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ค าน า 
 

 รายละเอียดของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550  ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณารายละเอียดให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ



ปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
และปณิธานของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ที่มุ่งมั่นจะผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจิตส านึกในการช่วยเหลือและ
พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ   
 

 หลักสูตรฉบับนี้มีสาระส าคัญ 8 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร  หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  หมวด 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์  หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  และหมวด 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  ทั้งนี้ เนื้อหาสาระที่มีการปรับปรุง ได้แก่ การปรับปรุงรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งชื่อวิชา รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต 
รวมทั้งได้เพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้นด้วย  ซึ่งจะท าให้หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบัญฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิต และตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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........................................ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ/โปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต 
 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 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนได้แก่............................... 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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                   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขา..............................  (ระบุ) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2554   
  สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2554  วันที่ 23 พฤษภาคม 2554   
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554   
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 
 

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

9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมค่อนข้างไปทางแบบทุนนิยม โดยให้เอกชนมี
บทบาทในการผลิตด้านต่าง ๆ มากกว่ารัฐบาล และเอกชนมีสิทธิในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต มีเสรีภาพ
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้า ส่วนรัฐบาลมุ่งด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านกิจการสาธารณูปโภคเป็นหลัก  ซึ่งการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยให้ดียิ่งขึ้น ควรที่จะให้เอกชนได้รับสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมกัน โดยรัฐต้องมี
กฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย และ
ส่งเสริมให้เอกชนมีสิทธิในการลงทุนมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิเลือกในสาธารณูปโภค รัฐบาลเพียงแต่
ก าหนดราคาขั้นสูงขั้นต่ าเพ่ือไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ และการผูกขาด รวมทั้งให้เอกชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกฎหมายร่วมกับรัฐบาล เพ่ือให้เอกชนและรัฐบาลร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนในประเทศมีแรงจูงใจในการท างาน และได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน  
    ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ทางกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนมีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

ชือ่ – สกุล  

 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ี 
จบ 

นายสุชิน  รอดก าเหนิด* 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ.ท. 

 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2550 
2545 

 
2535 

นายอภิชาติ  บวบขม* 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2537 

นางสาวสุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน์ 
 

อาจารย์ 
 

น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
2544 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ 
 

อาจารย์ 
 

น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2545 

นางสาวปาริชาติ  สายจันดี 
 

อาจารย์ 
 

น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
2548 
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    สืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว และเห็นได้ชัด ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย  
ทั้งปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาแรงงาน ตลอดจนปัญหาการประพฤตินอกกรอบ หรือนอกกฎหมายของคนใน
สังคม ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับสังคมเมืองจนถึงระดับท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจและปลูกฝังให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายและเคารพ
กฎหมาย เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม อันจะท าให้ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นให้ลดน้อยลง 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

    ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสภาพเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักกฎหมายที่มี
ความรู้ ความสามารถเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ส่วนรวมและต่อวิชาชีพ  

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตระหนักถึงการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดรายวิชาและแผนการ
เรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ อันได้แก่ การให้ความส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น และช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 และรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 

13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิดสอนให้กับคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 
 13.2.1 รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับทุก
คณะและทุกสาขาวิชา   
 13.2.2 รายวิชากฎหมายอาญา 1 กฎหมายอาญา 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2 และกฎหมายลักษณะพยาน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ใช้สอบเข้ารับราชการต ารวจ   
 13.2.3 รายวิชาอ่ืน ๆ  ที่จัดเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ส าหรับทุกคณะและทุกสาขาวิชา     

13.3 การบริหารจัดการ 
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 ก าหนดให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน ที่รับผิดชอบรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้เลือกเรียน และจะต้องมีการ
ประสานงานกับคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่นที่มีนักศึกษามาเรียนรายวิชาของหลักสูตรนี้  
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

           มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและวินิจฉัย
ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งมีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ และมีจิตส านึก
ในการช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  

1.2 ความส าคัญ 
          กฎหมายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ประกอบกับปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการขยายตัวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงท าให้ประชาชนต้ องเผชิญกับปัญหา
ทางด้านกฎหมายที่หลากหลาย ดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือไป
ประกอบอาชีพต่างๆ ทางกฎหมาย 

1.3 วัตถุประสงค์ 
          1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทางด้านกฎหมาย  ให้สามารถน าหลัก
วิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ                             
          1.3.2 เพ่ือผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย และ
ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ปกป้องและพิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสทางกฎหมาย  
          1.3.3 เพ่ือผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตส านึกในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น  
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
 

 1. แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. สนับสนุนให้อาจารย์       
ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษา 
และแนะน าทางวิชาการ แผนการ
เรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนส าหรับอาชีพอย่างเป็น
ระบบ 

 

1. ผลการประเมินประสิทธิ- 
ภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบอาจารย์    
ที่ปรึกษา  
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ      
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ตนเอง 
 

   

2. แผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/ การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 
ด้าน 

 

    พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่เน้นการสอน  
    -  ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
    -  ด้านความรู้ 
    -  ด้านทักษะทางปัญญา          
    -  ด้านทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ   
    - ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 

    จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการสอนและการ
ประเมินผลตามผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน 
 

 

 
 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

          การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งใน 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
(ภาคผนวก ข (1)) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

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  
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2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ก าหนด 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          2.3.1 นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานการศึกษาเชิงการคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบมาก่อน ท าให้ขาดทักษะ
ในการเขียนตอบ เช่น เขียนตอบโดยไม่ยกหลักกฎหมาย เขียนตอบโดยไม่แสดงเหตุผลประกอบค าตอบ  
และการจัดล าดับในการเขียนตอบไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดความสามารถในการใช้ภาษาที่ด ี 
          2.3.2 นักศึกษารับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนเฉพาะในชั่วโมงเรียนเพียงอย่างเดียว โดยไม่กลับไป
ทบทวนและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพ่ิมเติม   
 
 
 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1 จัดให้มีการฝึกหัดเขียนค าตอบนอกเวลาเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือฝึกทักษะวิธีการคิดวิเคราะห์ 
และวิธีการจัดล าดับแสดงความรู้ให้ชัดเจน เพ่ือให้เขียนค าตอบได้อย่างถูกต้อง  
          2.4.2 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา     
ที่สอน 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2  80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3   80 80 80 
ชั้นปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

   
80 80 

   

 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียด
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 2558 
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ค่าบ ารุงการ 
ศึกษา 

80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

ค่าลงทะเบียน 
 

336,000 672,000 1,008,000 1,344,000 1,344 ,000 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

1,020,000 1,056,000 1,092,000 1,128,000 1,164,000 

 

รวมรายรับ 
 

1,436,000 1,888,000 2,340,000 2,792,000 2,828,000 

 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,020,000 1,056,000 1,092,000 1,128,000 1,164,000 
2. ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 201,000 403,200 604,800 806,400 806,400 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

(รวม ก) 1,301,000 1,619,200 1,936,800 2,254,400 2,290,400 
ข. งบลงทนุ      
ค่าครุภัณฑ์ 50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

(รวม ข) 50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 
รวม (ก) + (ข) 1,351,000 1,719,200 2,086,800 2,454,400 2,490,400 
จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

  

 2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการจัดการศึกษา แบบชั้นเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค (3)) 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30  หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)              12  หน่วยกิต  
  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                6   หน่วยกิต  

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     6   หน่วยกิต 
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  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            6     หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                     102      หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                          85       หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเลือก                10        หน่วยกิต 
 
2.3 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7        หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต 
          3.1.3. รายวิชา    

         (1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 
                                                                               ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                              ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
 

                                                                               หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 
  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชานิติศาสตร์ คือ 256) 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

2 3 4 5 6 7 1 
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      (2) ชื่อรายวิชา 
                        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

                           1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน
อีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3 (3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

                            

เลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Skills 
  3 (3-0-6) 

1541002    ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specifics Purposes 

3 (3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
Language and Communication in Local Community 

  3 (3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 

3 (3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Chinese Language 

  3 (3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

3 (3-0-6) 

                                       
                        2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน  9 

หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
  3 (3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking Skills 

3 (3-0-6) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 

Ethics and Human Being 

  3 (3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 3 (3-0-6) 
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Facts of Life 
1521001 พุทธศาสน์ 

Buddhism 

  3 (3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Research and Study 

3 (3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Art 

  3 (3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Drama 

3 (3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

  3 (3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 
Leadership and Contemporary Management 

3 (3-0-6) 

 
                     3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน   

9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 

Thai Social Economy 

  3 (3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
Social Equity and Peace 

3 (3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Civics and Social Responsibility 

3 (2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

  3 (3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 
Thai and Global Society 

3 (3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
Human Being Community and Environment 

  3 (3-0-6) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

Local Resource Management 
3 (3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

  3 (3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
Introduction to Law 

3 (3-0-6) 
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3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

  3 (3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Daily Life 

3 (3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง   
Sufficiency Economy 

3 (3-0-6) 

                                                 

                      4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา 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) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
Science and Technology for Development 

3 (3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3 (3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ           
Conservation Environments and Natural Resources       

3 (3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 

3 (3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3 (3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 
Computer Skills and Information Technology for Students 

3 (2-2-5) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

Word Processing and Presentation 

3 (2-2-5) 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล 
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications          

3 (2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3 (2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน  
Agriculture in Daily Life 

3 (2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน 3 (3-0-6) 
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Technology in Daily Life 
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น 

Local Technology 

3 (3-0-6) 

    
                                          ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

                       1. กลุ่มวิชาบังคับ  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 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน    
Property and Land Law 

3 (3-0-6) 

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

3 (3-0-6) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
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) 

2562406 เอกเทศสัญญา 1                                                                                                        
Specific Contracts 1        

3 (3-0-6) 

2562407 เอกเทศสัญญา 2                           
Specific Contracts 2 

3 (3-0-6) 

2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                                                                         
Law of Partnerships and Companies  

   3 (3-0-6) 
 

2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์   
Law of Secured Transaction 

2 (2-0-4) 

2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย    2 (2-0-4) 
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Law of Insurance  
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) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
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     
Principles of Legal Profession              

2 (2-0-4) 

   
                      2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  



มคอ.2 

 

  

15 

 

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) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
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 Law 

2 (2-0-4) 

2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง                                                                                                
Seminar in Civil Law 

2 (2-0-4) 

2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                                     
Criminology and Penology 

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 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล   
ทรัพย์สินทางปัญญา                                                       
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                                                                                       2 (2-0-4) 
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Law of Transportation 
2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                                                                                        

Arbitrator 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) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2564302 การสืบสวนและสอบสวน                                                                                        

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) 

2564404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และคดีเมือง 
Private and Public International Law 

3 (3-0-6) 

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                                                                                    
Environment Law  

2 (2-0-4) 

2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                                                                               
Law of Mass Communication           

2 (2-0-4) 

2564706 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
Law of Local Government 

2 (2-0-4) 

2564707 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                       
Consumer Protection Law 

3 (3-0-6) 

  

                    
 
 
   3. วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน 7 
หน่วยกิต ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

 

 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  

Preparation for Professional Experience in Law   
2 (90) 
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2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย   
Field Experience in Law 

5 (450) 

   

 แผนสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา  

Cooperative Education Preparation 
1 (45) 

2564804 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (540) 

   
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรนี้ 
หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนด ให้เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา   
 

ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
2561101 
2561203 
2561204 
2562305 

วิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาศึกษาท่ัวไป  
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย      
กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป 
หลักกฎหมายมหาชน                                                                             
กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป                                    

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

รวม 19 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
2561205 
2561206 
2562201 
2562306 

วิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาศึกษาท่ัวไป  
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป            
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน  
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด                                                                             

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
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รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
2562202 
2562406 
2562407 
2562409 
2562504 

วิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาศึกษาท่ัวไป  
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
เอกเทศสัญญา 1     
เอกเทศสัญญา 2        
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์     
กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                                  

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

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
2562408 
2562410 
2562411 
2562505 
2562606 

วิชาศึกษาท่ัวไป  
วิชาศึกษาท่ัวไป  
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท  
กฎหมายลักษณะประกันภัย 
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด     
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                                                                                                              
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1   

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

รวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2562506 
2562607 
2563201 
2563504 
2563506 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม     
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2   
กฎหมายครอบครัว 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
วิชาเฉพาะเลือก  
วิชาเฉพาะเลือก  

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

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2563202 
2563503 
2563505 
2563507 
2563510 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

กฎหมายมรดก  
กฎหมายลักษณะพยาน 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
กฎหมายล้มละลาย                                                                                                                      
วิชาเฉพาะเลือก  
วิชาเฉพาะเลือก  

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

รวม 19 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2563508 
2563701 
2564601 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
วิชาเลือกเสรี  
วิชาเลือกเสรี  

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

2564801 
2564803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา                                                          

2 (90) 
1 (45) 

รวม 15 – 16 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2564802 
2564804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  หรือ 
สหกิจศึกษา                                                          

5 (450) 
6 (540) 

รวม 5 – 6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
        อยู่ในภาคผนวก ก 
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นิติศาสตรบัณฑิต 
3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2554 2555 2556 2557 

1 นายสุชิน  รอดก าเหนิด 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ.ท. 

 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2545 

 
2535 

12 12 12 12 

2 นายอภิชาติ บวบขม 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2537 

12 12 12 12 

3 นางสาวสุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน์ 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
2544 

12 12 12 12 

4 นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2545 

12 12 12 12 

5 นางสาวปาริชาติ  สายจันดี 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
2548 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. 3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ต าแหน่ง/ สถานที่ท างาน 

ล าดับ
ที 

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2554 2555 2556 2557 

1 นายสุชิน  รอดก าเหนิด 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ.ท. 

 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2545 

 
2535 

12 12 12 12 

2 นายอภิชาติ บวบขม 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2537 

12 12 12 12 

3 นางสาวสุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน์ 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 
2544 

12 12 12 12 

4 นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2545 

12 12 12 12 

5 นางสาวปาริชาติ  สายจันดี 
 

อาจารย์ น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
2548 

12 12 12 12 
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1 นายพรชัย  สุนทรพันธ์ M.C.L. (Comparative Law) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 ดร.กัลยา  ตัณศิริ Diplome D’ Etudes Doctorale 
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)     
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 นายณัฐพงศ์  โปษกะบุตร M.C.L. (Comparative Law) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

5 นายสุเมธ  จานประดับ น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 นายมานิตย์  จุมปา น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 นายธานิศ  เกศวพิทักษ์ น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์)  

ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา   
ศาลฎีกา   

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

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
ศาลฎีกา   
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ล าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ต าแหน่ง/ สถานที่ท างาน 

9 นายชัยยุทธ  ศรีจ านงค์ 
 
 

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

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา   
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ศาลฎีกา   

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

อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 

11 นางณัฐสิรี  นิตยะประภา น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3   
แผนกคดีสิ่งแวดล้อม  ศาลอุทธรณ์ ภาค 3   

12 นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองอัยการจังหวัด  
ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 

13 นางสาวศิรินทิพย์  ไทพาณิชย์  
 

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

ผู้พิพากษา  
ศาลจังหวัดแม่สอด 

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

ตุลาการศาลปกครอง  
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 

15 นายปิยะ  สุทธินุ่น น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองอัยการจังหวัด  
ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 

16 นายนพดล  คงเพชรศักดิ์   น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

นิติกร ช านาญการ  
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ตาก 
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ล าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ต าแหน่ง/ สถานที่ท างาน 

17 
 

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

ทนายความ  
ส านักงานมีชัย ค าเพ็ญ ทนายความ 

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

ทนายความ  
ส านักงานทนายความสรศักดิ์   

19 นายมานพ  นิ่มทับทิม น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ช านาญการ)  
ที่ท าการปกครองจังหวัดก าแพงเพชร 

20 พ.ต.ท. ประเสริฐ  กองเกียรติเจริญ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

พนักงานสอบสวน สบ 3  
สถานีต ารวจภูธรศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน  
โรงเรียนบ้านวังทองแดง  จังหวัดสุโขทัย  

22 นายเฉลิมชัย ศรีตระกูล น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

นิติกร ช านาญการ  
ส านักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

23 พ.ต.ต. นิภัทร์ มีมุสิทธิ์ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

สารวัตรสืบสวน  
สถานีต ารวจภูธรโพทะเล  จังหวัดพิจิตร   

24 พ.ต.ท. สุภาพ บัวดี 
 

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

อัยการจังหวัดผู้ช่วย  
ส านักงานอัยการจังหวัดก าแพงเพชร 
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ล าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ต าแหน่ง/ สถานที่ท างาน 

25 พ.ต.ท.ปรีดา บุญทน น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

พนักงานสอบสวน สบ.3  
สถานีต ารวจภูธรพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

26 นายศิลป์ชัย  ศิวารมย์ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

นิติกร ช านาญการ  
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 

27 นายวัฒนา  เอ่ียมอธิคม น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

ผู้พิพากษา 
ศาลจังหวัดพิษณุโลก 

28 นายชัชวาล  อินทรภาษิต น.บ. (นิติศาสตร์) ทนายความ  
ส านักงานทนายความชัชวาลและเพ่ือน 

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

ทนายความ  
ส านักงานทนายความชัชวาลและเพ่ือน 

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

31 ร.ต.อ.เสถียร แก้วเรียง น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองสารวัตรสืบสวน  
สถานีต ารวจภูธรแม่สอด  จังหวัดตาก 

32 นายธรรมจักร กุศลรัตน์ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

รองอัยการจังหวัด  
ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก 

33 นายฐากร  เกิดอินทร์ น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต  
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ก าแพงเพชร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพกฎหมายก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ จึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียนใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย   
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
              (1) มีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริง 
 (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาสังคมโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
 (3) มีความกล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 (4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับองค์กรได ้
    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 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์และกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งมีวินัยและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ         

1. ยกย่องเชิดชูนักกฎหมายที่มีลักษณะดังกล่าว
เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับนักศึกษา ในโอกาสส าคัญ 
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กฎหมาย   เช่น ในวันรพี   
2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ
พิเศษดังกล่าว รวมทั้งสอดแทรกจรรยาบรรณใน
วิชาชีพกฎหมาย  

2. มีจิตส านึกในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงการ
ช่วยเหลือสังคม ปกป้องและพิทักษ์ รักษาสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสทางกฎหมาย 

1. จัดกิจกรรมออกค่ายเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายต่อท้องถิ่นและชุมชนที่อยู่ห่างไกลและ
ด้อยโอกาสในการรับรู้ความรู้ด้านกฎหมาย    
2. จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา
เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ระดับท้องถิ่น และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
3. จัดตั้งชมรมนิติศาสตร์โดยนักศึกษาเพ่ือวัตถุ 
ประสงค์ในการช่วยเหลือสังคม 

3. มีบุคลิกภาพของนักกฎหมาย มีภาวะผู้น า
และกล้าแสดงออก 

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักกฎหมาย 
เช่น การแต่งกาย การพูดและการใช้ภาษาท่ีดี 
2. ส่งเสริมให้มีการน าเสนอรายงานการค้นคว้า
หน้าชั้นเรียน  
3. ปลูกฝังการท างานแบบกลุ่ม เพ่ือฝึกการแสดง
ความคิดเห็นต่อส่วนรวมและรับฟังความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น 

4.  มีทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1. ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียน  
2. ก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 2 ชุดก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายหรือ  
สหกิจศึกษาได้ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   1.2 มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์ 

   1 .3  มี ความเสี ยสละมี จิ ต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี    
มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
และเข้าใจโลก 

   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ 
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด       

       1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
       1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง สังคม 

       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
     1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
     1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     1.3 สั งเกตพฤติ กรรมของ
นั กศึ กษาใน ก ารป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2.  ด้านความรู้ 
       มีความรู้ในศาสตร์ สาขา
ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้ 
      2.1 คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
      2.3 มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
      2.4 ภาษา 

2.  ด้านความรู้ 
      2.1 ใช้การสอนหลายรูป 
แบบ  โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและ
การปฏิบัต ิเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
      2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
      2.3 จัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง โดยการ 
ศึกษาดูงาน 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2  พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
     2.3  ประเมินจากรายงาน
ผลการศึกษาดูงาน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  สามารถค้นหาข้อ   
เท็จจริงท าความเข้าใจ ประเมิน
ข้อมูลจากหลักฐานและน า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ ปัญหาที่ซับซ้อน   
และเสนอแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค ์

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
    3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห ์

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงานและ
การแก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
การจากสถานการณ์จริง 
    3.3  ประเมินจากการ
ทดสอบ 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น า
และการบริหาร การจัดการ 
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและ
สังคมท่ีแตกต่าง ความสามารถ
ในการท างานและแก้ปัญหา
กลุ่มได้ 
      4.2  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ 
การพัฒนาตนเองด้านสังคม     
      4.3  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให ้ค ว าม ส า คัญ ใน ก า ร
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การให้ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
       4.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการแก้ 
ปัญหาและการตัดสินใจใน  
การด ารงชีวิต 
    5.2  มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเลือก ใช้รูปแบบ 
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่าง 
ประเทศ 

     5 .3   มี ทั กษ ะใน การใช้
เทคโนโลยีสารสน เทศ การ
สืบค้น  ค้นคว้ าแหล่ งข้อมู ล 
ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
แล ะฝึ ก ให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจบ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
     5.3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ
ท า ง คอม พิว เตอร์ และ
เทคโน โลยี สารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
      5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
       5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป   
(Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                

1551002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                

1561001  การฟังและการพดูภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001  การฟังและการพดูภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1691001  การฟังและการพดูภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                   
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอย่างวิจารณญาณ                

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002  ความจริงของชีวิต                

1521001  พุทธศาสน์                                                                                   

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001  สังคีตนิยม                

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                   

2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย                

2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2501003  พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                

2521001  โลกาภิวตัน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก                

2541001  มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม                

2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป                

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ                

3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง                  

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                                 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา                

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์                

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู                          

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                
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   2.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 

    

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     1.2  มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์ 
      1.3 มีความเสียสละ มีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี     
มีความเข้าใจตนเอง และเข้าใจ
ผู้อื่น   
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1 . 1  ก าหนด ใ ห้ทุ กร าย  
วิ ช าสอดแทรกสาระและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 
จริยธรรม  
    1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรง 
เวลา แต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ส่วนความซื่อสัตย์ 
เช่น การไม่ทุจริตการสอบ 
    1.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการ
บริจาคหนังสือกฎหมายเพื่อน้อง
ส าหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ห่างไกลความเจริญ  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ประเมินผลจากการ
สังเกตทั้งสังเกตโดยการเข้าไปมี
ส่วนร่วมและสังเกตอยู่ภายนอก 
    1.2 ประเมินผลจากสภาพ
จริงโดยสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา 
ส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน 
เป็นต้น และอัตราการทุจริตมี
ปริมาณน้อย  
    1.3 ประเมินโดยการวัดผล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง 
 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านนิติศาสตร์เป็นอย่างดี  
     2.2 มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทาง
นิติศาสตร์ได้    
     2.3 มีทักษะในการน าความรู้
ด้านนิติศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง 
     2.4 มีความสามารถน าความรู้
ด้านนิติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม 

2.  ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้า
กับความรู้และประสบการณ์ใหม่
ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน 
และเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 ประเมินด้วยการสอบ
ปลายภาคการศึกษา 
    2.2 ประเมินจากงานพิเศษ  
ที่มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม 
    2.3 ประเมินจากงานหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง  

 



มคอ.2 

 

36 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ และมี
วิจารณญาณในการวิเคราะห์
กฎหมาย เพ่ือแก้ปัญหาของสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 
    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
ใคร่ครวญด้วยเหตุผล และมี
วิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม 
ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัด
สถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึก
ตัดสินใจ เป็นต้น 
    3.2 จัดการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติ
ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (ศาล
จ าลอง)  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา)  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนโดยวิธีการ   
ตั้งค าถาม และประเมินค่า 
ตามล าดับ 
    3.2 ประเมินโดยการ
วัดผลภาคปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีความสามารถในการ
สื่อสารด้านการพูด ด้านการเขียน 
เป็นอย่างดี  
     4.2 มีความสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน และ
ท างานเป็นทีมได้ รวมทั้งมี
ความสามารถในการแสดงภาวะ
ความเป็นผู้น า และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 ก าหนดให้ทุกรายวิชา
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก 
และฝึกทักษะการพูด รวมทั้ง
แนะน าเทคนิคการเขียนข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย 
     4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การ
ท างานเป็นกลุ่ม หรือการท างาน
แบบทีมงานที่เน้นความร่วมมือ
และขจัดความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค ์
        

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษา
ในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน 
     4.2 ประเมินโดยวิธีสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
รูปแบบการท างานเป็นกลุ่ม 
หรือเป็นทีม     
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
       4.3 มีความสามารถในการ
เป็นผู้ริเริ่มแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ
ส่วนรวม  

      4.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการ
ท างาน เพื่อฝึกความรับผิดชอบ 
ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกัน
แก้ปัญหา 

      4.3 ประเมินโดยวิธีสังเกต
จากพฤติกรรมที่มีการแสดง
ความคิดเห็น  

5.   ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบท
กฎหมาย หรือค าพิพากษา 
       5.2 มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.   ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       5.1 ก าหนดให้ทุกรายวิชา
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการศึกษา 
       5.2 ให้ทุกรายวิชาก าหนดให้
นักศึกษารับ-ส่ง งานที่มอบหมาย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

5.   ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ประเมินจากปริมาณ
การเข้าใช้ฐานข้อมูลกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ       
อีเลิร์นนิ่งกฎหมาย ในห้องสมุด
กฎหมาย 
     5.2 ประเมินจากงานที่
ได้รับ- ส่ง ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
2561101  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                  

2561203  กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป                       

2561204  หลักกฎหมายมหาชน                  

2561205  กฎหมายลักษณะนติิกรรมและสญัญา               

2561206  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป                                                                                                               

2562201  กฎหมายลักษณะทรัพยส์ินและที่ดิน               

2562202  กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได ้               

2562305  กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป               

2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด               

2562307  กฎหมายเกี่ยวกับคดเียาวชนและครอบครัว                                                      
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
2562406  เอกเทศสัญญา 1                                                                                                                      

2562407  เอกเทศสัญญา 2                

2562408  กฎหมายลักษณะหุน้ส่วนและบริษัท                    

2562409  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย ์               

2562410  กฎหมายลักษณะประกันภัย               

2562411  กฎหมายลักษณะตั๋วเงนิและบัญชีเดินสะพัด                  

2562413  หลักการบญัชีส าหรับนักกฎหมาย                   

2562414  เศรษฐศาสตรส์ าหรับนกักฎหมาย               

2562503  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย                  

2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ               

2562505  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง               

2562506  พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม                  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
2562507  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                 

2562601  นิติปรัชญา               

2562602  ภาษากฎหมายไทย         
   

     

2562604   การร่างกฎหมายและกระบวนการนติิบัญญัติ                  

2562605  การใช้และการตีความกฎหมาย                                                                           

2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย 1                                                                                            

2562607  ภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย 2                                                                                            

2563201  กฎหมายครอบครัว               

2563202  กฎหมายมรดก               

2563203  สัมมนากฎหมายแพ่ง                   

2563302  อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา                   
2563304  สัมมนากฎหมายอาญา                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
2563305  สิทธิมนุษยชน                  
2563306  กฎหมายทหาร                  
2563401  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลฯ                        
2563403  กฎหมายเกี่ยวกับธรุกิจอสังหาริมทรัพย์                    
2563404  กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง                   
2563405  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน               
2563503  กฎหมายลักษณะพยาน               
2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1               
2563505  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2               
2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1               
2563507  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2               
2563508  กฎหมายภาษีอากร               
2563510   กฎหมายล้มละลาย                                               
2563511   กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
2563512  กฎหมายปกครองเปรยีบเทียบ                  
2563513  กฎหมายอนญุาโตตุลาการ                 
2563514  กฎหมายศลุกากร                 
2563701  กฎหมายแรงงานและวธิีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน                
2564301  นิติเวชศาสตร์                  
2564302  การสืบสวนและสอบสวน               
2564401  กฎหมายเกี่ยวกับการค้า ระหว่างประเทศ                     
2564402  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน               
2564403  กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม                    
2564404  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดเีมือง                  
2564501  กฎหมายจราจร                  
2564502  กฎหมายเกษตรกรรม               
2564601  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย               
2564602  การว่าความและศาลจ าลอง                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
2564701  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                    
2564703  กฎหมายประกันสังคม                   
2564704  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม               
2564705  กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                   
2564706  กฎหมายการปกครองท้องถิ่น               
2564707  กฎหมายคุม้ครองผู้บรโิภค               
2564801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย               
2564802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย               
2564803  การเตรียมสหกิจศึกษา                                                                        
2564804  สหกิจศึกษา               
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก ค (2))  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องส่งผลการประเมินต่อโปรแกรมวิชาเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าโปรแกรม
พิจารณากลั่นกรอง  เมื่อคณะกรรมการประจ าโปรแกรมพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงจะน าเสนอต่อคณะและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
     2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายหรือสหกิจศึกษา ต่อโปรแกรมวิชาเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าโปรแกรมประเมินผลก่อน 
แล้วจึงจะน าเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้  

 1) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
 3) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/ คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
     1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม   
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
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สาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
     1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก 
  1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 1.4 จัดอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาร่วมสอน 
 1.5 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้  และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
 1.6 มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 1.7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.8 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุก ๆ ปี 
 
 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

 โปรแกรมวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้ เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการเรียน    
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขานิติศาสตร์ มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียน  
การสอน ดังนี้ 

2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
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  อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
          2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 55  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 6  เครื่อง 
3 เครื่องรับโทรทัศน์ 4  เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 4  เครื่อง 
5 เครื่องฉายทึบแสง 15  เครื่อง 
6 จอรบัภาพ 15  จอ 

  

 2.2.3 ห้องสมุด 
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ 
     (1)  พระราชบัญญัติต่าง ๆ  จ านวน 600 เล่ม 
   (2)  ประมวลกฎหมาย  จ านวน 200 เล่ม 
   (3)  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  จ านวน 200 เล่ม 
   (4)  ค าพิพากษาฎีกา ฉบับปี พ.ศ. 2487 - ปัจจุบัน  จ านวน 1,025 เล่ม 
   (5)  หนังสือหรือค าอธิบายกฎหมายลักษณะต่าง ๆ   
  2.2.3.2  วารสารทางกฎหมาย  จ านวน 40 รายการ 

 2.2.3.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 50 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
         - Springer Link 

 - Publicly accessible e-Book 
 - Net Library 

       (2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                   - Dissertation Full text 

   (3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
       (3.1) Pro Quest Digital Dissertations 
       (3.2) ACM Digital Dissertations 
       (3.3) Lexis.com 
       (3.4) H.W. Wilson 
       (3.5) ISI Web of Science 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  จะด าเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ต้องการเพิ่ม 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ต้องการเพิ่ม 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 10  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 2  เครื่อง 
3 เครื่องรับโทรทัศน์ 2  เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 2  เครื่อง 
5 เครื่องฉายทึบแสง 5  เครื่อง 
6 จอรับภาพ 5  จอ 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   2.4.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
   2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
   2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริหารได้ 

3.  การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บ
รวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) และประสบการณ์ท างานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 มีการอบรมให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
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 5.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับท าหน้าที่ ในการติดตาม ดูแลและให้ค า 
ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ และผ่านกระบวนการของหลักสูตรรวมทั้ง
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 5.1.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา 
 5.1.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
 5.1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
 5.1.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด  สามารถที่จะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูขอดูหลักฐานการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1  จัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 
6.2  มีกระบวนการติดตามผลการใช้บัณฑิตและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการปรับปรุงหลักสูตร          
 
 
 
 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้นี้ จะต้องมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบ- 
การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค า - 
แนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ต่อปี 

X X X X X 

 (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ของ
แต่ละรายวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป 
จากนั้นให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระท าได้ ดังนี้ 
 1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
 1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอนตามกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
      2.1 นักศึกษาและบัณฑิต 
  2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
  2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.4 อาจารย์ผู้สอน 
  2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
         จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินหลักสูตรในภาพรวม  จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่
พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา   
    (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา               
น (ท-ป-อ) 
 

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
(Fundamental  English) 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการ

อ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6)  
  (English for Communication) 

          ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะ
การสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  และมีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 

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

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3 (3-0-6) 
(Language and Communication for Specifics Purposes) 

  ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร  เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์            
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 

 

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น      3 (3-0-6) 
(Language and Communication in Local Community) 

  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
ฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                       3 (3-0-6) 
(Oral - Aural  Communication in Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน

ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่น ในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วใน
สถานการณ์จริง         
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1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือ การสื่อสาร     
 3 (3-0-6) 

(Oral - Aural Communication  in Chinese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์   และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน

ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วใน
สถานการณ์จริง         
 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร               3 (3-0-6) 
(Oral - Aural Communication in Myanmar Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าใน บทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วใน
สถานการณ์จริง        
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3 (3-0-6) 
(Human Behavior and Self Development) 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม 

ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น  
เชาวน์ปัญญา การจ า การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเอง
และการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพ่ือการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข     

                         
 

 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                3 (3-0-6) 
(Critical Thinking Skills) 

           ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์และ
การใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                    3 (3-0-6) 
(Ethics and Human Being) 

            ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ 
ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
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1511002 ความจริงของชีวิต       3 (3-0-6) 
                     (Facts  of  Life) 
  ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก  
ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 

1521001 พุทธศาสน์                             3 (3-0-6) 
(Buddhism) 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม

ส าคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา 
เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 
 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3 (3-0-6) 
(Information for Research  and  Study) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการเรียนรู้สารสนเทศ  

และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ               
แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                 3 (3-0-6) 
(Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาคทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  
และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      3 (3-0-6) 
  (Aesthetics of Drama) 
  ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ การ
รับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 
 

2061001 สังคีตนิยม        3 (3-0-6) 
                     (Music Appreciation) 
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  ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของ ดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีต
ลักษณ์   ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท  ประวัติดนตรีที่ควร
ทราบ 
 

3561001    ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                  3 (3-0-6) 
(Leadership and Contemporary Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่  ที่จะมีส่วนช่วยในการ

เสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ  การจัดการที่รับผิดชอบต่อ
สังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ีอใช้ในการจัดการองค์การ เช่น 
การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                  3 (3-0-6) 
(Thai Social Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต   

แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ          3 (3-0-6) 
  (Social Equity and Peace) 
  ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โครงสร้างและ  
ชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม 
กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม
และการเพิ่มพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพ่ือการสร้างสรรค์ความ
เป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3 (2-2-5) 
(Civics and Social Responsibility) 
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ศึ กษ าโดยการจั ดกิ จก รรม  ที่ เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีใน                

ระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท า
ประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3 (3-0-6) 
(Globalization and Localization)  
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญและ

ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการศึกษา
กระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก       3 (3-0-6) 
(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒน ธรรม ประเพณี 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคม
โลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง โดยเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 
 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                               3 (3-0-6) 
(Human Being Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา  
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3 (3-0-6) 
(Local Resource Management) 

           ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการ
ทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 
 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3 (3-0-6) 
(Thai Politics and Government) 
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ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น แ ล ะ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบ

การบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทย
ภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  
 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป           3 (3-0-6) 
(Introduction to Law) 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย 

การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

3541001     การเป็นผู้ประกอบการ                              3 (3-0-6) 
                    (Entrepreneurship) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชีการเงิน 
การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือก
ตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะ
ที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน         3 (3-0-6) 
(Economics in Daily Life) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ 
ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                   3 (3-0-6)  
(Sufficiency Economy) 

                   ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตาม
แนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน    
การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาท่ีมีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
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4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6    
     หน่วยกิตและไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต        3 (2-2-5) 
(Sports  and Recreation  for Quality  of  Life) 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ  
 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      3 (2-2-5) 
(Exercise for Health) 

      ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกายหลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ 
การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย ฝึกการ
ออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถาน
บริการการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา               3 (3-0-6) 
(Science and Technology for Development) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและวิธีการ

ของวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของ
ไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคัญและ
บทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐานของระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                  3 (3-0-6) 
(Science and Technology for Daily Life) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  สารเคมี ใน

ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               
น (ท-ป-อ) 
 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                   3 (3-0-6) 
(Conservation Environments and Natural Resources) 

  ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และโลก 
 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                   3 (3-0-6) 
(Fundamental Mathematics) 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จ านวนจริง              
 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3 (3-0-6) 
(Mathematics and Decision Making)  
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่

ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้น         
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา              3 (2-2-5)                                                                       
(Computer Skills and Information Technology for Students) 
ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้งานโปรแกรม

อรรถประโยชน์เบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  
 

4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์            3 (2-2-5)                                                                           
(Word Processing and Presentation) 

 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียก
แฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ  
ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองาน
ด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น การแทรกและตกแต่ง
ข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว  การเชื่อมโยง  การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล            3 (2-2-5) 
(Skills of Spreadsheet and Data Management Applications) 
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ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรม กระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงาน

และ   สมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืน ๆ วาดภาพและปรับแต่ง
รายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันด้านการ
ตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล และฟังก์ชันอ่ืน ๆ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในงานต่าง ๆ    
 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3 (2-2-5) 
(Website Design and Development) 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (2-2-5) 
(Agriculture in Daily Life) 
ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่ เหมาะสม          

การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิตของการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
(Technology in Daily Life) 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ใน
ส านักงานทั่วไป 
 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น       3 (3-0-6)                              
(Local  Technology) 

                     ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 
 
 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  

      1) กลุ่มวิชาบังคับ   
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

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

กฎหมายที่ส าคัญของไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และ
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ประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมาย ไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบัน การจัดท าประมวลกฎหมาย 

 

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 สิทธิและกา รใช้สิทธิ        
หลักสุจริต ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือชื่อ การตีความเอกสาร และเรื่องบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 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 
         ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันท าให้เจตนา    

เสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอ าพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม  เงื่อนไขและเงื่อน
เวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4  ถึงลักษณะ 6 และลักษณะของ
สัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2  
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

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

           ความหมายของหนี้ บ่อเกิดของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้
และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1  
 

2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน       3 (3-0-6) 
  Property and Land Law 
            ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ เครื่อง
อุปกรณ์และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของ
ทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 และ
หลักส าคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 
 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้   3 (3-0-6) 
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  Law of Tort Management of Affairs without Mandate Undue Enrichment 
          ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา ได้แก่ ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภ   
มิควรได้ 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 : ภาคทั่วไป 
          หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107 – 
366  และภาค 3 ลหุโทษ  มาตรา 367 – 398 
 

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

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2562407 เอกเทศสัญญา  2         3 (3-0-6) 
  Specific Contracts  2 
          ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ สัญญายืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างท าของ  รับขน  
ตัวแทน  นายหน้า และเก็บของในคลังสินค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6  
ลักษณะ 7 ลักษณะ 8  ลักษณะ 9  ลักษณะ 10 ลักษณะ 14  ลักษณะ 15  และลักษณะ 16  
 

2562408 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท       3 (3-0-6) 
  Law of Partnerships and Companies  
          ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วน  บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
 

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

2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย        2 (2-0-4) 
  Law of Insurance  
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          ลักษณะของเอกเทศสัญญา เกี่ยวกับการประกันภัย  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 20   
 

2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด     2 (2-0-4) 
  Law of Negotiable Instruments 
          ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน  และบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติ   ว่าด้วยความรับผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค  
 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ         3 (3-0-6) 
  Constitutional  Law 
          ความหมาย ประวัติ  และวิ วัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  ประเภทของรัฐธรรมนูญ           
การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย และความเก่ียวพันระหว่างอ านาจนั้น  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง      3 (3-0-6) 
  Administrative Law and Procedure 
          การปกครองของรัฐ สาระส าคัญและที่มาของกฎหมายปกครอง  บริการสาธารณะการจัด
ระเบียบการบริหารราชการของไทย  และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

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

2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1       3 (3-0-6)                                                              
  English for Lawyers 1 
          ความรู้ทั่วไปในเรื่อง ศัพท์ ส านวน และความหมายของศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และ
กฎหมายแพ่ง เช่น การละเมิด สัญญา รวมทั้งศึกษาบุคคลส าคัญด้านกฎหมาย ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ระบบศาลของไทย โดยเน้นการฟังหรืออ่านจับใจความ แล้วน ามาสรุป อภิปราย หรือ
ถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรือ การเขียนได้อย่างถูกต้อง 
 

2562607 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2        3 (3-0-6)                                                           
  English for Lawyers 2 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1                                                                   
          รายละเอียดของประเด็นกฎหมายที่ส าคัญ เช่น การฟ้องทางแพ่ง การฟ้องทางอาญา  โดย
เน้นให้การใช้ทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอด
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ความรู้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังฝึกฝนให้ สามารถแปลกฎหมาย ทั้งจากภาษาอังกฤษให้เป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็นอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
 

2563201 กฎหมายครอบครัว         3 (3-0-6) 
  Family Laws 
        ลักษณะของกฎหมายครอบครัว เกี่ยวกับการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดากับบุตรและค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5   
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2563202 กฎหมายมรดก        3 (3-0-6) 
  Succession Law  
          ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ ยวกับบทบัญญัติทั่ วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก  
พินัยกรรม  วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  มรดกที่ไม่มีผู้รับ  อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 6  

 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน        3 (3-0-6) 
  Law of Evidence 
          ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการ
รับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เองข้อสันนิษฐาน หน้าที่น าสืบ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 5   
 

2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1        3 (3-0-6) 
  Law of Civil Procedure 1 
          หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  อุทธรณ์
และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3 
 

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

2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1       3 (3-0-6) 
  Criminal Procedure 1 
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          ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ กระบวนการด าเนินคดีอาญาและการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2563507 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2       2 (2-0-4) 
  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 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตามประมวลรัษฎากร   
 

2563510 กฎหมายล้มละลาย         3 (3-0-6)  
  Bankruptcy Law 
          ประวัติและหลักส าคัญของกฎหมายล้มละลาย  กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย  กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
อ านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวนและบทก าหนดโทษ และบทเบ็ดเสร็จทั่ วไป
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
 

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

2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย       2 (2-0-4) 
  Principles of Legal Profession 
          วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท
และวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
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2)  กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2562307 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว       2 (2-0-4) 
  Law of Juvenile and Family Offenses 
                  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  การ
ควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของ
กฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

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 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ บทบาทของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ทางเลือกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไก ทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางกฎหมาย แนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ      
 

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

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

2562601 นิติปรัชญา          2 (2-0-4) 
  Philosophy of Law 
                  วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งปัญหา
การใช้กฎหมาย 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

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

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

2562605 การใช้และการตีความกฎหมาย        2 (2-0-4) 
  Application and Interpretation of Law 
                  หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบกฎหมายต่าง ๆ องค์กรที่
ต้องตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทาง
แพ่งและทางอาญา 
 

2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง        2 (2-0-4) 
  Seminar in Civil Law 
  รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชา
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 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2563304 สัมมนากฎหมายอาญา        2 (2-0-4) 
  Seminar in Criminal Law 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  
                  จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชา
กฎหมายอาญาท่ีได้ศึกษาในชั้นมาแล้ว เพ่ือทบทวนและเพ่ิมความช านาญในทางปฏิบัติ 
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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 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา      3 (3-0-6)                          
  และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา                                                       
  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  ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับองค์กรของรัฐที่มบีทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

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 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่น ธนาคา ร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของ
รัฐที่มีบทบาทในการควบคุมก ากับสถาบันการเงินดังกล่าว 
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2563511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง ของรัฐ      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)  
  Arbitrator Law 
                  แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใช้อนุญาโตตุลาการ  ได้แก่ 
อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีสัญญา) และอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดย
องค์กรของรัฐ (ทฤษฎีการตัดสินเป็นอ านาจรัฐ) ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ 
 

2563514 กฎหมายศุลกากร        2 (2-0-4)  
  Customs Law 
                  พระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ระเบียบการ
ช าระภาษีอากรขาเข้าและขาออก 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

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

2564302 การสืบสวน และสอบสวน       2 (2-0-4)  
  Criminal Process 
                กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวนในการ
กระท าความผิดอาญา  สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย 
 

2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ      2 (2-0-4) 
  International Trade Law 
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                  ความรู้ทั่ ว ไปของธุ รกิจการค้ า ระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ  ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ  การช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขน
ทางทะเล  การประกันภัยทางทะเล  การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ 
 

2564402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน       2 (2-0-4)  
  Law of Investment 
                  สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  นโยบายและข้อก าหนดกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอ่ืน ๆ 
 

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

2564404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และคดีเมือง   3 (3-0-6) 
  Private and Public International Law 
  หลักทั่วไปและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

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 านวน หลักส าคัญของกฎหมาย
ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจ าลอง โดยจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติตาม
รูปแบบของ ศาลยุติธรรม 
 

2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ      2 (2-0-4)  
  Law of Natural Resources 
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                  แนวความคิดและนโยบายการ ควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

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

2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม       2 (2-0-4) 
  Environment Law  
                  แนวความคิด วิธีการต่างๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ  เกี่ยวกับการ ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน        2 (2-0-4) 
  Law of Mass Communication 
                  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์, พระราชบัญญัติการพิมพ์, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ค าสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ และกฎหมาย
ที่สื่อสารมวลชนควรรู้ 
 

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

2564707 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค       3 (3-0-6) 
  Consumer Protection Law 
                  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ วิธีการบั งคับใช้กฎหมาย  การเยียวยาแก่ผู้บริ โภคที่ ได้รับความเสียหาย ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 7 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
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2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กฎหมาย                   2 
(90) 
  Preparation for Professional Experience in Law 
                  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน
สถานการณ์จริง 
 

2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย      5 (450) 
  Field Experience in Law 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
                  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
 

2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา                      1 (45) 
  Cooperative Education Preparation 
  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มี
องค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งาน
ธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและ
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงานโครงงาน 
 

2564804 สหกิจศึกษา                      6 (540) 
  Cooperative Education 
  รายวิชาบังคับก่อน : 2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็น
เวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะ
นิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 
 

1. ประวัติการศึกษา 
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 ปี พ.ศ. 2550  ปริญญาโท  นม. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปี พ.ศ. 2545  เนติบัณฑิตไทย       เนติบัณฑิตไทย 
 ปี พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี  นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2553) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2  หน่วยกิต   
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2564101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3  หน่วยกิต     
  2561203  กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป  3  หน่วยกิต   

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
      สชุิน รอดก าเหนิด. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ ทรัพย์สินทางปัญญา วารสารพิกุล, 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6, หน้า 3.   
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารยอ์ภิชาติ  บวบขม 

 
1. ประวัติการศึกษา 
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 ปี พ.ศ. 2548  ปริญญาโท  นม. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปี พ.ศ. 2537  ปริญญาตรี  นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2553) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2561206  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป   3  หน่วยกิต   
  2562305  กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป  3  หน่วยกิต   
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2564602  การว่าความและศาลจ าลอง  2  หน่วยกิต     
  2562308  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์  3  หน่วยกิต   
  2562305  กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป  3  หน่วยกิต   
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
       ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

อาจารยส์ุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์ 
 

1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2551  ปริญญาโท  นม. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 ปี พ.ศ. 2544  ปริญญาตรี  นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2553) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2562501  กฎหมายปกครอง 1    3  หน่วยกิต   
  2561205  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3  หน่วยกิต   
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2562406  กฎหมายเอกเทศสัญญา 1   3  หน่วยกิต   
  2562407  กฎหมายเอกเทศสัญญา 2  3  หน่วยกิต   
  2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2  หน่วยกิต   
  2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3  หน่วยกิต  
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
       ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 

 
อาจารยพ์ัจนภา เพชรรัตน์ 

 

1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2553  ปริญญาโท  นม. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 ปี พ.ศ. 2545  ปริญญาตรี  นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2553) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ    3  หน่วยกิต   
  2562701  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3  หน่วยกิต   
  2563201  กฎหมายครอบครัว   3  หน่วยกิต   
  2563701  กฎหมายวิชาพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3  หน่วยกิต   
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3  หน่วยกิต   
  2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3  หน่วยกิต   
  2562505  กฎหมายปกครองและ 
      วิธีพิจารณาคดีปกครอง   3  หน่วยกิต   
  2563202  กฎหมายมรดก   3  หน่วยกิต     
  2563507  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2  หน่วยกิต   

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
       ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 
 
 

อาจารยป์าริชาติ สายจันดี 
 

1. ประวัติการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2551  ปริญญาโท  นม. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 ปี พ.ศ. 2548  ปริญญาตรี  นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2553) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2562410  กฎหมายประกันภัย   2  หน่วยกิต   
  2562411  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและ 
      บัญชีเดินสะพัด   2  หน่วยกิต     
  2562412  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 2  หน่วยกิต   
  2563515  กฎหมายมหาชน   3  หน่วยกิต   
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2554) 
  - ระดับปริญญาโท 
   ไม่มี 
  - ระดับปริญญาตรี 
  2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3  หน่วยกิต   
  2561204  หลักกฎหมายมหาชน   2  หน่วยกิต   
  2562202  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
      ลาภมิควรได้    3  หน่วยกิต   
  2562304  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  3  หน่วยกิต   
  

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
       ไม่มี 
 3.2 ผลงานการวิจัย 
  ไม่มี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 (1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  
 (2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
        (3)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

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

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรระระยะสั้นในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
 
 
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน

หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนทีม่หาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา         
แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
  
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดู แลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
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(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 . ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้ อ  2 . บ รรดาข้ อบั งคั บ  ป ระกาศ ห รือค าสั่ ง อ่ื น ใด  ในส่ วนที่ ขั ดห รือแย้ งกั บ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
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  ข้อ 3 . ให้ ใช้ข้อบั งคับนี้ ส าหรับ ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการ 
ศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน 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 
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   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติม 
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซ่ึงนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

 (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได ้
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
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ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่า ระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน

เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 

 
 
 

  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดใน
ข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุ
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สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียน และประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
 

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และ
ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี  ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน  
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 3 ปี  และไม่ต่ ากว่า 
6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  
4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 5 ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 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 ปี  และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี 4  ที่ 6  ที่ 8  ที่ 10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินใน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก 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 ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   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 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  
ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
 
 
 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 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 และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
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  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุด ภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
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นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา 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 การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
 
 
 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตาม
หลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิตของ
รายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้าย
ที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึง
วันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์
มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
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  (1 )  เป็ น นั ก ศึ ก ษ า ใน ร ะ ดั บ อนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษา
ในมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2) เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน   
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ  7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

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

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    วิชาเอก
หนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
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  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการ ยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตาม
ข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึก
ผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 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 และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 12  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 (1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ 
ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 11 โปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        (3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ    
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ 1130/2553 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
……………………………………… 

 

           เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd) เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
ดังนี้  
  รองศำสตรำจำรย์สมบัติ นพรัก   ประธำนกรรมกำร 
  รองศำสตรำจำรย์วศิน อิงคพัฒนำกุล  รองประธำนกรรมกำร 
  คณบดีคณะครุศำสตร์    กรรมกำร 
  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร   กรรมกำร 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์ เนียมนำค  กรรมกำร 
  รองศำสตรำจำรย์ระมัด โชชัย   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล   กรรมกำร 
  อำจำรย์ปรียำนุช พรหมภำสิต   กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 



 104 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ 1359/2553 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (เพ่ิมเติม) 
……………………………………… 

 
           เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd) เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอ
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แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
  นำงบุษบำ เหมือนวิหำร   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ 112/2554 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (เพ่ิมเติม) 
……………………………………… 

 

           เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd) เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  โฆวิไลกุล  กรรมกำร 
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ให้คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่ พัฒนำและ ปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 และกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  083/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 11 โปรแกรมวิชำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

…………………… 
 

    เพ่ือให้กำรพัฒนำ/ ปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 11  โปรแกรมวิชำ ของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำ/ ปรับปรุงหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำ/ ปรับปรุงหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ. ศ. 2552 ดังนี้ 
  

1. หลักสูตรใหม่   
 

 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำพม่ำ 
   ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Myanmar Language 
  ชื่อปริญญำ 
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   ชื่อเต็ม ภ ำ ษ ำ ไ ท ย  ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำพม่ำ) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor  of  Arts. (Myanmar Language) 
  ชื่อย่อ ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำพม่ำ) 
    ภำษำอังกฤษ B. A. (Myanmar Language) 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
  1.  ผศ.วิรัช  นิยมธรรม                ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
     2. พันเอกทนงศักดิ์  คะนองนึก     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
             3.  Miss. Soe  Tin Ngo              อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำพม่ำ 
             4.  Miss Thein Thein Win          อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำพม่ำ 
            5.  อำจำรย์มัทนำ  อินกรัด           อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำพม่ำ 
 

1.2  โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์   
 ชื่อหลักสูตร 
 ภำษำไทย         ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์) 
 ภำษำอังกฤษ      Bachelor of Arts (Information and Library Science)   
  ชื่อปริญญำ 
    ชื่อเต็ม  ภำษำไทย   ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำสำรสนเทศศำสตร์และ                                                                
     บรรณำรักษศำสตร์) 
     ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Information and Library Science)   
  ชื่อย่อ ภำษำไทย ศศ.บ. (สำขำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์) 
     ภำษำอังกฤษ B.A. (Information and Library Science) 
 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
   1.  รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   2.  ผศ.ดร.ชลภสั วงษ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
            3.  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลำรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)  
            4.  ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
   5.  ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
            6.  ผศ.สวุิทย์ วงษ์บุญมำก อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
            7.  ผศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
            8.  อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
   9.  อำจำรย์นริศรำ เพชรพนำภรณ์  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
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 10.  อำจำรย์เพ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจริญวัฒน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์       และบรรณำรักษศำสตร์ 
 11.  อำจำรย์นุจรินทร์  ปทุมพงษ์ อำจำรย์โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับ 
                                                         หลักสูตร    
 
 
 12.  อำจำรย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ อำจำรย์โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับ 
     หลักสูตร 
 

 1.3  โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ 
 ชื่อหลักสูตร 
 ภำษำไทย      หลักสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 ภำษำอังกฤษ     Geographic Information Science Program 
 ชื่อปริญญำ 
 ชื่อเต็ม       ภำษำไทย      วิทยำศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศภูมิศำสตร์) 
  ภำษำอังกฤษ  Bachelor of Science (Geographic Information Science) 
 ชื่อย่อ        ภำษำไทย       วท.บ. (สำรสนเทศภูมิศำสตร์) 
  ภำษำอังกฤษ    B.S. (Geographic Information Science) 
 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
 1. ดร.ธรำวธุ ทิพย์เดโช     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)  
 2. ผศ.วินัย บุษบำ          ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
 3. อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน           อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์
 4. อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฏีระ         อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์
 5. อำจำรย์สุภำสพงษ์ รู้ท ำนอง      อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์  
 
2.  หลักสูตรปรับปรุง 
  2.1  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
    ภำษำอังกฤษ   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts 
  ชื่อปริญญำ 
   ชื่อเต็ม ภำษำไทย ศิลปกรรมศำสตรบัณฑติ (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
      ภำษำอังกฤษ Bachelor of Fineand Applied Arts (Fine and  
        Applied Arts) 
   ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
    ภำษำอังกฤษ B.F.A. (Fine and Applied Arts) 
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  รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  อำจำรย์ชูศักดิ์ ไทพำณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
  2.  อำจำรย์สมพงษ์ ฟักผล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   3.  ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  4.  ผศ.มัย  ตะติยะ  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 5.  ผศ.ศุภพงษ์  ยืนยง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 6.  อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  7.  อำจำรย์สุประวีณ์  ศรีวิริยำกิจ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 8.  อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
   

 2.2  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
   ชื่อหลักสูตร 
    ภำษำไทย  นิติศำสตรบัณฑิต  สำขำนิติศำสตร์          
    ภำษำอังกฤษ  Bachelor of Laws Program 
  ชื่อปริญญำ 
   ชื่อเต็ม ภำษำไทย นิติศำสตรบัณฑิต   
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Laws 
  ชื่อย่อ ภำษำไทย น.บ.   
    ภำษำอังกฤษ LL.B.   
 รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  นำยสำเรศ  ชำญเชี่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   2.  พ.ต.ท.เรวัต บุญโถ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   3.  นำยอดุลย์  หำญก ำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
   4.  อำจำรย์สุชิน  รอดก ำเหนิด อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์  
   5.  อำจำรย์อภิชำติ  บวบขม อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 
   6.  อำจำรย์สุภำวรรณ ศรีไตรรัตน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 
   7.  อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 
     8.  อำจำรย์ปำริชำติ  สำยจันดี อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 
 

 
 
 
 
 2.3  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำไทย 
      ภำษำอังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Thai Language 
    ชื่อปริญญำ 
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     ชื่อเต็ม  ภ ำ ษ ำ ไ ท ย  ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำไทย) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Thai Language) 
    ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำไทย) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (Thai Language) 
    รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
    2.  นำยวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
    3.  อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำไทย 
    4.  อำจำรย์สุคนธ์ธำ  พุ่มเมือง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำไทย 
    5.  อำจำรย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำไทย 
  

   2.4  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำอังกฤษ 
   ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
  ชื่อปริญญำ 
   ชื่อเต็ม ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 
 ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (English) 
     รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
     1.  ดร.ส ำรำญ  ท้ำวเงิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
     2.  ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกำนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)  
  3.  ผศ.วันเพ็ญ บุญมำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
  4.  ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
  5.  อำจำรย์อิฎฐำรมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรำ   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
 
 
    6.  อำจำรย์ณัฐธัญ เมฆปั่น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
    7.  อำจำรย์กิตติพัฒน์ ทำวงศ์ษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
    8.  อำจำรย์ศิริวรรณ หลิมมงคล  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
 

 2.5  โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย  ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำพัฒนำสังคม 
   ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Social Development 
     ชื่อปริญญำ 
      ชื่อเต็ม  ภำษำไทย ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (พัฒนำสังคม) 
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    ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ  Bachelor of Arts ( Social 
Development) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (พัฒนำสังคม) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (Social Development) 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  นำยโอภำส บูรณกิจไพบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
  2.  นำยนิรันดร์ สุรเดชำ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
  3.  ดร.วิทยำ  คำมุณ ี อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนำสังคม 
     4.  อำจำรย์จิรำภำ  จำรุวัฒน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนำสังคม 
     5.  อำจำรย์โอกำมำ  จ่ำแกะ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนำสังคม 
 

 2.6  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
      ชื่อหลักสูตร 
      ภำษำไทย  ศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำภำษำจีน 
      ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
     ชื่อปริญญำ 
      ชื่อเต็ม  ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต  (ภำษำจีน) 
        ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำจีน) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (Chinese) 
     รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นำงสำวจุรี  ชอนำ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
     
 
     2.  นำยอดิเรก  นวลศรี             ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
     3.  นำงสำวประนอม ล ำงำม        อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำจีน 
    4.  อำจำรย์สำยพิณ พิกุลทอง กูรุง  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำจีน 
    5.  อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์     อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำจีน 
 

 2.7  โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ 
      ภำษำอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry 
  ชื่อปริญญำ 
      ชื่อเต็ม  ภำษำไทย วิทยำศำสตรบัณฑิต  (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Science (Gems and Jewelry) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
    ภำษำอังกฤษ B.S. (Gems and Jewelry) 
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 รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
     1. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์        ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
     2. คุณรัตชัย  รุกขจินดำ           ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)
     3. อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน    อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
     4. อำจำรย์ปรียำนุช พรหมภำสิต    อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
              5. อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ         
              6. อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี             อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

   2.8  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
   ชื่อหลักสูตร 
      ภำษำไทย  รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   
     ภำษำอังกฤษ Bachelor of Public Adminnistration (Public Admintration) 
     ชื่อปริญญำ 
             ชื่อเต็ม  ภำษำไทย รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  (รัฐประศำสนศำสตร์)  
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Public Adminnistration (Public  
     Admintration) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์) 
    ภำษำอังกฤษ B.P.A. (Public Admintration) 
 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  ดร. รัตนำวรรณ ธนำนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
      2.  อำจำรย์บัญชำ วำมำรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
      3.  อำจำรย์อดิศร เกิดโต ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
      4.  อำจำรย์บุญญำบำรมี สว่ำงวงศ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
      5.  ดร.พิษณุ บุญนิยม อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
  6.  อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
  7.  อำจำรย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
  8.  อำจำรย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
  9.  อำจำรย์เสริมศักดิ์  รูปต่ ำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  27  มกรำคม  พ. ศ. 2554 
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  276/2554 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร  

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

…………………… 
    

เพ่ือให้กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 11 โปรแกรมวิชำ ของคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิพำกษ์หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรใหม่   
 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. ผศ.อรนุช   นิยมธรรม    ภำควิชำพม่ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยนเรศวร  
    2. นำงสำวนภัทร  คุ่ยชูชีพ  ผู้เชี่ยวชำญภำษำพม่ำ     
    3. อำจำรย์เจียมจิต ประกอบกิจ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
      

          1.2    โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
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    1.  นำงอุไรวรรณ  พรน้อย   อำจำรย์ 2 ระดับ 7  โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 
    2.  นำยบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์  นักวิชำกำร  
       ศูนย์บริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
        ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
        แห่งชำติ (สวทช)  
   3.  รศ.เฉลียว พันธ์สีดำ             มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
         1.3     โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. รศ.ดร.ชฎำ ณรงค์ฤทธิ์   ภำควิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ  
      และสิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยนเรศวร  
     2.  ผศ.ดร.จรัณธร บุญญำนุภำพ ภำควิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ  
      และสิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยนเรศวร   
      3.  ดร.กัมปนำท ปิยะธ ำรงชัย ภำควิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ  
      และสิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยนเรศวร  
 

2. หลักสูตรปรับปรุง 
 2.1    โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  รศ.บุษรำคัม เริงโกสุม  สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    2.  ผศ.วิทยำ เริงโกสุม  สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
 

 2.2    โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  นำยสุนทร  จินดำอินทร์   อดีตผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะในศำลอุทธรณ์  
      และอดีตสมำชิกวุฒิสภำ     
    2.  นำยมีชัย โชติชูตระกูล   อัยกำรอำวุโส ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 
    3.  นำยมีชัย  ค ำเพ็ญ  ทนำยควำม  
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 2.3    โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์  สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหำวิทยำลัยมหิดล     
    2. ผศ.สุขุมำลวดี  ข ำหิรัญ  สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหำวิทยำลัยมหิดล     
                3. อำจำรย์สถำพร ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ประจ ำปี 2548 
 

 2.4    โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  ผศ.ดร.พยุง ซีดำร์   ภำควิชำภำษำตะวันตก สำขำภำษำอังกฤษ 
      คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    2.  ผศ.ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล  ภำควิชำภำษำตะวันตก สำขำภำษำอังกฤษ 
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
        คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    3.  รศ.อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ ภำควิชำภำษำตะวันตก สำขำภำษำอังกฤษ 
      คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

 2.5    โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  ดร.รัดเกล้ำ เปรมประสิทธิ์ ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
      คณะสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    2.  ดร.สุขเกษม  ขุนทอง  กลุ่มสำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม  
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์     
    3.  นำงสำยพิน ค ำฝอย  เครือข่ำยประชำคมฅนก ำแพง 
 

 2.6    โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถำวรำนันต์ ภำควิชำภำษำตะวันออก  
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      มหำวิทยำลัยบูรพำ  
 
  
    2.  อำจำรย์วรำรักษ์  พูนวิวัฒน์ สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ   
      ภำควิชำภำษำต่ำงประเทศ 
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
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    3.  Mr.Qiu Chao  ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนภำษำจีน 
 

 2.7.    โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. นำยจิระพฤทธิ์  จักรวำลวิบูลย์   นักวิชำกำรตรวจสอบอัญมณี   
        สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณี  
        และเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)    
    2. นำยธีรยุทธ เกษมวัฒนำ    อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
      (อัญมณีและเครื่องประดับ)     
          มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร 
    3. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์    ภำควิชำธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์  
                 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 

 2.8    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. ดร.สนั่น กัลปำ  สำขำสังคมวิทยำ 
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
    2. ดร.ฉกำจ  วิสัย  กรรมกำรผู้จัดกำร   
      บริษัทวิสัย 1999 จ ำกัด   
    3. อำจำรย์สมญำ อินทรเกษตร สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
 

สั่ง ณ วันที่        4        มีนำคม  พ.ศ. 2554 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2550  กับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาระที่ปรับปรุง 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย             นิติศาสตรบณัฑิต 
ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Laws Program 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย             นิติศาสตรบณัฑิต 
ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Laws Program 
 

 

 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม               ภาษาไทย  นิติศาสตรบณัฑิต 
                       ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws 
 อักษรย่อปริญญา  ภาษาไทย  น.บ. 
                       ภาษาองักฤษ LL.B. 

 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม               ภาษาไทย  นิติศาสตรบณัฑิต 
                       ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws 
 อักษรย่อปริญญา  ภาษาไทย  น.บ. 
                       ภาษาอังกฤษ         LL.B. 
 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

 

 

ระบบการศึกษา 
     1.  ระบบการจัดการศึกษา  
          ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ  ซึ่งใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ 
     2.  การคิดหน่วยกิต  
           2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา
ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
          2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  

 

รูปแบบหลักสูตร 
1. รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี 
2. ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 

3. การรับเข้าศึกษา 
          รับเฉพาะนักศึกษาไทย  

4. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
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            2.3 รายวิชาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 
     3.  ระยะเวลาการศึกษา 
          หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ เป็นหลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี  
ระยะเวลาศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา 

     จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 

 
  

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

ฯลฯ 
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ปรัชญา 
             สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง และมีทักษะในการน าความรู้ด้านนิติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม พร้อมกับเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ   
มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพ และมีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคม 

 

ปรัชญา 
               มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและสามารถน าความรู้ด้านนิติศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีวินัยและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ และมีจิตส านึกในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

 
 

ปรับปรุงปรัชญาใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถาบัน 

 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ให้มี ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแขนงต่างๆ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก
และรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาสังคม โดยการช่วย
ปกป้อง พิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งให้การช่วยเหลือ ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ให้มีความรับผิดชอบใน
วิชาชีพนักกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมาย 
ตลอดจนฝึกฝนให้สามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีโดยให้
รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจสาระส าคัญ และเจตนารมณข์องกฎหมาย  รวมทั้งสามารถ
น าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พัฒนาวิชาชีพของตนเอง พัฒนา
สังคม และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 

 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถและมีทักษะทางด้านกฎหมาย
ให้สามารถน าหลักวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ  อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     2. เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบใน
วิชาชีพกฎหมาย  และตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ปกป้องและพิทักษ์ 
รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกับ
ผู้ด้อยโอกาสทางกฎหมาย 
     3. เพื่อผลิตและพัฒนาบณัฑติใหม้ีจิตส านึกในการน าความรูไ้ปใช้ในการ
แก้ไขปญัหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 
ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ ใหม่ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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โครงสร้างหลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า    139  หน่วยกิต    
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                 9 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                                     8 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                                     6 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์                      9 หน่วยกิต                         
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                            2 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  99 หนว่ยกิต 
1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                              84 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเลือก                                                               10 หน่วยกิต 
3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ฯ                                   5 หน่วยกิต                   
หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6 หนว่ยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกติ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และให้เลือก    
     เรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ   
     ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ 
     ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหเ้ลือกเรยีนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต   
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน  85  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
3. วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน   
    7  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 
     - ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ห ลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
     - ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชา
ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  ต า ม เก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
     - ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน  และรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น    

2561101  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                        2 (2-0-4)  
             Thai Legal History 
   ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งเป็น
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่ส าคัญของไทย อิทธิพลของ       
แนวความคิด หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศ
ตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมาย
ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การจัดท าประมวลกฎหมาย 

2561101  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                      2 (2-0-4)  
              Thai Legal History 
    ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งเป็น
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่ส าคัญของไทย อิทธิพลของ       
แนวความคิด หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของอินเดีย และ
ประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของ
กฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  การจัดท าประมวล
กฎหมาย 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

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

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

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
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ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย และแนวความคิด
ทางกฎหมายของส านักต่าง ๆ ประเภทและศักดิ์ หรือล าดับช้ันของ
กฎหมาย  การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่ง
กฎหมาย สิทธิและการใช้สิทธิ หลักสุจริต ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือ
ช่ือ การตีความเอกสาร และเรื่องบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 หลักท่ัวไป มาตรา 1 - 77   

ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย และแนวความคิด
ทางกฎหมายของส านักต่าง ๆ ประเภทและศักดิ์ หรือล าดับช้ันของ
กฎหมาย  การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่ง
กฎหมาย สิทธิและการใช้สิทธิ หลักสุจริต ดอกเบี้ย เหตุสุดวิสัย ลายมือ
ช่ือ การตีความเอกสาร และเรื่องบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 หลักท่ัวไป มาตรา 1 - 77   

หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2561204  หลักกฎหมายมหาชน                               2 (2-0-4)                                                                                  
              Principle of Public Law 
               ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญารากฐานของกฎหมาย
มหาชน แนวความคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมาย
เอกชน ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมาย
มหาชน และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน   

2561204  หลักกฎหมายมหาชน                              2 (2-0-4)                                                                                  
              Principle of Public Law 
               ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญารากฐานของกฎหมาย
มหาชน แนวความคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจาก
กฎหมายเอกชน ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของ
กฎหมายมหาชน  และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน   
 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2561206  กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักทั่วไป                3 (3-0-6)                                                                     
              Law of Obligation : General Principles 
              ความหมายของหนี้ บ่อเกิดของหนี้ วัตถุ แห่งหนี้ ผลแห่งหนี้  
การโอนสิทธิเรียกร้อง  ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 

2561206  กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักทั่วไป              3 (3-0-6)                                                                     
              Law of Obligation : General Principles 
             ความหมายของหนี้ บ่อเกิดของหนี้ วัตถุ แห่งหนี้ ผลแห่งหนี้  
การโอนสิทธิเรียกร้อง  ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 

 

2562201  กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน            3 (3-0-6)                                                                     
              Property and Land Law                              
               ลั ก ษ ณ ะ ข อ งท รั พ ย์ สิ น ป ร ะ เภ ท ข อ งท รั พ ย์ สิ น                 
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์และดอกผล  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของ
ทรัพย์สิน  ชนิดของทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 และหลักส าคัญของกฎหมายที่ดิน 
กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน 

2562201  กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน           3 (3-0-6)                                                                     
              Property and Land Law                              
               ลั ก ษ ณ ะ ข อ งท รั พ ย์ สิ น ป ร ะ เภ ท ข อ งท รั พ ย์ สิ น             
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์และดอกผล  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ3 และหลักทั่วไป
ของทรัพย์สิน  ชนิดของทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 และหลักส าคัญของกฎหมายที่ดิน 
กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

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

              ลาภมิควรได้                         
            Law of Tort Management of Affairs without  
            Mandate Undue Enrichment 
               ลักษณะหนี้ซึ่ งเกิดโดยมิ ได้มีสัญญา  ได้แก่ ละเมิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอก
สั่ง    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิ
ควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ  4   

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

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 
               หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา  
ภาค 1  ตั้งแต่มาตรา 1 – 106    

 
 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด                 3 (3-0-6)  
              Criminal Law 2 : Offense 
                      รายวิชาบังคับก่อน : 2562305  กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป 
               หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107–366  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 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 

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 

2562307  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัว  2 (2-0-4) 
              Law of Juvenile and Family Offenses 
               ความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุแห่งการกระท าผดิ
ของเด็กและ เยาวชน การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของกฎหมาย
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562406  เอกเทศสญัญา 1                                    3 (3-0-6)                                                                                                
             Specific Contracts 1 

2562406  เอกเทศสญัญา 1                                   3 (3-0-6)                                                                                                
             Specific Contracts 1 
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              ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่  สัญญาซื้ อขาย      
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ประนีประนอมยอมความ การพนัน
และขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ1 
ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 17 และลักษณะ 18 
 
 

              ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่  สัญญาซื้อขาย      
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ประนีประนอมยอมความ การพนัน
และขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ1 
ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 17 และลักษณะ 18 

ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 

2562407  เอกเทศสัญญา  2                         3 (3-0-6) 
             Specific Contracts 2 
              ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ สัญญายืม ฝากทรัพย์ 
จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน ตัวแทน นายหน้า และเก็บของใน
คลังสินค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 สัญญายืม ฝากทรัพย์ 
จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน ตัวแทน นายหน้า และเก็บของใน
คลังสินค้า  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  ลักษณะ 
6  ลักษณะ 7 ลักษณะ 8  ลักษณะ 9  ลักษณะ 10  ลักษณะ 14  
ลักษณะ 15 และลักษณะ 16 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2562409 กฎหมายลกัษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์   2 (2-0-4) 
            Law of Secured Transaction 
             ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการ ค้ าประกัน  จ านอง  
จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11  
ลักษณะ 12 และลักษณะ 13   

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 และลักษณะ 13   

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

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 ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20   

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562411 กฎหมายลกัษณะต๋ัวเงินและบัญชเีดินสะพัด      2 (2-0-4) 
              Law of Negotiable Instruments                  
              ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋ ว เงินและบัญ ชี
เดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 
และลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการ
ใช้เช็ค  

2562411 กฎหมายลกัษณะต๋ัวเงินและบัญชเีดินสะพัด     2 (2-0-4) 
              Law of Negotiable Instruments                  
              ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ย วกับตั๋วเงินและบัญ ชี
เดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 
19  และลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผดิอันเกิดจาก
การใช้เช็ค  

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
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2562412  กฎหมายลกัษณะหุ้นสว่นและบริษทั              2 (2-0-4)                                                               
              Partnerships and Companies Law             
               ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ ยวกับ หุ้ นส่ วน  บริษัท           
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ลักษณะ 
23  และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

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

- ช่ื อ วิ ช า  ค า อ ธิ บ าย ร าย วิ ช า ไม่
เปลี่ยนแปลง 
- ปรับปรุง โดยเพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 

2562413  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย                2 (2-0-4)                                                                                                                                                    
             Accounting for Lawyers                              
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การพิจารณาปัญหา
ของการท าบัญชีในทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี 

2562413  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย                2 (2-0-4)                                                                                                                                                    
             Accounting for Lawyers                              
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การพิจารณาปัญหา
ของการท าบัญชีในทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 

2562414  เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย                2 (2-0-4)                                                                 
             Economics for Lawyers 
              ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ หลัก
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ บทบาท
ของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทางเลือก
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไก ทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทาง
กฎหมาย แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหว่างประเทศ       

2562414  เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักกฎหมาย                2 (2-0-4)                                                                 
             Economics for Lawyers 
              ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ หลัก
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ บทบาท
ของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิจท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทางเลือก
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไก ทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทาง
กฎหมาย แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกท่ีมีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหว่างประเทศ       

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2562503  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย        2 (2-0-4)                                                      
              Law of Administration of State Affairs     
               หลักส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

2562503  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย       2 (2-0-4)                                                      
              Law of Administration of State Affairs     
               หลักส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ                               3 (3-0-6)  
             Constitutional  Law 

2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ                              3 (3-0-6)  
             Constitutional  Law 

 
 



 

 

128 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาระที่ปรับปรุง 

               ความหมาย ประวัติ  และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ 
ประเภทของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย และความเกี่ยวพัน
ระหว่างอ านาจนั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 

               ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ 
ประเภทของรัฐธรรมนูญ  การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย  และความ
เกี่ยวพันระหว่างอ านาจนั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 

ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

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 
              การปกครองของรัฐ สาระส าคัญและที่มาของกฎหมาย
ปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการของไทย  
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 

2562506  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                         2 (2-0-4)                                                                               
              Constitutional Court of Justice 
               กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาล และ
อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมาย
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

2562506  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                        2 (2-0-4)                                                                               
             Constitutional Court of Justice 
              กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาล และ
อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมาย
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

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

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

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562601  นิติปรัชญา                                           2 (2-0-4)                                                                                 
              Philosophy of Law 
               วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาการใช้กฎหมาย 
 

2562601  นิติปรัชญา                                          2 (2-0-4)                                                                                 
              Philosophy of Law 
               วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่
อดตีจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาการใช้กฎหมาย 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562602  ภาษากฎหมายไทย                                  2 (2-0-4)                                                                              
             Thai Law Language 
              ความหมายของถ้อยค าในกฎหมาย ซึ่ งมีความหมาย
โดยเฉพาะ และวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 

2562602  ภาษากฎหมายไทย                                 2 (2-0-4)                                                                              
             Thai Law Language 
               ความหมายของถ้อยค าในกฎหมาย ซึ่ งมีความหมาย
โดยเฉพาะ และวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562604  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ    2 (2-0-4)                               
             Legal Drafting and Legislative Process 

2562604  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ           2 (2-0-4)                               
              Legal Drafting and Legislative Process 
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              รูปแบบของกฎหมาย ช่ือ ค าปรารภ บทอาศัยอ านาจ      
วันใช้บังคับ การยกเลิกกฎหมายเก่า บทนิยาม ผู้รักษาการ สาระของ
กฎหมาย บทก าหนดโทษ บทเฉพาะกาล การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
กฎหมาย  หลักส าคัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย  กระบวนการนับตั้งแต่
เริ่มร่างจนกระทั่งประกาศใช้กฎหมาย 

               รูปแบบของกฎหมาย ช่ือ ค าปรารภ บทอาศัยอ านาจ วัน
ใช้บังคับ การยกเลิกกฎหมายเก่า บทนิยาม ผู้รักษาการ สาระของ
กฎหมาย บทก าหนดโทษ  บทเฉพาะกาล  การแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกกฎหมาย  หลักส าคัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย  กระบวนการ
นับตั้งแต่เริ่มร่างจนกระทั่งประกาศใช้กฎหมาย 

ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562605  การใช้และการตีความกฎหมาย                   2 (2-0-4)                                                                         
             Application and Interpretation of Law 
              หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย  การตีความกฎหมายของ
ระบบกฎหมายต่าง ๆ องค์กรที่ต้องตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทาง
ที่ใช้ในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่ง
และทางอาญา 

2562605  การใช้และการตีความกฎหมาย                  2 (2-0-4)                                                                         
             Application and Interpretation of Law 
              หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย  การตีความกฎหมาย
ของระบบกฎหมายต่าง ๆ องค์กรที่ต้องตีความกฎหมาย วิธีการและ
แนวทางที่ใช้ในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้ง
ในทางแพ่งและทางอาญา 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1               3 (3-0-6)                                                                                                                              
             English for Lawyers 1                                 
              ความรู้ทั่วไปในเรื่อง ศัพท์ ส านวน และความหมายของศัพท์
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง เช่น การละเมิด สัญญา 
รวมทั้งศึกษาบุคคลส าคัญด้านกฎหมาย ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระบบศาลของไทย โดยเน้นการฟังหรืออ่านจับใจความ 
แล้วน ามาสรุป อภิปราย หรือถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรือ การเขียนได้อย่างถูกต้อง 

2562606  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1              3 (3-0-6)                                                                                                                              
             English for Lawyers 1                                 
              ความรู้ทั่วไปในเรื่อง ศัพท์ ส านวน และความหมายของ
ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง เช่น การละเมิด สัญญา 
รวมทั้งศึกษาบุคคลส าคัญด้านกฎหมาย ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ระบบศาลของไทย โดยเน้นการฟังหรืออ่านจับใจความ 
แล้วน ามาสรุป อภิปราย หรือถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรือ การเขียนได้อย่างถูกต้อง 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 
 

 

 
2562607  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2              3 (3-0-6)                                                               
              English for Lawyers 2                                                                                          
               รายวิชาบังคับก่อน : 2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับ         
                                        นักกฎหมาย 1                                                                   
               รายละเอียดของประเด็นกฎหมายที่ส าคัญ เช่น การฟ้อง
ทางแพ่ง การฟ้องทางอาญา  โดยเน้นให้การใช้ทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังฝึกฝนให้สามารถแปลกฎหมาย ทั้งจาก
ภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็นอังกฤษได้อย่าง

2562607  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2              3 (3-0-6)                                                               
              English for Lawyers 2                                                                                          
                รายวิชาบังคับก่อน : 2562606 ภาษาอังกฤษส าหรับ      
                                         นักกฎหมาย 1                                                                   
                รายละเอียดของประเด็นกฎหมายที่ส าคัญ เช่น การฟ้อง
ทางแพ่ง การฟ้องทางอาญา  โดยเน้นให้การใช้ทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถอภิปรายและถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังฝึกฝนให้สามารถแปลกฎหมาย 
ทั้งจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยให้เป็นอังกฤษ

 
 
 
 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
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ถูกต้อง ได้อย่างถูกต้อง 
2563201  กฎหมายครอบครัว                         3 (3-0-6)  
             Family  Laws 
              ลักษณะของกฎหมายครอบครัว เกี่ยวกับ การสมรส  
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับ
บุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 5   

2563201  กฎหมายครอบครัว                        3 (3-0-6)  
             Family  Laws 
              ลักษณะของกฎหมายครอบครัว เกี่ยวกับ การสมรส  
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับ
บุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 5   

 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563202  กฎหมายมรดก                                      3 (3-0-6) 
             Succession Law  
              ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป  สิทธิโดย
ธรรมในการรับมรดก  พินัยกรรม  วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  มรดก
ที่ไม่มีผู้รับ อายุความ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6   

2563202  กฎหมายมรดก                                     3 (3-0-6) 
             Succession Law  
              ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป  สิทธิโดย
ธรรมในการรับมรดก  พินัยกรรม  วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  
มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 6   
 
 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2563203  สัมมนากฎหมายแพ่ง                               2 (2-0-4)                                                                                     
             Seminar in Civil Law 
              รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
              จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่างๆ  เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว  
เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

2563203  สัมมนากฎหมายแพ่ง                              2 (2-0-4)                                                                                     
             Seminar in Civil Law 
              รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน  
              จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว   
เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2563302  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                      2 (2-0-4)                                                                            
             Criminology and Penology 
              ความ ห ม ายแ ละขอบ เขต ขอ งอ าชญ าวิท ย า  ส ถิ ติ
อาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม
กับอาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระท าผิด การป้องกันอาชญากรรม  
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุม

2563302  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                     2 (2-0-4)                                                                            
             Criminology and Penology 
              ความห มายและขอบ เขตของอาชญ าวิท ย า  สถิ ติ
อาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม
กับอาชญากรรม  พฤติกรรมของผู้กระท าผิด การป้องกันอาชญากรรม  
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การ

 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
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ประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขต
ของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา 

คุมประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ใน
ขอบเขตของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา 

 

2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล        2 (2-0-4)                                               
             Private International Law                       
             หลักทั่วไปและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ 
เป็นต้น 

2564404  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีเมือง 
              Private and Public International Law   3 (3-0-6) 
               หลักทั่วไปและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สัญชาติ กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม 

-  รวมรายวิช ากฎหมายระหว่ าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล และรายวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง เป็นรายวิชากฎหมายระหว่าง
ประเทศคดีบุคคลและคดีเมือง 
-  ก าห นด ให้ มี ห น่ วยกิ ต  จ าน วน        
3 หน่วยกิต และเปลี่ยนรหัสวิชา 2563509  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง        2 (2-0-4)                                                 

             Public International Law                            
             กฎหมายระหวา่งประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม 

2563304  สัมมนากฎหมายอาญา                             2 (2-0-4)                                                                                        
             Seminar in Criminal Law 
              รายวิชาบังคับก่อน : 2562306 กฎหมายอาญา 2 :  
                                       ภาคความผิด  
              จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว 
เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

2563304  สัมมนากฎหมายอาญา                            2 (2-0-4)                                                                                        
              Seminar in Criminal Law 
               รายวิชาบังคับก่อน : 2562306 กฎหมายอาญา 2 :  
                                        ภาคความผิด  
               จัดให้มีการสัมมนาในปัญหาส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว 
เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบัติ 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2563305  สิทธิมนุษยชน                                       2 (2-0-4)                                                                                                  
              Human  Rights 
              รายวิชาบังคับก่อน  : 2562504  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หรือ 
              2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล  หรือ 
              2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือ 
              2562505  กฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
              หรือ ได้รับอนุมัตจิากอาจารยผ์ู้สอน    
              ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับ
บรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมาย
และเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน  

2563305  สิทธิมนุษยชน                                      2 (2-0-4)                                                                                                  
              Human  Rights 
              รายวิชาบังคับก่อน : 2562504  กฎหมายรฐัธรรมนูญ  หรอื 
              2563303  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล  หรือ 
              2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือ 
              2562505  กฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
              หรือ ได้รับอนุมัตจิากอาจารยผ์ู้สอน    
              ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับ
บรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมาย
และเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน  

 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
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ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม  ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

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

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

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563402  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณา 
             คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา                     2 (2-0-4)                                                                        
             Law of Intellectual Estate and Procedure for 
Intellectual Property         
              หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ตลอดจนวิธีพิจารณา
คดีในศาล  ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

2563401 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณา 
             คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา                    3 (3-0-6)                                                                        
             Law of Intellectual Estate and Procedure for 
Intellectual Property         
              หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้า  รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ตลอดจนวิธีพิจารณา
คดีในศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

 
 

 
- ช่ื อ วิ ช า  ค า อ ธิ บ าย ร าย วิ ช า ไม่
เปลี่ยนแปลง 
- ปรับปรุง โดยเพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 

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

2563403  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์         2 (2-0-4)                                                         
              Law of Real Property Business                   
               บทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นโยบายการควบคุม
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

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

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

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563405  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน                  2 (2-0-4)                                                                         
              Financial Institution Law 
              บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน  นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่น  ธนาคารพาณิชย์  

2563405  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน                 2 (2-0-4)                                                                         
              Financial Institution Law 
              บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน  นโยบายการควบคุมและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์  

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
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บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐ ที่มีบทบาทในการควบคุมก ากับสถาบัน
การเงินดังกล่าว 

บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐ ท่ีมีบทบาทในการควบคุมก ากับสถาบัน
การเงินดังกล่าว 

2563503  กฎหมายลักษณะพยาน                            3 (3-0-6)  
              Law of Evidence 
               ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดี
แพ่ งและคดีอาญา หลักในการรับฟั ง และไม่ รับฟั งพยานหลักฐาน          
หลักเกี่ยวกับพยาน  ความเห็น  ข้อที่ศาลรู้เอง  ข้อสันนิษฐาน  หน้าที่น าสืบ  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5  และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5   

2563503  กฎหมายลักษณะพยาน                           3 (3-0-6)  
              Law of Evidence 
               ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดี
แพ่ งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับฟั งพยานหลักฐาน          
หลักเกี่ยวกับพยาน  ความเห็น  ข้อที่ศาลรู้เอง  ข้อสันนิษฐาน  หน้าที่น า
สืบ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5   

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                3 (3-0-6)    
             Law of Civil Procedure 1 
              หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธี
พิจารณาในศาล ช้ันต้น อุทธรณ์ และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3 

2563504  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1               3 (3-0-6)    
             Law of Civil Procedure 1 
              หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธี
พิจารณาในศาล ช้ันต้น อุทธรณ์ และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3 

 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563505  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                3 (3-0-6)                                                                      
             Law of Civil Procedure 2 
              รายวิชาบังคับก่อน   :  2563504   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                   
              หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาช่ัวคราวก่อนพิพากษา  และ
การบังคับตามค าพิพากษาหรือ ค าสั่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ภาค  4 

2563505  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2               3 (3-0-6)                                                                      
             Law of Civil Procedure 2 
              รายวิชาบังคับก่อน  :   2563504   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                   
              หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาช่ัวคราวก่อนพิพากษา  และ
การบังคับตามค าพิพากษาหรือ ค าสั่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค  4 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1              3 (3-0-6)                                        
             Criminal Procedure 1                                  

                หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญา และการ
สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 

2563506  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1             3 (3-0-6)                                        
             Criminal Procedure 1                                  
              หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีอาญา และ
การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ
ภาค 2 
 

 
 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563507  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2              2 (2-0-4)         2563507  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2             2 (2-0-4)          
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             Criminal Procedure 2                          
              รายวิชาบังคับก่อน : 2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 
                                       อาญา 1 
               หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยวิธีพิจารณาใน
ศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา และการบังคับตามค าพิพากษาและ
ค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 
ภาค 4 และภาค 6 

             Criminal Procedure 2                          
              รายวิชาบังคับก่อน : 2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 
                                       อาญา 1 
               หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยวิธีพิจารณา
ในศาลช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา และการบังคับตามค าพิพากษาและ
ค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 
ภาค 4 และภาค 6 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2563508  กฎหมายภาษีอากร                         3 (3-0-6)    
             Taxation Law 
              หลักการของภาษีอากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

2563508  กฎหมายภาษีอากร              3 (3-0-6)    
             Taxation Law 
              หลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563510  กฎหมายล้มละลาย                                  3 (3-0-6)                                                                                                    
             Bankruptcy Law 
              ประวัติและหลักส าคัญของกฎหมายล้มละลาย กระบวน
พิจารณาคดีล้มละลาย  กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้  วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจ
ศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวนและบทก าหนด
โทษ  และบทเบ็ดเสร็จทั่วไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 

2563510  กฎหมายล้มละลาย                                 3 (3-0-6)                                                                                                    
             Bankruptcy Law 
              ประวัติและหลักส าคัญของกฎหมายล้มละลาย กระบวน
พิจารณาคดีล้มละลาย  กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้  วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจ
ศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวนและบทก าหนด
โทษ และบทเบ็ดเสร็จทั่วไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2563512  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                     2 (2-0-4)                                                                          
              Comparative Administrative Law 
               เปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมาย
ปกครองของต่างประเทศ 

2563512  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                    2 (2-0-4)                                                                          
              Comparative Administrative Law 
               เปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมาย
ปกครองของต่างประเทศ 

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563513  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                         2 (2-0-4)                                                                                2563513  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                        2 (2-0-4)                                                                                 
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              Arbitrator Law 
               แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนว
ทางการใช้อนุญาโตตุลาการ ได้แก่ อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดย
องค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีสัญญา) และอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดย
องค์กรของรัฐ (ทฤษฎีการตัดสินเป็นอ านาจรัฐ) ตลอดจนกฎหมาย
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 

              Arbitrator Law 
               แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนว
ทางการใช้อนุญาโตตุลาการ ได้แก่ อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดย
องค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีสัญญา) และอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้น
โดยองค์กรของรัฐ (ทฤษฎีการตัดสินเป็นอ านาจรัฐ) ตลอดจนกฎหมาย
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกติ ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2563514  กฎหมายศุลกากร                                   2 (2-0-4)                                                                                              
             Customs Law 
              พระราชบัญญัติศุลกากร  พระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัด
อัตราภาษีศุลกากร ระเบียบการช าระภาษีอากรขาเข้าและขาออก 

2563514  กฎหมายศุลกากร                                  2 (2-0-4)                                                                                              
             Customs Law 
              พระราชบัญญัติศุลกากร  พระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัด
อัตราภาษีศุลกากร ระเบียบการช าระภาษีอากรขาเข้าและขาออก 

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2563701  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
   Labour Law and Procedure                  3 (3-0-6)                       
               ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 

2563701  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
   Labour Law and Procedure                  3 (3-0-
6)                       
              ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
 
 
 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2564301  นิติเวชศาสตร์                                        2 (2-0-4)                                                                                                 
              Forensic Medicine 
               ประวัติและความมุ่ งหมายของนิติ เวชศาสตร์  อันเป็น
วิทยาการทาง  การแพทย์ โดยเน้นการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการ
ตายทางวิทยาศาสตร์  ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย อันเป็นการพิสูจน์
หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 

2564301  นิติเวชศาสตร์                                       2 (2-0-4)                                                                                                 
              Forensic Medicine 
               ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์  อันเป็น
วิทยาการทาง  การแพทย์ โดยเน้นการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของ
การตายทางวิทยาศาสตร์  ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย อันเป็นการ
พิสูจน์หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

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

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

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
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การสืบสวนและสอบสวนในการกระท าความผดิอาญา  สิทธิของผู้ต้องหา
ตามกฎหมาย 

การสืบสวนและสอบสวนในการกระท าความผิดอาญา  สิทธิของ
ผู้ต้องหาตามกฎหมาย 

หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2564401  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ         2 (2-0-4)                                                          
              International Trade Law                             
               ความรู้ทั่ วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  และ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ  
การช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล  
การประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ 

2564401  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ        2 (2-0-4)                                                          
              International Trade Law                             
               ความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ  
การช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล  
ก ารป ระ กั น ภั ย ท า งท ะ เล  ก าร ร ะ งับ ข้ อ พิ พ าท ก า รค้ า โด ย
อนุญาโตตุลาการ 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2564402  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                        2 (2-0-4)                                                                                
              Law of Investment 
               สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
นโยบายและ ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้เข้ามาลงทุน  
กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว  กฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุนของประเทศอื่น ๆ 

2564402  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                       2 (2-0-4)                                                                                
              Law of Investment 
               สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
นโยบายและ ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้เข้ามา
ลงทุน  กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว  กฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ 

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

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

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

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2564502  กฎหมายเกษตรกรรม                               2 (2-0-4)                                                                                         
             Agricultural Law 
              กฎหมายเกี่ยวการการประมง ป่าไม้ พืชสัตว์ และที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2564502  กฎหมายเกษตรกรรม                              2 (2-0-4)                                                                                         
              Agricultural Law 
               กฎหมายเกี่ยวการการประมง ป่าไม้ พืชสัตว์ และที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2564601  หลักวิชาชีพนกักฎหมาย                         2 (2-0-4)  2564601  หลักวิชาชีพนกักฎหมาย                        2 (2-0-4)   
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             Principle of Legal Profession 
               วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้ าที่ และงานของ          
นักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของ   
นักกฎหมาย  องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

             Principle of Legal Profession 
               วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้ าที่ และงานของ          
นักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของ  
นักกฎหมาย  องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกติ ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 
2564602  การว่าความและศาลจ าลอง                       2 (2-0-4)                                                                                
             Advocacy and Moot Court 
             ทฤษฎีการว่าความ  การเตรียมคดี  การร่างค าฟ้อง การร่าง
ค าให้การ การถามค้าน  วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้  วิธีซักถามพยาน  
การถามติ ง การร่างค าแถลง ส านวน  หลักส าคัญของกฎหมาย
ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจ าลอง 
โดยจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรม 

2564602  การว่าความและศาลจ าลอง                      2 (2-0-4)                                                                                
             Advocacy and Moot Court 
              ทฤษฎีการว่าความ  การเตรียมคดี  การร่างค าฟ้อง การ
ร่างค าให้การ การถามค้าน  วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้  วิธีซักถาม
พยาน  การถามติง การร่างค าแถลง ส านวน หลักส าคัญของกฎหมาย
ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจ าลอง 
โดยจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรม 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2564701  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ            2 (2-0-4)                                                            
             Law of Natural Resources                           
              แนวความคิ ดและน โยบายการควบคุ มการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2564701  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ           2 (2-0-4)                                                            
             Law of Natural Resources                           
              แนวความคิดและนโยบายการควบคุมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2564702  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                         2 (2-0-4)                                                                               
             Consumer Protection Law 
               แนวความคิดที่ท าให้เกิดความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่
ได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

2564707 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                         3 (3-0-6)                                                                                 
            Consumer Protection Law 
              แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การ
คุ้มครองผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  วิธีการบังคับใช้
กฎหมาย การเยียวยาแก่ผู้ บ ริ โภคที่ ได้ รับความ เสียหาย ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
- ช่ือวิชา ไม่เปลี่ยนแปลง 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและเพิ่ม
จ านวนหน่วยกิต   

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

2564703  กฎหมายประกันสังคม                             2 (2-0-4)                                                                                      
              Social Security Law 
               ลักษณะ ประวัติความเป็นมาของการประกันสังคมของ
ไทย  และกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2564704  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                      2 (2-0-4)                                                                           
              Environments Law  

2564704  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                     2 (2-0-4)                                                                           
              Environments Law  
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               แนวความคิด  วิธีการต่าง ๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับ
ต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

               แนวความคิด  วิธีการต่าง ๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับ
ต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

2564705  กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                  2 (2-0-4)                                                                       
             Law of Mass Communication 
              พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ร.บ.การพิมพ์  พ.ร.บ. เกี่ยวกับวิทยุและ
โทรทัศน์  ค าสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์  
และกฎหมายที่สื่อสารมวลชนควรรู้ 

2564705  กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                 2 (2-0-4)                                                                       
             Law of Mass Communication 
              พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ร.บ.การพิมพ์  พ.ร.บ. เกี่ยวกับวิทยุและ
โทรทัศน์  ค าสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์  
และกฎหมายที่สื่อสารมวลชนควรรู้ 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2564706  กฎหมายการปกครองท้องถิ่น                      2 (2-0-4)                                                                           
              Law of Local Government 
               การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่แยกออกจาก
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  โครงสร้าง สถานะ องค์กรและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามกฎหมาย  การ
ก ากับดูแลองค์กรส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนระเบียบและวิธีการคลังของ
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

2564706  กฎหมายการปกครองท้องถิ่น                     2 (2-0-4)                                                                           
              Law of Local Government 
               การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่แยกออกจาก
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  โครงสร้าง สถานะ องค์กร
และอ านาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามกฎหมาย  
การก ากับดูแลองค์กรส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนระเบียบและวิธีการคลัง
ขององค์กรส่วนท้องถิ่น 

 

 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

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  ผู้เรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกต  และมีส่วน
ร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริง 

 
 
ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

2564802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย    3 (270)                          
             Field Experience in Law 
              ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ
เอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 

2564802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย            5 (450) 
              Field Experience in Law 
               รายวิชาบังคับก่อน  :  2564801 การเตรยีมฝึก 
                                         ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
                ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 

 

 
- ช่ือวิชา  ค าอธิบายรายวิชา            
  ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ปรับปรุง โดยเพิ่มจ านวนหน่วยกิต   

- 2564803  การเตรียมสหกิจศึกษา 1                             1 (45)  
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              Cooperative Education Preparation 
              การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน 
และระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ การเสริม
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียน
รายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงานโครงงาน 

 

รายวิชาใหม่ ส าหรับนักศึกษาที่เลือก
แผนสหกิจศึกษา 

- 2564804  สหกิจศึกษา                                            6(540) 
             Cooperative Education 
              รายวิชาบังคับก่อน : 2564803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
               การปฏิ บั ติ งานด้ านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อย
กว่า 540 ช่ัวโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานการจัดท า
โครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน 
และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรอืบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นตอ่
การปฏิบัติงาน และเป็น  

 
 
 
รายวิชาใหม่ ส าหรับนักศึกษาที่เลือก
แผนสหกิจศึกษา 
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