น (ท-ป-อ)

2564801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Preparation for Professional Experience in Law

2 (90)

2564802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
Field Experience in Law

3 (270)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลื อกของหลักสู ตรนี้
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิ ดสอน แต่ตอ้ งไม่ซ้ า
กับ รายวิชาที่ เคยเรี ยนมาแล้ว จานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต และต้องไม่ เป็ นรายวิชาที่ กาหนด
ให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้

-19-

17.4 แผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

เฉพาะบังคับ

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

เฉพาะบังคับ

รหัสวิชา
1541003
1511001
4121001
1161001
2561101
2561203
2561204
2562305

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3 (2-2-5)
จริ ยธรรมกับมนุษย์
2 (2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
3 (2-2-5)
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2 (1-2-3)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 (2-0-4)
กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
หลักกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป
3 (3-0-6)
20
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
1551001
2011001
2541001
4091002
2561205
2561206
2562201
2562306

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ อวิชา
น (ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2 (2-0-4)
มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2 (2-0-4)
คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
2 (1-2-3)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3 (3-0-6)
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
20
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

เฉพาะบังคับ

รหัสวิชา
1551002
1001002
2501002
4121002
2562202
2562406
2562407
2562409

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

เฉพาะบังคับ

รหัสวิชา
1551005
1631005
3591001
4001001
2562410
2562411
2562412
2563201
2562504

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
2 (2-0-4)
การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)
เศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3 (3-0-6)
ลาภมิควรได้
เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2 (2-0-4)
20
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)
เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
2 (2-0-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
กฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัด
2 (2-0-4)
กฎหมายลักษณะหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั
2 (2-0-4)
กฎหมายครอบครัว
3 (3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
20
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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หมวดวิชา
เฉพาะบังคับ

เฉพาะเลือก

หมวดวิชา
เฉพาะบังคับ

เฉพาะเลือก

รหัสวิชา
2562606
2563202
2563508
2562505
2562307
2563303
2563507

รหัสวิชา
2562607
2563504
2563506
2563701
2563510
2563402
2564502

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
3 (3-0-6)
กฎหมายมรดก
3 (3-0-6)
กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว
2 (2-0-4)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2 (2-0-4)
18
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
3 (3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3 (3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3 (3-0-6)
กฎหมายล้มละลาย
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาและวิธี
2 (2-0-4)
พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายเกษตรกรรม
2 (2-0-4)
19
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
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หมวดวิชา
เฉพาะบังคับ

เลือกเสรี

วิชาปฏิบตั ิฯ

รหัสวิชา
2563505
2563507
2563503
2562506
2564601
*******
*******
*******
2564801

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายลักษณะพยาน
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
..................................................................
..................................................................
..................................................................
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา
วิชาปฏิบตั ิฯ

รหัสวิชา
2564802

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

น (ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (90)
20

น (ท-ป-อ)
3 (270)
3
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
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17.5 คาอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 35 หน่ วยกิต
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 99 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 84 หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

2561101 ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย
2 (2-0-4)
Thai Legal History
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ท างวัฒ นธรรมและสั ง คมไทยดั้ง เดิ ม ซึ่ งเป็ นรากฐาน
ของสถาบันทางกฎหมายที่ ส าคัญ ของไทย อิท ธิ พ ลของแนวความคิด หลักกฎหมาย
และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวฒั นาการของกฎหมายไทย
วิว ฒ
ั นาการของกฎหมายไทย ตั้ง แต่ ส มัย โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน การจัด ท าประมวล
กฎหมาย
2561203 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Civil Law : General Principles
ศึกษาในเรื่ องประวัติ ความเป็ นมา และวิวฒั นาการทางกฎหมาย บ่ อเกิ ดของ
กฎหมาย ระบบกฎหมาย ลัก ษณะของกฎหมาย และแนวความคิ ดทางกฎหมายของ
สานักต่างๆ ประเภทและศักดิ์ หรื อลาดับชั้นของกฎหมาย การใช้กฎหมาย
การ
ตี ค วามกฎหมาย การอุ ด ช่ อ งว่ า งแห่ ง กฎหมาย สิ ท ธิ แ ละการใช้ สิ ท ธิ หลัก สุ จ ริ ต
ดอกเบี้ ย เหตุ สุ ดวิสั ย ลายมื อชื่ อ การตี ความเอกสาร และเรื่ องบุ คคล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 หลักทัว่ ไป มาตรา 1 - 77
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2561204 หลักกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
Principle of Public Law
ศึ ก ษาประวัติ แ ละวิ ว ัฒ นาการ ปรั ช ญ ารากฐานของกฎหมายมห าชน
แนวความคิ ด ในการแบ่ ง แยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชน ลัก ษณะ
พื้นฐานของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายมหาชน และนิ ติวิธีทางกฎหมาย
มหาชน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั ญญา
3 (3-0-6)
Law of Juristic Act and Contract
ศึกษาลักษณะของนิ ติกรรม การก่ อให้เกิ ดนิ ติกรรม การแสดงเจตนา เหตุ
อัน ท าให้ เจตนาเสื่ อ มเสี ย เจตนาลวงและนิ ติ ก รรมอ าพราง การตี ค วามแสดงเจตนา
โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา
ผลแห่ ง สั ญ ญา สั ญ ญาซึ่ งมี ม ัด จ าและเบี้ ย ปรั บ การเลิ ก สั ญ ญา
ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2
2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
Law of Obligation : General Principles
ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิ ดของหนี้ วัตถุ แห่ งหนี้ ผลแห่ งหนี้ การ
โอนสิ ท ธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ หลายคน ความระงับ หนี้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1
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2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและทีด่ ิน
3 (3-0-6)
Property and Land Law
ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ ยวเนื่ องระหว่าง
ทรั พ ย์ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บรรพ 1
ลักษณะ 3 และหลักทัว่ ไปของทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิน การได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 4 และหลักสาคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมาย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ ง ลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
Law of Delicts Management of Affairs without
Mandate Undue Enrichment
ศึ กษาในเรื่ องลักษณะหนี้ ซึ่ งเกิ ดโดยมิ ได้มี สั ญญา ได้แก่ ละเมิ ด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 2 ลักษณะ 4
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
ตั้งแต่มาตรา 1 – 106
2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law 2 : Offense
วิชาบังคับก่อน : 2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป
ศึ ก ษาหลัก ทั่ว ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2
ตั้งแต่มาตรา 107 – 366 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367 – 398
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2562406 เอกเทศสั ญญา 1
3 (3-0-6)
Specific Contracts 1
ศึ กษาลักษณะของเอกเทศสั ญญา อันได้แก่ สัญ ญาซื้ อขาย แลกเปลี่ ยน ให้
เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ บรรพ 3 ลัก ษณะ 1 ลัก ษณะ 2 ลัก ษณะ 3 ลัก ษณะ 4 ลัก ษณะ 5
ลักษณะ 17 และลักษณะ 18
2562407 เอกเทศสั ญญา 2
3 (3-0-6)
Specific Contracts 2
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ สัญญายืม ฝากทรัพย์
จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ รั บ ขน ตัวแทน นายหน้า และเก็ บ ของในคลังสิ น ค้า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 9
ลักษณะ 10 ลักษณะ 14 ลักษณะ 15 และลักษณะ 16
2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้ วยบุคคลและทรัพย์
2 (2-0-4)
Law of Secured Transaction
ศึ ก ษาลัก ษณะของเอกเทศสั ญ ญาเกี่ ย วกับ การค้ า ประกัน จ านอง จ าน า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12
และ
ลักษณะ 13
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
Law of Insurance
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา เกี่ ยวกับการประกันภัย ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20
2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2 (2-0-4)
Law of Negotiable Instruments
ศึ ก ษาลั ก ษณะของเอกเทศสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ ตั๋ว เงิ น และบั ญ ชี เดิ น สะพั ด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21
และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
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2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่ วนและบริษัท
2 (2-0-4)
Partnerships and Companies Law
ศึ ก ษาลัก ษณะของเอกเทศสั ญ ญาเกี่ ย วกับ หุ ้ น ส่ ว น บริ ษ ัท ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ลักษณะ 23 และพระราชบัญญัติบริ ษทั
จากัด (มหาชน)
2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Constitutional Law
ศึ ก ษาความหมาย ประวัติ และวิวฒั นาการของรั ฐธรรมนู ญ ประเภทของ
รัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอานาจอธิ ปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอานาจนั้น
ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law and Procedure
ศึ ก ษาในเรื่ องการปกครองของรั ฐ สาระส าคัญ และที่ ม าของกฎหมาย
ปกครอง บริ การสาธารณะ การจัดระเบียบการบริ หารราชการของไทย และวิธีพิจารณา
คดีปกครอง

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
Constitutional Court of Justice
ศึ ก ษากฎหมายพระธรรมนู ญ ศาลยุติ ธ รรม อานาจศาล และอ านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง
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2562606 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
3 (3-0-6)
English for Lawyers 1
ศึ ก ษาความรู ้ ท วั่ ไปในเรื่ อง ศัพ ท์ ส านวน และความหมายของศัพ ท์เกี่ ย วกับ
กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง เช่ น การละเมิด สัญญา รวมทั้งศึกษาบุคคลสาคัญด้าน
กฎหมาย ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ระบบศาลของไทย โดยเน้นการฟั ง
หรื ออ่านจับใจความ แล้วนามาสรุ ป อภิปราย หรื อถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรื อ การเขียน
ได้อย่างถูกต้อง
2562607 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
3 (3-0-6)
English for Lawyers 2
วิชาบังคับก่อน : 2562606 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
ศึกษารายละเอี ยด ของประเด็นกฎหมายที่ สาคัญ เช่ น การฟ้ องทางแพ่ง การ
ฟ้ องทางอาญา โดยเน้นให้การใช้ทกั ษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังฝึ กฝนให้
สามารถแปลกฎหมาย ทั้งจากภาษาอังกฤษให้เป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็ น
อังกฤษได้อย่างถูกต้อง
2563201 กฎหมายครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Laws
ศึ ก ษาลัก ษณะของกฎหมายครอบครั ว เกี่ ย วกับ การสมรส ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างสามี ภรรยา ความสั ม พันธ์ ระหว่างบิ ดามารดากับ บุ ตร และค่าอุ ป การะเลี้ ยงดู
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

2563202 กฎหมายมรดก
3 (3-0-6)
Law of Succession
ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ ยวกับบทบัญญัติทวั่ ไป สิ ทธิ โดยธรรม ใน
การรับมรดก พินยั กรรม วิธีจดั การและปั นทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผรู ้ ับ
อายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 6
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2563503 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
ศึ กษาลักษณะและกฎเกณฑ์ การสื บพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดี แพ่ งและ
คดี อาญา หลักในการรั บฟั งและไม่ รับฟั งพยานหลักฐาน หลักเกี่ ยวกับพยานความเห็ น
ข้อที่ ศาลรู้ เอง ข้อสันนิ ษฐาน หน้าที่ นาสื บ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ ง
ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
2563504 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure 1
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททัว่ ไป วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3
2563505 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure 2
วิชาบังคับก่อน : 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาชัว่ คราวก่อนพิพากษา และการบังคับ ตาม
คาพิพากษา หรื อคาสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
2563506 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
Criminal Procedure 1
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ ยวกับกระบวนการดาเนิ นคดี อาญา และการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

2563507 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 2
2 (2-0-4)
Criminal Procedure 2
วิชาบังคับก่อน : 2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ศึ ก ษาหลัก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาในศาล
ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา และการบังคับตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนี ยม ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 และภาค 6
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2563508 กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation Law
ศึกษาในหลักการของภาษี อากร ภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิติ บุคคล ภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
2563510 กฎหมายล้มละลาย
3 (3-0-6)
Bankruptcy Law
ศึกษาในเรื่ องประวัติและหลักสาคัญของกฎหมายล้มละลาย กระบวนพิจารณา
คดีลม้ ละลาย กระบวนพิจารณาเกี่ ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ วิธีจดั การทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ อานาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย การ
สอบสวนและบทก าหนดโทษ และบทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไป
ตามพระราชบัญ ญัติ
ล้มละลาย
2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีในศาลแรงงาน
3 (3-0-6)
Labour Law and Procedure
ศึกษาถึงประวัติความเป็ นมาของกฎหมายแรงงานไทย
กฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาคดี ใน
ศาลแรงงาน

2564601

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Principle of Legal Profession
ศึกษาในเรื่ องวิวฒั นาการของวิชาชี พกฎหมาย หน้าที่ และงานของ
นัก
กฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินยั อุดมคติและจริ ยธรรมของนักกฎหมาย องค์การ
ก่อตั้งและควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
2) กลุ่มวิชาเลือก จานวนไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

2562307 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว
2 (2-0-4)
Law of Juvenile and Family Offenses
ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทาผิดของเด็กและ
เยาวชน การควบคุ มและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดด้วยวิธีการของศาล เยาวชน
และครอบครั ว หลักสาคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครั ว กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2562413 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Accounting for Lawyers
ศึ ก ษาถึ ง ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การท าบัญ ชี การพิ จารณาปั ญ หาของการ
ทาบัญชีในทางธุ รกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการดาเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี
2562414 เศรษฐศาสตร์ สาหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Economics for Lawyers
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ กบั นิ ติศาสตร์ หลักเศรษฐ-ศาสตร์
เบื้ อ งต้น ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นนิ ติ ศ าสตร์ บทบาทของกฎหมายต่ อ กลไกทาง
เศรษฐกิ จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทางเลื อกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิ จด้วยกลไก ทาง
เศรษฐศาสตร์ และกลไกทางกฎหมาย แนวโน้ม ของเศรษฐกิ จโลกที่ มี อิท ธิ พ ล ต่ อ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ
2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
2 (2-0-4)
Law of Administration of State Affairs
ศึ ก ษาในเรื่ อ งหลัก ส าคัญ เกี่ ย วกับ การบริ หารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดินของไทย

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)
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2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรี ยบเทียบ
2 (2-0-4)
Comparative Constitutional Law
ศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศ
2562601 นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
Philosophy of Law
ศึ ก ษาในเรื่ องวิวฒั นาการของแนวความคิ ดปรั ช ญาทางกฎหมายตั้งแต่ อดี ต
จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งปั ญหาการใช้กฎหมาย
2562602 ภาษากฎหมายไทย
2 (2-0-4)
Thai Law Language
ศึ ก ษาถึ ง ความหมายของถ้อ ยค าในกฎหมาย ซึ่ งมี ค วามหมายโดยเฉพาะ
และวิธีใช้ถอ้ ยคาเหล่านั้น
2562604 การร่ างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
2 (2-0-4)
Legal Drafting and Legislative Process
ศึ ก ษาในเรื่ อ งของรู ป แบบของกฎหมาย ชื่ อ ค าปรารภ บทอาศัย อ านาจ
วันใช้บงั คับ การยกเลิกกฎหมายเก่า บทนิ ยาม ผูร้ ักษาการ สาระของกฎหมาย
บท
ก าหนดโทษ บทเฉพาะกาล การแก้ ไ ข้เพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก กฎหมาย หลัก ส าคัญ
เกี่ยวกับการร่ างกฎหมาย กระบวนการนับตั้งแต่เริ่ มร่ างจนกระทัง่ ประกาศใช้กฎหมาย
2562605 การใช้ และการตีความกฎหมาย
2 (2-0-4)
Application and Interpretation of Law
ศึ ก ษาหลัก ทั่ว ไปในการตี ค วามกฎหมาย การตี ค วามกฎหมายของระบบ
กฎหมายต่ าง ๆ องค์กรที่ ตอ้ งตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ ใช้ในการตีความ
กฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)
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2563203 สั มมนากฎหมายแพ่ง
2 (2-0-4)
Seminar in Civil Law
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อได้รับอนุ มตั ิจาก
อาจารย์ผสู้ อน
ศึ ก ษาในรู ป แบบของการจัดให้มี ก ารสั ม มนาในปั ญ หาส าคัญ ต่ างๆ เกี่ ยวกับ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องในวิ ช ากฎหมายแพ่ ง ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาในชั้ นมาแล้ ว
เพื่อทบทวนและเพิ่มความชานาญในทางปฏิบตั ิ
2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2 (2-0-4)
Criminology and Penology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและ
สาเหตุ ข องอาชญากรรม กระบวนการยุ ติ ธ รรมกั บ อาชญากรรม พฤติ ก รรมของ
ผูก้ ระทาผิด การป้ องกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา
การ
บริ หารงานเรื อนจา การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ
ในขอบเขตของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา
2563303 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
Private International Law
ศึ กษาหลักทัว่ ไปและแนวคิ ดต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ การใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ เป็ นต้น
2563304 สั มมนากฎหมายอาญา
2 (2-0-4)
Seminar in Criminal Law
วิชาบังคับก่อน : 2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ศึ กษาในรู ปแบบของการจัดให้มี การสั มมนาในปั ญหาสาคัญต่าง ๆ เกี่ ยวกับ
เรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อหลายเรื่ องในวิ ช ากฎหมายอาญาที่ ไ ด้ ศึ ก ษาในชั้ นมาแล้ ว
เพื่อทบทวนและเพิ่มความชานาญในทางปฏิบตั ิ
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2563305 สิ ทธิมนุษยชน
2 (2-0-4)
Human Rights
วิชาบังคับก่อน 2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรื อ
2563303 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรื อ
2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรื อ
2562505 กฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในเรื่ องประวัติ วิวฒั นาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดา
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็ นกฎหมายและเป็ นเพียงนามธรรม
วิธี การส่ งเสริ ม และคุ ้มครองซึ่ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ขอบเขตแห่ งการใช้สิ ท ธิ ของมนุ ษ ย์ใน
สังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน
2563306 กฎหมายทหาร
2 (2-0-4)
Military Law
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลอาญาทหาร และกฎอัยการศึก
2563402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพจิ ารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
Law of Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property 2 (2-0-4)
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายว่ า ด้ ว ยลิ ข สิ ทธิ์ สิ ทธิ บ ัต ร และเครื่ องหมายการค้า
รวมทั้งทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทอื่นๆ ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2563403 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
2 (2-0-4)
Law of Real Property Business
ศึ ก ษาถึ ง บทบาทของธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ นโยบายการควบคุ ม และ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มี
บทบาทในการควบคุมธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
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2563404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ ง
2 (2-0-4)
Law of Transportation
ศึกษากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ขนส่ ง
2563405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2 (2-0-4)
Financial Institution Law
ศึกษาถึ งบทบาทของสถาบันการเงิ น หลักปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ กฎหมายประกอบ
ธุ ร กิ จของสถาบัน การเงิ น นโยบายการควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จของ
สถาบันการเงินภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาท ในการ
ควบคุมกากับสถาบันการเงินดังกล่าว
2563507 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม

2 (2-0-4)

2563511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
2 (2-0-4)
Public Financial Law
ศึ กษาหลักกฎหมายการคลังที่ เกี่ ยวกับ การเงิ น การคลัง วิธีการงบประมาณ
และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่ งองค์กรของรัฐ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารประเทศ
2563512 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
Comparative Administrative Law
ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของ
ต่างประเทศ
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2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
2 (2-0-4)
Arbitrator Law
ศึกษาถึ งแนวความคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ อนุ ญาโตตุ ล าการ แนวทางการใช้
อนุญาโตตุลาการ ได้แก่ อนุ ญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทางเอกชน
(ทฤษฎี
สัญญา) และอนุ ญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรของรัฐ (ทฤษฎีการ ตัดสิ นเป็ น
อานาจรัฐ) ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
2563514 กฎหมายศุลกากร
2 (2-0-4)
Customs Law
ศึ ก ษาพระราชบัญ ญัติ ศุ ล กากร พระราชกฤษฎี ก าก าหนดพิ ก ัด อัต ราภาษี
ศุลกากร ระเบียบการชาระภาษีอากรขาเข้าและขาออก
2564301 นิติเวชศาสตร์
2 (2-0-4)
Forensic Medicine
ศึ ก ษาประวัติ แ ละความมุ่ ง หมายของนิ ติ เวชศาสตร์ อัน เป็ นวิ ท ยาการทาง
การแพทย์ โดยเน้นการชันสู ตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร์
ที่
สัมพันธ์กบั การใช้กฎหมาย อันเป็ นการพิสูจน์หลักฐานสาหรับการดาเนินคดีในทางอาญา
และทางแพ่ง
2564302 การสื บสวน และสอบสวน
2 (2-0-4)
Criminal Process
ศึ ก ษาในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ กระบวนการยุ ติ ธ รรมในคดี อ าญา ในชั้ น พนั ก งาน
สอบสวน การสื บ สวนและสอบสวนในการกระท าความผิดอาญา สิ ท ธิ ของผูต้ ้องหา
ตามกฎหมาย
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2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้ าระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
International Trade Law
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ ท วั่ ไปของธุ รกิ จการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้ อขายระหว่างประเทศ การชาระหนี้ตามสัญญาซื้ อ
ขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล
การระงับข้อ
พิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ
2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2 (2-0-4)
Law of Investment
ศึกษาในเรื่ องสิ ทธิ และหน้าที่ของผูท้ ี่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบาย
และข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็ นการจูงใจให้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ ยวกับการ
ประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ
2564403 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Law
ศึกษาหลักกฎหมายควบคุ มการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบี ยนและ
จานองเครื่ องจักร และการควบคุมสิ่ งที่เป็ นพิษซึ่ งเกิดจากการประกอบ อุตสาหกรรม
2564501 กฎหมายจราจร
2 (2-0-4)
Traffic Law
ศึกษากฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ
2564502 กฎหมายเกษตรกรรม
2 (2-0-4)
(Agricultural Law)
กฎหมายเกี่ยวการการประมง ป่ าไม้ พืช สัตว์ และที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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2564602 การว่าความและศาลจาลอง
2 (2-0-4)
Advocacy and Moot Court
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ก ารว่ า ความ การเตรี ย มคดี การร่ า งค าฟ้ อง การร่ า ง
คาให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรื อข้อต่อสู ้ วิธีซักถามพยาน การถามติง การ
ร่ า งค าแถลง ส านวน หลัก ส าคัญ ของกฎหมายทนายความและข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ
ทนายความ และการจัดศาลจาลอง โดยจัดให้มี การฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ตามรู ปแบบของศาล
ยุติธรรม
2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
Law of Natural Resources
ศึก ษาแนวความคิ ด และนโยบายการควบคุ มการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ
รวมทั้ งกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การจัด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติ
2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค
2 (2-0-4)
Consumer Protection Law
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ที่ ท าให้ เกิ ด ความจ าเป็ นที่ ต้ อ งมี ก ฎหมายคุ ้ ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาแก่ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหาย ตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2564703 กฎหมายประกันสั งคม
2 (2-0-4)
Law of Social Security
ศึกษาถึงลักษณะ ประวัติความเป็ นมาของการประกันสังคมของไทย
และ
กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย
2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
2 (2-0-4)
Law of Environments
ศึ ก ษาถึ ง แนวความคิ ด วิ ธี ก ารต่ า งๆ กฎหมายและกฎข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
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2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่ อสารมวลชน
2 (2-0-4)
Law of Mass Communication
ศึ ก ษา พ.ร.บ.ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ร.บ.การพิ ม พ์ พ.ร.บ.เกี่ ย วกับ วิ ท ยุแ ละโทรทัศ น์
ค าสั่ ง และระเบี ยบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนัก หนังสื อพิ มพ์ และกฎหมายที่ สื่ อสาร
มวลชนควรรู้
2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
Law of Local Government
ศึกษาการจัดระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นที่แยกออกจากการจัดระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนกลาง โครงสร้ าง สถานะ องค์กรและอานาจหน้าที่ขององค์กรส่ วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามกฎหมาย การกากับดูแลองค์กรส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบ
และวิธีการคลังขององค์กรส่ วนท้องถิ่น
3) วิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 5 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
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การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Law
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนก่ อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยน
ให้มี ค วามรู ้ ทัก ษะ แรงจู งใจ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เหมาะสมกับ วิช าชี พ
และศึ ก ษา
สังเกต และมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริ ง

2564802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
3 (270)
Field Experience in Law
ฝึ กงานทางด้านกฎหมายในองค์การภาครั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ และเอกชนเกี่ ยวกับ
วิชาชีพกฎหมาย

17.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
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ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสู ตรนี้
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิ ดสอน แต่ตอ้ งไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนด
ให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้
18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้กาหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสู ตรในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร
1.2 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อนให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.
2
5
4
8
1.4 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้นการเรี ยนแบบใฝ่ รู้
1.5 จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
1.6 มีแผนการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
1 . 7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
1.8 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรและการจัดการเรี ยน
การสอนทุกๆ ปี
2. ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
2.1 โปรแกรมวิชามีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาเอกสาร ตารา แหล่งทรัพยากร
การเรี ยนรู้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้นกั ศึกษามีแหล่งศึกษา
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
ทันสมัยทันเหตุการณ์
2.2 จัดให้มีห้องปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มทักษะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
2 . 3 จัดให้มีแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องและสัมพันธ์กบั
หลักสู ตรและสาขาวิชา
3. ประเด็นการสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา สาหรับทาหน้าที่ในการติดตาม ดู แลและ
ให้คาปรึ กษา เพื่อให้นกั ศึกษาผ่านการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ และผ่านกระบวนการของ
หลักสู ตรรวมทั้งสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่ วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา
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3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกูย้ มื
3.4 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีงานทาระหว่างเรี ยน
3.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสาเร็ จการศึกษา
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
4.1 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกครั้ง
4.2 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามา
ปรับเป้ าหมายการผลิตบัณฑิต
4.3 จัดให้มีการสารวจภาวะการมีงานทาและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี
4.4 มีกระบวนการติดตามผลการใช้บณั ฑิตและนาผลมาปรับปรุ งกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนและการปรับปรุ งหลักสู ตร
19. การพัฒนาหลักสู ตร
19.1 กาหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตร โดยมีแนวทางการประเมินหลักสู ตรไว้
ดังนี้
1) ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ รี ยน ทุกภาคการศึกษา
2) ประเมินผลการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา
3) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Performance Evaluation)
ภายหลังสาเร็ จการศึกษา
ทุก
5
ปี
4) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก
5
ปี
5) มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
19.2 กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสู ตรทุก 5 ปี โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1) มีคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุ งหลักสู ตรที่มาจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2) มีการสารวจความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อนามาเป็ นกรอบในการ
พัฒนาหลักสู ตร
3 ) มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องจากภายนอกเป็ นที่ปรึ กษาในการพัฒนา/
ปรับปรุ ง
และวิพากษ์หลักสู ตร
4) มีการพัฒนา/ ปรับปรุ งหลักสู ตร ทุก 5 ปี
19.3 กาหนดดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบต่อจานวนอาจารย์ประจา
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics) ของอาจารย์
ประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้
ก. กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ โดยเฉพาะการเรี ย น รู้ จากการ
ปฏิบตั ิและประสบการณ์จริ ง
ข. ระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาต่อคุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้
6) ร้ อยละของนัก ศึ ก ษาที่ เข้าร่ วมกิ จกรรม/ โครงการพัฒ นานัก ศึ ก ษา ต่ อจานวน
นักศึกษา
7) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อจานวน
นักศึกษา
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ภาคผนวก ก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิช าศึ กษาทัว่ ไป หมายถึ ง วิชาที่ มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความรอบรู ้ อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุ ผล สามารถใช้ภาษาในการติ ดต่อสื่ อสารความหมายได้ดี มี คุณธรรม ตระหนักในคุ ณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนิ น
ชีวติ และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดี
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
จุดประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู ้ความเข้าใจเพื่อนร่ วมโลก เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติ
2. เพื่ อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ หลักการคิ ด การวิเคราะห์ การแก้ปั ญหาและการ
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและมี จิ ต ส านึ ก เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ดู แ ลและพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อม และตระหนักถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทกั ษะการศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การคิดอย่าง
มี เหตุ ผล รู ้ จกั วิเคราะห์ และปั ญ หาต่ าง ๆ ได้ ตลอดจนมี ท ัก ษะด้านภาษาและการใช้ส ารสนเทศ
ในการติดต่อสื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นและดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้ งในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดารงตน
ให้มีคุณค่าต่อสังคม มี ค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซึ้ งในศิลปะและสุ นทรี ยภาพ ตระหนักในการปฏิบตั ิตนตามวิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย
6. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเกี่ ยวกับการพัฒนาคุณภาพชี วิต ด้านสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตให้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรี ยนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด
ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริ งของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์

น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

-46-

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
1631003 ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2531001 วิถีไทย
2531002 วิถีโลก
2531003 ครอบครัวและสังคม
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2521001 ท้องถิ่นศึกษา
2551001 การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591001 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน
3 (2-2-5)
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
3 (2-2-5)
4121004 คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
3 (2-2-5)
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4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
4091002 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน
4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2 (1-2-3)
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
2 (1-2-3)
1161003 การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
2 (1-2-3)
1161004 กีฬาศึกษา
2 (1-2-3)
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1001001

ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
2 (2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีโดยทัว่ ไป ประเภท
ของผูน้ าในอาชี พต่าง ๆ เทคนิ คและวิธีการปรับปรุ งภาวะผูน้ าและผูต้ ามและบทบาทหน้าที่ผตู ้ าม
ที่ ดี มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ และการพัฒ นาที ม งาน การพัฒ นาองค์ก ร กลยุท ธ์ ขององค์ก ร ระบบและ
กระบวนการวางแผน
1001002

การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
2 (2-0-4)
Research, Critical Thinking and Reasoning Skills
ศึ ก ษารู ป แบบและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความจ าเป็ นที่ ต้อ งพัฒ นา
กระบวนการคิ ดการศึ ก ษาค้น คว้าและการสะสมความรู้ เพื่ อการคิ ดวิเคราะห์ และการตัด สิ น ใจ
หลักการ องค์ประกอบและเทคนิ คในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดแบบนิ รนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา
การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด การประยุกต์ใช้ความคิดในวิชาชีพและชีวติ ประจาวัน
1001003

พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
2 (2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์แ ละสาเหตุ ปั จ จัย แห่ ง พฤติ ก รรม การพัฒ นาตนเอง
มนุษยสัมพันธ์เพื่อการทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
2 (2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึ ก ษาและวิเคราะห์ ค วามหมายของจริ ย ธรรมและมนุ ษ ย์ ความส าคัญ ของ
จริ ยธรรมต่อมนุ ษ ย์ เกณฑ์ ตดั สิ นทางจริ ยธรรม หลัก จริ ยธรรมที่ ส าคัญ ทางปรัชญาและศาสนา
สาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ส่ วนบุคคลและสังคม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1511002

ความจริงของชีวติ
2 (2-0-4)
Facts of Life
ศึกษาความจริ งของชีวิต ความหมายของชี วิต การดารงชี วิตในสังคมปั จจุบ นั
และโลกยุค วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ การน าเอาความจริ งและหลัก ศาสนธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
ตามหลักศาสนธรรมชีวติ ที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
2 (2-0-4)
Buddhism
ศึ ก ษาประวัติ องค์ป ระกอบต่ าง ๆ และลัก ษณะส าคัญของพระพุ ท ธศาสนา
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่ นหลักเบญจขันธ์
ไตรลัก ษณ์ ปฏิ จ จสมุ ป บาท หลั ก กรรม อริ ยสั จ ไตรสิ กขา เป็ นต้น หลั ก จ ริ ยธรรมใน
พระพุ ท ธศาสนาเน้นการปฏิ บ ตั ิในชี วิตประจาวัน การรู้ จกั ตนเอง การพัฒ นาคนและการพัฒ นา
สังคม
1541001

ทักษะการรับสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
Thai Language Comprehension Skill
ศึกษาหลักการการฟั ง การอ่าน จากสื่ อและสิ่ งพิ มพ์ป ระเภทต่าง ๆ การคิ ด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
ฝึ กปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม สารทุ ก ประเภท จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
และกาหนดให้อ่านหนังสื อนอกเวลาประกอบ
1541002

ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
Expression Skill in Thai Language
ศึ กษารู ป แบบ และวิธีการส่ งสารประเภทต่าง ๆ จากทรั พ ยากรสารสนเทศ
โดยนาเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
ฝึ กปฏิบตั ิการพูด-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียน
รายงานทางวิชาการ ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1541003

การสื่ อสารเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ
3 (2-2-5)
Communication for Specific Purposes
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่ อสารเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ฝึ กปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

1541004

ภาษาและการสื่ อสารเพือ่ ท้องถิ่น
3 (3-2-5)
Roles of Language in Local Community Development
ศึ ก ษาหลัก การและบทบาทของการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อสารเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น
จากวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ฝึ กการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
1551001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยค
ในสถานการณ์ ต่างๆที่เคยได้เรี ยนมาแล้ว และฝึ กทักษะการสื่ อสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่าง
ถูกต้องและมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ งมากขึ้น
1551002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
2 (2-0-4)
Communicative English 2
ศึกษาไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติ ม และฝึ กทักษะการเรี ยนภาษาจากแหล่ ง
การเรี ยนที่ หลากหลาย เช่ น หนังสื อพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทักษะการสื่ อสาร นาเสนอ
ข้อมูลที่จาเป็ นและใช้ได้ในชีวติ จริ ง
1551003

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2 (1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
ฝึ กทักษะการฟั ง ในสถานการณ์ ต่างๆ เพื่ อให้จบั ใจความหลัก รายละเอีย ด
ปลีกย่อย การจดบันทึกย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอความเห็น ข้อมูลที่ได้จากการฟังเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ นรวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1551004

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2 (1-2-3)
Listening – Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
1551005

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
2 (1-2-3)
Operational English
ฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษทั้ง การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิต ประจ าวัน ในงานอาชี พ และในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น แนะน าการท างานของเครื่ อ งมื อ
ห้องปฏิ บตั ิการแนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ ฝึ กพูด
ในงาน พิ ธีก าร นาเสนอความคิดและผลงาน การเขี ยนจดหมายสมัค รงาน ประวัติส่วนตัว
เขียนหนังสื อราชการ
1631001

สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้า
2 (1-2-3)
Research and Information
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง
เครื่ องมือสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึ งสารสนเทศอิเล็กทรอนิ กส์ การอ้างอิงและการ
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
1631002

การศึกษาค้ นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2 (1-2-3)
Research Study and Report Writing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
จากแหล่ งสารสนเทศประเภทต่ าง ๆ และการอ้างอิ ง การบัน ทึ ก และเรี ยบเรี ย งสารสนเทศ การ
นาเสนอบทนิพนธ์
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1631003

ความรู้ พนื้ ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2 (1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึ ก ษาความส าคัญ และขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสั ม พัน ธ์ ก ับ
สาขาวิช าอื่ น คุ ณ ค่ าและความต้อ งการสารสนเทศในสั งคมปั จจุ บ ัน ระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัด การและรั บ บริ ก ารสารสนเทศ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
สารสนเทศ
1631004

เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2 (1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนิ นงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กร ทัว่ ๆ ไป การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั งานต่าง ๆ ในสถานบริ การสารสนเทศ อุปกรณ์
ในการบันทึกและการสื บค้นข้อมูล การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจน
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
1631005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า
2 (1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ ของสารสนเทศ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริ การสารสนเทศ การสื บค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้
OPAC ฐานข้อมูลและบริ การฐานข้อมูล บริ การและการใช้อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื บค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
2011001

สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2 (2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึ ก ษาความงามของธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มที่ เป็ นแรงบัน ดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ ความหมายของสุ นทรี ยภาพและทัศนศิลป์ การรับรู ้
ทางการมองเห็นมิติในทัศนศิลป์ แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่ วนประกอบความ
งามทัศนศิลป์ การจัดภาพของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการสร้างงาน
ทั ศ นศิ ล ป์ อิ ท ธิ พ ลที่ ท าให้ ท ั ศ นศิ ล ป์ มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยเฉพาะเกี่ ย วกับ รู ป แบบที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงตั้งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บ ัน ในงานทัศนศิ ล ป์ ตะวันตกและประเทศไทย คุ ณ ค่ าของงาน
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)

2051001

สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2 (2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ ของความงาม ความหมายของสุ นทรี ยภาพ
ทางศิ ล ปะ การแสดงองค์ป ระกอบของศิ ล ปะ การแสดงทางนาฏศิ ล ป์ ไทย นาฏศิ ล ป์ สากล
ความสาคัญของการรับรู ้ศาสตร์ ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สั งคีตนิยม
2 (2-0-4)
Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก
คีตลักษณ์ ที่พ บเห็ นทัว่ ไป คี ตกวีที่ส าคัญและคี ตวรรณกรรมที่ ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรี ที่ควรทราบ
2501002

เศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โครงการอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุก ต์ใ ช้ใ ห้
เหมาะสมกับตนเองและชุมชน ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุมชน
2521001

ท้องถิ่นศึกษา
2 (2-0-4)
Local Community Study
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวาทกรรมการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ความส าคัญ และ
ความสั ม พัน ธ์ ข องการศึ ก ษาท้อ งถิ่ น กับ โลกาภิ วตั น์ ศึ ก ษาท้อ งถิ่ น ในมิ ติ ท างสภาพภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชุ มชน การเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสห
วิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุ มชนท้องถิ่นด้านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
และทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
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น (ท-ป-อ)

2531001

วิถีไทย
2 (2-0-4)
Thai Ways of Living
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ โครงสร้ าง วิวฒั นาการและพัฒนาการด้าน
สั งคมและวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื องการปกครอง สภาพปั ญ หาและแนวทางขจัดปั ญ หา
สังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎี ใหม่และเศรษฐกิ จ
พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
2531002

วิถีโลก
2 (2-0-4 )
Globalized Ways of Living
ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชี วภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยของวิวฒั นาการของสั งคม ระบบเศรษฐกิ จและการเมื องการปกครอง
การจัระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก
2531003

ครอบครัวและสั งคม
2 (2-0-4 )
Family and Society
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทหน้ า ที่ ลัก ษณะของครอบครั ว
จิตวิทยาครอบครัว คุ ณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยูข่ องครอบครัว ปั ญหา
ครอบครัว และแนวทางแก้ไข อิทธิ พลของครอบครัวต่อสังคม
2541001

มนุษย์ ชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
2 (2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึกษาระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้อม ความสั มพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบที่เกิดจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในมิติทางสังคม การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยชุ มชน ภูมิปัญญาด้าน
สิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้
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น (ท-ป-อ)

2551001

การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2 (2-0-4)
Thai Local Administration
ศึ ก ษาโครงสร้ าง อ านาจหน้าที่ แ ละการปกครองของไทย แนวคิ ด ทฤษฎี
การเมื อ งและการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นรากฐานการปกครองและการพัฒ นาระบอบ
ประชาธิ ปไตย ประวัติ พัฒนาการการปกครองส่ วนท้องถิ่ นไทยและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่ น ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับประชาชน สถานการณ์
ปั จจุ บ นั และแนวโน้ม ของการปกครองท้องถิ่ นไทย คุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ของนัก ปกครอง
ท้องถิ่นไทย
2561001

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป
2 (2-0-4)
Introduction to Law
ศึก ษากฎหมายพื้นฐานทัว่ ไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่มา
ของกฎหมาย ลักษณะและชนิ ดต่ าง ๆ ของกฎหมาย ลาดับ ชั้นของกฎหมายและความรู ้ เกี่ ยวกับ
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3541001

การเป็ นผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
Entrepreneur
ศึ กษาองค์ป ระกอบ และเทคนิ คในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การจัดการ
การบัญ ชี การเงิ น การบริ ห ารบุ ค ลากร การบริ หารส านัก งาน การตลาด ส่ ว นประสมทาง
การตลาด การวิเคราะห์และเลื อกตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่ มีอิทธิ พลทางการตลาด ตลอดจน
การหาวิธี ก ารควบคุ ม ทางการตลาด ในฐานะที่ เป็ นผูป้ ระกอบการที่ ยึดหลัก ธรรมาภิ บ าลและ
จริ ยธรรม การประเมินตนเองสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591001

เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
2 (2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในชี วิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการ
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กาหนดราคาสิ นค้าในตลาด เงิ นตราและสถาบันการเงิ น รู ปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

4001001

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา
2 (2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึ ก ษาความหมายและวิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้องถิ่ นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒ นาท้องถิ่ น สั งคมและประเทศไทยบนพื้ น ฐานของระบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4001002

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชีวติ ประจาวัน
2 (2-0-4)
Science for Everyday Life
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวติ ประจาวัน สมุนไพร ความรู ้พ้ืนฐานทางพันธุ ศาสตร์
พลัง งานที่ ใ ช้ในชี วิตประจาวัน เทคโนโลยีก ารสื่ อสาร และผลกระทบของวิท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ
ชีวติ ประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
Conservations of Environments and Natural Resources
ศึ ก ษาความหมายการจ าแนกประเภท และความส าคัญ ทางสิ่ งแวดล้ อ ม
และทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมต่อสังคม ศึกษาสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่ นระดับชาติ และโลก สถานภาพสิ่ งแวดล้อม ในอดี ต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของ
สิ่ งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การอนุ รักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่าง
การอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรที่ ป ระสบความส าเร็ จ โครงการในพระราชดาริ ทิ ศทางแนวโน้ม ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4001004

พืชพรรณเพือ่ ชีวติ
Plants For Life

2 (2-0-4)
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ศึ ก ษาความส าคัญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณต่ อ ชี วิ ต ความหลากหลายของ
พืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการ
พัฒนาพืชพรรณ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1161001

กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชี วติ
2 (1-2-3)
Sports and Recreation for Better Living
ศึ กษาความส าคัญและความจาเป็ นของการเล่ นกี ฬ าและการเข้าร่ วมกิ จกรรม
นันทนาการต่ อการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ขอบข่ ายของกิ จกรรมกี ฬ าและนันทนาการ คุ ณ ค่ าของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง
การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
2 (1-2-3)
Exercise for Health
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข่ า ย จุ ด มุ่ ง หมาย และคุ ณ ประโยชน์ ข องการออก
กาลังกาย หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่ อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลื อกกิ จกรรมการออกก าลังกายให้ส อดคล้องกับเพศและวัย
การประเมินผลการออกกาลังกาย
ฝึ กการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือการออกกาลังกาย
การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริ การการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003

การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
2 (1-2-3)
Dance for Health
ศึกษาประวัติของลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลี ลาศ มารยาทในการเข้า
สั งคมและการลี ล าศ คุ ณ ค่าของการลี ลาศที่ มี ต่อร่ างกาย สติ ปั ญญา จิ ตใจ อารมณ์ และสั งคม
ความสัมพันธ์ของการลีลาศที่มีต่อสุ ขภาพ และการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทั ก ษะการลี ล าศ การรู้ จ ัง หวะดนตรี การควบคุ ม ร่ า งกาย และการ
เคลื่อนไหวอย่างสมดุล การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

1161004

กีฬาศึกษา
2 (1-2-3)
Sports Education
ศึกษาความเป็ นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคมบทบาทของการกี ฬาต่อการพัฒนาคุ ณธรรมและจริ ยธรรม การป้ องกันการบาดเจ็บจาก
การกีฬาและการปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่ งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกา
การแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใจ การจัดการแข่งขัน
4091001

คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
2 (2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละโครงสร้ า งของคณิ ตศาสตร์ การให้ เหตุ ผ ล เซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ระบบเลขฐาน จานวนจริ ง
4091002

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
2 (1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื้ อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ย
หุ ้นและดัชนี ราคา ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี อากรธุ รกิ จ การคานวณหาพื้นที่ และปริ มาตร
ในการซื้ อขาย
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการคานวณ
4091003

คณิตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
2 (1-2-3)
Mathematics and Decision Making
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
ความน่าจะเป็ น และทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและการตัดสิ นใจ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-อ)

4121001

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3 (2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูล
และระบบเครื อข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมประมวลผล
ฝึ กปฏิ บ ั ติ ก ารใช้ โ ปรแกรมระบบปฏิ บ ั ติ ก าร โปรแกรมประมวลผล
และโปรแกรมสาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
4121002

คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3 (2-2-5)
Computer and Computer Application
ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้
งานในปัจจุบนั เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ที่ น าไป
ประยุกต์ใช้งาน
4121003

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ าย
3 (2-2-5)
Development of Information System On Network
ศึกษาเครื่ องมื อและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานของ
องค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
4121004

คอมพิวเตอร์ และสื่ อประสม
3 (2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความส าคัญของระบบสื่ อประสม การใช้งานคอมพิ วเตอร์ ทางด้านสื่ อ
ประสม อุปกรณ์ ระบบและวิธีการทางสื่ อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิ ก เช่น การตกแต่ง
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ภาพ การทาภาพเคลื่ อนไหว โปรแกรมจัดทาวีดิทศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ป ระกอบกับ
ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อประสม ประกอบการใช้งาน

ภาคผนวก ข
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่ าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมี ขอ้ บังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิ งคุ ณภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึ กษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออก
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับ เรี ยกว่า “ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒. บรรดาข้อ บัง คับ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว นที่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๓. ให้ ใ ช้ ข ้อ บัง คับ นี้ ส าหรั บ ประเมิ น ผลการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาภาคปกติ
และนัก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ ระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ เข้าศึ ก ษาตั้ง แต่
ปี การศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรี ยนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ยนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรี ยนที่ถดั จากภาคเรี ยนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาตามโครงการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นกั ศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จดั ให้มีการเรี ยนการสอน การวัดผลต้อง
ทาตลอดภาคเรี ยนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่ น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน
และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรี ยน โดยมีสัดส่ วนคะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ ๓๐ ถึ ง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคเรี ยนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ กาหนดให้ประเมิ น
ลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมิ น เป็ นรายวิช าให้ ผ่า นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิช า
และคณบดี การอนุมตั ิผลเป็ นอานาจของอธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตรมี ๒ ระบบดังนี้
๖.๑ สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสู ตรกาหนดให้ประเมินผลการเรี ยน
ในระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรี ยน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
E
ตก (Fail)
๐.๐
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษา
ได้ระดับ คะแนนเป็ น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบี ยนและเรี ยนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้
ยกเว้นรายวิชาที่เป็ นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันแทนได้
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ส าหรั บ รายวิ ช าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ และรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรี ยนใหม่ ในกรณี น้ ี ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็ นครั้งที่สอง
ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่ หลักสู ตร หรื อสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรี ยน
เพิ่ ม เติ ม ตามข้อ ก าหนดเฉพาะ โดยไม่ คิ ด ค่ าระดับ คะแนน ให้ ป ระเมิ น ผลในระบบสั ญ ลัก ษณ์
ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยีย่ ม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรี ยน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๗. ให้สั ญ ลัก ษณ์ ต่อไปนี้ ในการบันทึ ก ผลการเรี ยนในกรณี อื่น ๆ ที่ ไ ม่ มี ค่ า
ระดับคะแนน
สั ญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บ ันทึ ก ผลการเรี ย นวิชาที่ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย น
เพื่อร่ วมฟังโดยไม่นบั หน่วยกิตและมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณี
ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรี ยนเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วัน นับแต่
วันเปิ ดภาคเรี ยน
(๒) นักศึกษาถูกสัง่ ให้พกั การเรี ยนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาค
เรี ยนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมตั ิให้ถอนรายวิชานั้น
ก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ ยกว่า
สองสัปดาห์
(๓) นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ยนเรี ย น เพื่ อร่ วมฟั ง (Audit) โดยไม่ นับ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บนั ทึ ก ผลการเรี ยนของนัก ศึก ษาในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑)
เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน
ซึ่ งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็ นค่าระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป
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(๒) เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษามีสิทธิ สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและ
ได้ยื่นคาร้ องขอสอบในรายวิชาที่ ขาดสอบนั้น ซึ่ งคณะกรรมการที่ ม หาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณา
อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ผู ้ส อนจะต้อ งส่ ง บัน ทึ ก
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่ งผลการเรี ยนด้วย
ข้อ ๘. กรณี ที่นกั ศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็ จ
ภายในเวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผูส้ อนทาการประเมิ นผลการเรี ยนจากคะแนนที่ มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ น”ศูนย์” และในกรณี ที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผสู ้ อนในภาคเรี ยนถัดไป
ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรี ยนรายวิชาที่ ได้ “I” นั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้ตอ้ งได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผสู ้ อน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชา
ใดที่อาจารย์ผสู ้ อนไม่รายงานผลการประเมินเป็ นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และ
มิ ใช่ รายวิช าที่ นักศึ กษาถอนการลงทะเบี ยน ให้งานทะเบี ยนและประมวลผลบันทึ กผลการเรี ยน
รายวิชานั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐. ให้ใช้สั ญ ลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึ ก ผลการประเมิ น ส าหรั บ
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรี ยน
ข้อ ๑๑. กรณี นัก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญาตามหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรื อหลักสู ตรที่อนุ มตั ิโดยสภาการฝึ กหัดครู เข้าศึกษาในหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี (หลังอนุ ปริ ญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรื อรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับ อนุ ป ริ ญ ญาไม่ ได้ และให้ เว้น การนับ หน่ วยกิ ตเพื่ อพิ จารณาวิช าเรี ย นครบตาม
หลักสู ตรที่ กาลังศึ กษาอยู่ ยกเว้นเป็ นรายวิชาที่ เคยสอบได้ม าแล้วนับ ตั้งแต่วนั ที่ ส าเร็ จการศึ กษา
ระดับอนุปริ ญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) เกิน ๕ ปี
ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยประจาภาคเรี ยนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมให้คิดเป็ นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๒.๑ กรณี สอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรี ยนซ้ า ให้นบั รวมหน่ วยกิตที่
สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๒.๒ กรณี ที่นักศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว
หรื อเรี ยนรายวิชาที่ เป็ นวิชาเที ยบเท่าตามที่หลักสู ตรกาหนดให้นับหน่ วยกิ ตและค่าระดับคะแนน
เฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๓. นั ก ศึ ก ษาในระบบเข้ า ชั้ นเรี ยนจะต้ อ งสอบปลายภาคเรี ยนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาที่ มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนต้องมี เวลาเข้าชั้นเรี ยนในรายวิชานั้น
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ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด หรื อน้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนได้
ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรี ยน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ สอบเนื่ องจากมี
เวลาเข้าชั้นเรี ยนไม่ถึงร้ อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ สอบปลาย
ภาคตามที่กาหนดในข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผสู้ อนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็ น “E”
หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผสู ้ อนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่ องจากมีเหตุจาเป็ นอื่น
ที่เป็ นเหตุ สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้ องต่องานทะเบี ยนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
กรณี น้ ีให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุ ญาตตามความเหมาะสม
และให้อาจารย์ผูส้ อน หรื ออาจารย์ที่เป็ นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรี ยนที่
ถัดไปนั้นได้ และให้บนั ทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสู ตร
หรื อสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิ่ม
๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๔ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๔ ภาคเรี ยน และมี
สภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ไม่ต่ากว่า
๕ ภาคเรี ย น และมี ส ภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาไม่ เกิ น ๑๒ ภาคเรี ย นปกติ ติ ด ต่ อ กัน ในกรณี ที่ เรี ย น
หลักสู ตร ๓ ปี และไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรี ยนปกติ และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๑๖ ภาคเรี ยน
ปกติ ติด ต่ อ กัน ในกรณี ที่ เรี ย นหลัก สู ต ร ๔ ปี และไม่ ต่ ากว่า ๘ ภาคเรี ย น และมี ส ภาพการเป็ น
นักศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี
๑๖.๕ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรี ยนและมี
สภาพเป็ นนักศึ ก ษาไม่เกิ น ๕ ปี กรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี และไม่ ต่ ากว่า ๙ ภาคเรี ยน และมี
สภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิ น ๗ ปี ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๓ ปี และไม่ต่ ากว่า ๑๒ ภาคเรี ยน
และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๙ ปี กรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๕ ภาคเรี ยน
และไม่เกิน ๑๑ ปี กรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี
ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๗.๑ นัก ศึ ก ษาภาคปกติ พ้น สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาตามเกณฑ์ ข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐
เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
ในภาคเรี ยนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๓) ลงทะเบี ยนเรี ยนและเรี ยนครบตามที่ หลักสู ตรกาหนดแล้ว
แต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
(๔) มี ส ภาพเป็ นนัก ศึ ก ษาครบ ๘ ภาคเรี ย นปกติ ติด ต่ อกัน ใน
กรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ครบ ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๓ ปี และครบ
๑๖ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี ครบ ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันใน
กรณี เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตร
(๕) ไม่ ผ่ า นการประเมิ น รายในวิ ช าเตรี ย มฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ หรื อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๗.๒ นัก ศึ ก ษาภาคพิ เศษจะพ้น สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาเมื่ อ ผลการ
ประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
กรณี หลักสู ตร ๒ ปี สิ้ นภาคเรี ยนที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี หลักสู ตร ๓ ปี และเมื่อสิ้ นภาค
เรี ยนที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน กรณี หลักสู ตร ๔ ปี สิ้ นภาคเรี ยนที่ ๘ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี
หลักสู ตร ๕ ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนดแต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ หรื อไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ หรื อ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
ข้อ ๑๘ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้จานวนหน่ วยกิ ตครบตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร
แล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติ ม
เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย
ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริ ต หรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ดงั นี้
๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรี ยนในภาคเรี ยนถัดไป หรื อ
๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรี ยนนั้น หรื อ
๑๙.๓ ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
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๒๐.๑ ปริ ญญาตรี หลักสู ตร ๔ ปี และ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง
เมื่อเรี ยนครบหลักสู ตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผูท้ ี่ได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และเรี ยนครบตามหลักสู ตร
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกี ยรติ
นิยมอันดับหนึ่ง ส่ วนผูท้ ี่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัย
ไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรื อ ไม่ ไ ด้ “F” ตามระบบไม่ มี ค่ า ระดับ คะแนน ส าหรั บ ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
(หลังอนุปริ ญญา) จะพิจารณาผลการเรี ยนในระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึ ก ษาภาคปกติ มี เวลาเรี ย นไม่ เกิ น ๔ ภาคเรี ยนปกติ ส าหรั บ
หลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิ น ๖ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับ
หลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๕ ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสู ตร ๒ ปี
ไม่เกิ น ๑๑ ภาคเรี ยนปกติ ส าหรับ หลักสู ตร ๓ ปี ไม่เกิ น ๑๔ ภาคเรี ยน ส าหรับหลักสู ตร ๔ ปี
และไม่เกิน ๑๗ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๕ ปี
ข้อ ๒๑. การนับ กาหนดวันสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน ให้ยึดถื อวันที่ ม หาวิท ยาลัยกาหนด
เป็ นวันสุ ดท้ายของการสอบปลายภาคเรี ยน
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๓. ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูว้ ินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณี เกิดปั ญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์ แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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