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หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 
1. ชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร 25501481105321 

ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม   นิติศาสตรบัณฑิต 
   ชื่อย่อ   น.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Bachelor  of  Laws 
   ชื่อย่อ   LL.B. 
3.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

139 หน่วยกิต 
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
5. ปรัชญา  
 5.1 ปรัชญาหลักสูตร 

บัณฑิตทางนิติศาสตร์  มีความยุติธรรม  เป็นหลักนำสังคม 
 5.2 ปรัชญาคณะ 

สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพ่ือความเจริญสูงสุดของสังคม 
 5.3 ปรัชญามหาวิทยาลัย 

แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีความยุติธรรม นำสังคม 
6. ความสำคัญของหลักสูตร  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มีความมุ่งหมายจะผลิตบัณฑิตทางด้าน
นิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแขนงต่างๆ 
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สามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ  และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนา
สังคม โดยการช่วยปกป้อง พิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การช่วยเหลือปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมายและการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
7.1 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย  
7.2 มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติในกฎหมาย

พ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะทาง  
7.3 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป

ข้อเท็จจริง การใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์
หรือทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม  

7.4 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และมีความสามารถในการปรับตัวในสังคม  

7.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในด้าน
การศึกษา การค้นคว้า การสื่อสาร และการประกอบวิชาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม 
8. ระบบการจัดการศึกษา 
 8.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต ่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต ่เดือนพฤศจิกายนถึง เดือนมีนาคม 
- ภาคฤดูร้อน        ตั้งแต ่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 
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 8.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 8.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

9.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ 

9.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
10. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

10.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560  

10.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระบบและ
กลไกในการสอบทวนยืนยันว่าผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน ตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ (มคอ.1) 

1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากำลังศึกษา แยก
เป็นการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนการสอน และ
ให้มีคณะกรรมการซึ่งอาจประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบและการประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน กับการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร ควรจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพ่ือทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษา หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยควรทำการสำรวจหรือวิจัยเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ



4 
 

หน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ประเมินภายนอก 
11. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนด 
จำนวน 139 หน่วยกิต  

2)  ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

3) มีความประพฤติดี และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงงานตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย 
5) สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภา

มหาวิทยาลัยกำหนด 
6) มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
7) ผ่านเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 

12. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
1) การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2) การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่
ดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการ
เรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย 
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการโอนและเทียบโอนผลการเรียน ประกาศ ณ วันที่ 20 
เมษายน 2561 
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13. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
13.1 หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 

8 ปีการศึกษา 
   1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต 
   2) โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาที่
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษา                              บังคับ 
                                                     เลือก 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 
                                                     บังคับเลือก 
                                                     เลือก 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    บังคับ 
                                                     บังคับเลือก 
                                                     เลือก 

9 
0-5 

9 
2 

0-5 
3 
2 

0-5 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
    - กลุ่มวิชาเอกเลือก 
    - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

85 
12 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

13.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ต้องเรียนทุกกลุ่ม

วิชา รวมไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต และ
รายวิชาเลือก อย่างน้อย 5 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ดังนี้ 
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1.  กลุ่มวิชาภาษา   หน่วยกิต 
     1.1  บังคับ  9 หน่วยกิต 
061101 
061102 
061103 
061104 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 1 
ภาษาอังกฤษ 2 
ภาษาอังกฤษ 3 

3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

     1.2  เลือก  0-5 หน่วยกิต 
061105 
061106 
061107 
061108 
061109 
061110 
061111 
061112 
061113 
061114 
061115 
061116 

ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 4 
ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 
ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 
ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 
ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 
ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
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) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หนว่ยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        หน่วยกิต 
    2.1  บังคับ  6 หน่วยกิต 
061201 ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
2(1-2-3) หน่วยกิต 

061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมือง

อาเซียน 
2(1-2-3) หน่วยกิต 

061204 การคิดเพ่ือการดำเนินชีวิต 2(1-2-3) หน่วยกิต 
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    2.2  บังคับเลือก                 เรียน 2 หน่วยกิต 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 2(1-2-3) หน่วยกิต 
    2.3 เลือก เรียน 0-5 หน่วยกิต 
061208 จิตวิทยาเพ่ือการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061209 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061210 การใช้เหตุผลในสังคม 2(2-0-4) หน่วยกิต 
061211 ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกใน

ปัจจุบันและอนาคต 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

061212 มนุษย์กับอารยธรรม 2(2-0-4) หน่วยกิต 
061213 กฎหมายในการดำรงชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061214 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2(2-0-4) หน่วยกติ 
3.  กลุ่มวาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      หน่วยกิต 
     3.1  บังคับ  3 หน่วยกิต 
061301 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) หน่วยกิต 
     3.2  บังคับเลือก  2 หน่วยกิต 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศ

ออนไลน์ 
2(1-2-3) หน่วยกิต 

061304 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อ
ประสม 

2(1-2-3) หน่วยกิต 

061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงาน
อัตโนมัติ 

2(1-2-3) หน่วยกิต 

     3.3  เลือก  0-5 หน่วยกิต 
061306 
 

สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแห่ง
ชีวิต 

2(1-2-3) หน่วยกิต 
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061307 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) หน่วยกิต 

  
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 103     หน่วยกิต 

1.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน 85 หน่วยกิต 
217110 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล 2(2-0-4) หน่วยกิต 
217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) หน่วยกิต 

217122 กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้: หลักท่ัวไป 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สิน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด จัดการงาน

นอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
3(3-0-6) 

 
หน่วยกิต 

 
217230 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217231 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217242 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217321 กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217350 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217351 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217352 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217360 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217361 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) หน่วยกิต 
217364 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217380 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) หน่วยกิต 
217412 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) หน่วยกิต 
217460 การว่าความและศาลจำลอง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217461 ระบบศาล และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                เรียน 12 หน่วยกิต 

2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
217311 ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217312 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217322 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217323 กฎหมายที่ดิน               3(3-0-6) หน่วยกิต 
217353 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217354 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณา

คดีผู้บริโภค 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

217355 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการ
ลงทุน 

3(3-0-6) หน่วยกิต 

217356 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

3(3-0-6) หน่วยกิต 

217357 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
2.2 กฎหมายอาญา   

217310 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217330 การสืบสวน สอบสวนและการคุ้มครอง

พยาน 
3(3-0-6) หน่วยกิต 
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217331 สัมมนากฎหมายอาญา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
2.3 กฎหมายมหาชน   

217340 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217341 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217342 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217343 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217344 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง 
3(3-0-6) หน่วยกิต 

217345 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ 

3(3-0-6) หน่วยกิต 

217346 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217347 กฎหมายเก่ียวกับการเงินและการคลังของรัฐ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217348 กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและ

โบราณวัตถุ                                      
3(3-0-6) หน่วยกิต 

217349 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น                                           

3(3-0-6) หน่วยกิต 

217381 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217382 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217440 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217441 กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217442 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) หน่วยกิต 

2.4 กฎหมายระหว่างประเทศ   
217370 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217371 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217372 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217373 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
217374 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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2.5 การวิจัยทางกฎหมาย   
217383 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                   3(3-0-6) หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              เรียน 6 หน่วยกิต 
217490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 1(0-90-0) หน่วยกิต 
217491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย       5(0-450-0) หน่วยกิต 
217492 สหกิจศึกษา                                    6(0-640-0) หน่วยกิต 

 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้  

 
14. แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

1(0-2-1) 

บังคับเลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา 
061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนา 

2(1-2-3) 

บังคับเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 วิชา 
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานอัตโนมัติ 

2(1-2-3) 

เฉพาะ 217110 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 
รวม 13 (9-8-23) 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061103 ภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3) 
061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2 (1-2-3) 
061204  การคิดเพ่ือการดำเนินชีวิต 2 (1-2-3) 
061202 ความเป็นไทย 3 (3-0-6) 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน 2 (1-2-3) 
061301  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2 (1-2-3) 

เฉพาะ 217120  กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล 2 (2-0-4)  
217121  กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6) 
217240  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

รวม 21 (16-10-37) 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061104 ภาษาอังกฤษ 3 2 (1-2-3) 
061xxx  เลือกศึกษาท่ัวไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3 (3-0-6) 
061xxx  เลือกศึกษาท่ัวไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2 (1-2-3) 

เฉพาะ 217122 กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ : หลักท่ัวไป 3 (3-0-6)  
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สิน 3 (3-0-6) 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 (3-0-6) 
217230 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 3 (3-0-6) 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3 (3-0-6) 

รวม 22 (20-4-42) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด  
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

3 (3-0-6) 

217231 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 3 (3-0-6)  
217242 กฎหมายปกครอง  3 (3-0-6) 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3 (3-0-6) 
217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3 (3-0-6)  

เลือกเสรี xxxxxx  วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 (x-x-x)  
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3 (x-x-x)  

รวม 21 (x-x-x) 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
เฉพาะ 217320    กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 3(3-0-6)  

217350    กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)  
217351    กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6)  
217360    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6)  
217362    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)  
217xxx     กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3(3-0-6)  
217xxx     กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3(3-0-6)  

รวม 21 (21-0-42) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 217321   กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 3(3-0-6)  
217361   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)  
217363   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4)  
217364   กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3(3-0-6)  
217380   กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณา 

คดีแรงงาน 
3(3-0-6)  

217xxx    กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 3(3-0-6)  
217xxx    กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 3(3-0-6) 

รวม 20(19-0-38) 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
เฉพาะ 217352   กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6) 

217410   นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
217411   หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
217412   ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 
217460   การว่าความและศาลจำลอง 3(3-0-6) 
217461   ระบบศาล และพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม 

2(2-0-4) 

217490   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย 

1(0-90-0) 

รวม 16 (15-90-30) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 217491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
หรือ 

5(0-450-0) 

217492 สหกิจศึกษา 6 (0-640-0) 
รวม                                                   5(0-450-0) หรือ 6 (0-640-0) 

 
15. คำอธิบายรายวิชา 
      คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวชิาภาษา 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
061101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
  ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนา
ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การย่อความ การ
สรุปความ การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การ
นำเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

 Importance of Thai language as communication tools, 
development processes for speaking, listening, reading, and writing using Thai 
language in daily life, summarizing, using Thai language for both formal and 
informal communication, report writing, making presentation using media and 
technology 
061102  ภาษาอังกฤษ 1                   2(1-2-3) 
  (English 1 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน ในการทักทาย การแนะนำตัว  การบรรยายบุคคล  การบรรยายสิ่งของ  การ
บรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการ
วางแผนอนาคต 

Listening, speaking, reading, and writing on fundamental English 
for daily life communication, greeting, self-introduction, describing people, 
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describing things, describing places, describing events, indicating interests and 
hobbies, and planning the future 
061103  ภาษาอังกฤษ 2                   2(1-2-3) 
  (English 2) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ในระดับที่สูงขึ้น การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความสำคัญ  

Listening, speaking, reading, and writing English for daily life 
advanced communication, requesting and giving general information, giving 
suggestions, giving opinions, expressing feelings, inferring, summarizing, finding 
main ideas 
061104  ภาษาอังกฤษ 3                    2(1-2-3) 
  (English 3) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ
การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 

Listening, speaking, reading, and writing English for preparing 
application information, reading job advertisements, job application, requesting 
job-related information, writing resume and application letters, job interviews 
061105  ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ                  3(3-0-6) 

(Thai for Career) 
ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารสำหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้อง                   

ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ การ
เขียนประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสำหรับงานอาชีพ และการ
เขียนจดหมาย 

Skills in using Thai language for career artistically, correctly, with 
appropriate time, places, people, and occasions, presenting knowledge, opinions, 
and suggestions, writing public relation and advertisements, writing projects, 
writing reports for career, writing letters. 
061106  ความงดงามทางภาษาไทย                  3(3-0-6) 

(Aesthetics of Thai Language) 
ความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความ

งดงามทางภาษา การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทาง
ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 
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The importance and value of Thai language in the literary arts, 
perception on beauty of language, evaluation of value relating to content, and 
expressing the beauty of language in various forms. 
061107  ภาษาอังกฤษ 4                   2(1-2-3) 

(English 4) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการ

ทำงาน ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  
การจดบันทึก การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเสนองาน 

Listening, speaking, reading, and writing for career 
communication such as greetings, welcoming, making appointment, asking and 
giving career-related information, taking notes, writing e-mails, and giving 
presentation. 
061108  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน                  3(3-0-6) 

(Fundamental Chinese) 
ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การอ่าน               

ออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษร
พินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 

Listening and speaking skills of Chinese for communication in 
daily life, reading aloud according to Chinese standards, basic sound system of 
Chinese, Pinyin characters reading skills, fundamental concepts of Chinese 
character writing 
061109  ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน                   3(3-0-6) 

(Fundamental Japanese) 
คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน  และ

การสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using Roman 

characters, and conversations in daily life 
061110  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน                   3(3-0-6) 

(Fundamental Khmer) 
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน การสนทนาในชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
Basic structures of Khmer language, listening, speaking, reading, 

and writing skills, conversations in daily life according to Cambodian culture 
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061111  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน                   3(3-0-6) 
(Fundamental Hindi) 
โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน การสนทนาในชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
Basic structures of Hindi language, listening, speaking, reading, 

and writing skills, conversations in daily life according to Indian culture 
061112  ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน                   3(3-0-6) 

(Fundamental French) 
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การ

อ่านและการเขียน การสนทนาในชีวิตประจำวัน  
French characters and grammar, basic skills in listening, 

speaking, reading, and writing, conversation in daily life 
061113  ภาษาลาวพ้ืนฐาน                  3(3-0-6) 

(Fundamental Laos) 
โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน การสนทนาในชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
Basic structures of Lao language, listening, speaking, reading, and 

writing skills, conversations in daily life according to Laos culture 
061114  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                   3(3-0-6) 

(Fundamental Burmese) 
โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน การสนทนาในชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 
Basic structures of Burmese language, listening, speaking, 

reading, and writing skills, conversations in daily life according to Burmese 
culture 
061115  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน                  3(3-0-6) 

(Fundamental Vietnamese) 
โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน การสนทนาในชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
Basic structures of Vietnamese language, listening, speaking, 

reading, and writing skills, conversations in daily life according to Vietnamese 
culture 
061116  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน                   3(3-0-6) 

(Fundamental Korean) 
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โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

Basic structures of Korean language, listening, speaking, reading, 
and writing skills, conversations in daily life according to Korean culture 

 
2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
061201  ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9   2(1-2-3) 

(King Bhumibol Adulyadej’s Science)    
แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช  หลักการทรงงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

Guidelines for learning H.M. King Bhumibol Adulyadej’s 
philosophy, working principles, Royal-initiated projects and Sufficiency Economy 
Philosophy, and the applications for sustainable development. 
061202  ความเป็นไทย                   3(3-0-6) 

(Thainess) 
ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิ

มนุษยชน เพื่อการดำรงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 

Meaning and value of life, moral, ethics based on religion 
principles, principles of human rights for living, judgment of values on the basis of 
ethics, values, culture and Thai tradition, practice the ordinances and important 
dates, democratic form of government with the King as Head of State, Thailand's 
geography which affects the economy and society of different regions, including 
identities, local Thai and local Korat. 
061203  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน  2(1-2-3) 
  (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ การปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม การทำ
กิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน 
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Background of the ASEAN Community, political, economic, 
social and cultural contexts of ASEAN Charters and cooperation among ASEAN 
member countries, ASEAN and cooperation frameworks with other countries, 
being good citizen with the rights, freedom, duties, responsibility according to 
social rules, doing volunteer works, and living together in peace in ASEAN 
Community 
061204  การคิดเพ่ือการดำเนินชีวิต    2(1-2-3) 

(Thinking for Living) 
ความหมาย ความสำคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาท

วิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจำ ประเภทการคิด 
ทักษะและกระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา 
เน้นการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

Definitions, importance of thinking, concepts about thinking, 
nerve, thinking sciences, relationship of thinking, learning, knowledge, and 
memory, types of thinking, thinking skills and process, critical thinking, creative 
thinking, and problem solving, with focuses on practicing and applying to quality 
living 
061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่    2(1-2-3) 

(Modern Entrepreneurs) 
 แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ                

การวิเคราะห์โอกาสและการจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการ
การผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ การ
จัดการการเงิน โดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 

Fundamental business concepts and ethics for entrepreneurs, 
opportunity analysis and business set up, basic concepts for writing business 
plans, marketing, production and operation management, human resources 
management, accounting for entrepreneurs, financial management, applying 
sufficiency economy concepts for doing business in the 21st century 
061206  เศรษฐกิจกับวถิีชีวิต    2(1-2-3) 

(Economy and Ways of Life) 
วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การ

จัดการทรัพยากร รายจ่าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
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Revolution of economic and social structure and changes, 
management of resources, expenses, consumption and saving, production, 
marketing, finance, international trade, economic and social problems and 
solutions, applying sufficient economy concept for living in the globalization 
economy and society 
061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน   2(1-2-3) 

(Self-Management for Work Development) 
แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน                        

การตั้งเป้าหมายในการทำงาน การจัดการอุปสรรคในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการสำนักงาน การจัดการตนเองภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

Basic concepts on applying the sufficiency economy concepts in 
working, setting goals for work, managing work problems, personality 
development, self-confidence development, techniques for working with others, 
conflict management, office management, self-management under changes 
061208  จิตวิทยาเพ่ือการดำเนินชีวิต                  3(3-0-6) 

(Psychology for Living) 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย                  

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ การเป็นผู้นำ-ผู้
ตามและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างความสุข
ในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

Understanding about human, behaviors and behavioral study 
methods, factors related to learning and self-development behaviors, living with 
other people with understanding, being leaders and followers and effective team-
working, constructing motivation for work  
061209  มนุษย์กับสุนทรียภาพ    3(3-0-6) 

(Man and Aesthetics) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์               

ทางสุนทรีย์ ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา 
และวัฒนธรรมการเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

Aesthetics theories, definition, academic background and 
aesthetic phenomena, appreciation of beauty, both in arts, nature, environment, 
religion, and culture, access to the meaning and happiness from aesthetics 
objects things 
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061210  การใช้เหตุผลในสังคม    2(2-0-4) 
(Reasoning in Society) 
ลักษณะของเหตุผล  การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่าง ๆ การนำเหตุผลไปใช้                   

ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 

Nature of reason, types of rational thinking, using reasons for 
analyzing truth systemically, critically, creatively, and applying to professions and 
living with values. 
061211  ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต    3(3-0-6) 

(Present World System and Future World Society) 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเปน็ไปของโลกท้ังในปัจจุบันและ

อนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต 
และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียมความพร้อม  สำหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและ
สังคมไทยในอนาคต 

Concepts and theories of world system related to future 
studies, international relationship, trends of population problems, environment, 
energy, technology, economy, politics, society, culture, and ethics in the 
contexts, paradigm, dynamic, and effects on the future, preparation for future 
changes in the world society and future Thai society 

 
061212  มนุษย์กับอารยธรรม    2(2-0-4) 

(Man and Civilization) 
การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการ
รังสรรค์อารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

Development of human civilization, western and eastern 
civilization, development of civilization from the pre-historical period to the 
present, analysis of civilization creating process within the contexts of economy, 
politics, society, culture, and state studies 
061213  กฎหมายในการดำรงชีวิต    3(3-0-6) 

(Law for Living) 
กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของ

กฎหมาย ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย 
สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล 
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ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทำความผิดทางอาญา 
รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

Controlling measures, behaviors of society members, evolution 
of laws, definitions and types of laws, legal system, using and interpreting laws, 
Basic rights and duties of the person and exercise, general civil laws related to 
person, property, contract law, debt, violation, family and inheritance, criminal 
offense, legal system of Thailand 
061214  แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง     2(2-0-4) 

(Sources and Methods of Autonomous Learning) 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้า                      

จากแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ 
การจดบันทึกทางวิชาการ การทำรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

Definitions, importance, types of information resources, 
searching from information sources, assessing and using information sources for 
life-long autonomous learning, storing and searching for information, information 
evaluation, academic note taking, making bibliography and references 

 
4. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
061301  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ    2(1-2-3) 

(Mathematics for Decision Making) 
การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดย

เน้นทักษะการคิดคำนวณและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
Reasoning, using information for decision making and decision 

making process focusing on calculation skills and applications for daily life 
 
061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

(Sports Science for Health) 
การนำหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน

การทดสอบระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อการ
ประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

Applying principles from various fields of Sports Sciences for 
testing levels of physical fitness, practices of exercise activities for evaluation and 
promote physical fitness which effects good health in daily life 
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061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน ์ 2(1-2-3) 
(Information Technology for Online Information 

Management) 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา                

การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  นำเสนอ
ข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์
คอมพิวติ้ง 

Applications of computer technology, copyright and intellectual 
property, retrieval of academic data for collection, data analysis, data 
presentation, development of documents or online questionnaires, use of 
shared data on cloud-computing networks 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) 

(Information Technology for Communication and 
Multimedia) 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน               
สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บทลงโทษ 

Applications of computer and information technology, 
application for multimedia, using Internet for communication and information 
retrieval, data presentation, applications of multimedia and online social media, 
laws related to information technology and penalty 
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ  2(1-2-3)  

(Information Technology for Office Automation) 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ 

โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมู ลจาก
อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำรายงาน การคำนวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 

Applications of information technology in office, word 
processing programs, spreadsheet programs, presentation programs, knowledge 
searching and data sources from the Internet for making reports, data 
calculation, data analysis, and presentation 
061306  สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยัง่ยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

(Environment and Energy for Sustainability of Life) 
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน 

ปัญหาการใช้พลังงาน ที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะใน
รูปแบบต่าง ๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข   

Definitions and types of energy, energy use from the past until 
the present, problems in using energy which affect economy, society, politics, 
technology and environment, energy conservation, natural resources and 
environment, global warming, disasters, various forms of pollutions and 
prevention and solving guidelines 
061307  อาหารเพ่ือชีวิต     2(1-2-3) 

(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิต                 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดำริ การเสื่อม เสียของ
อาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลัก
เบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้ง หมักดอง การ
ใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

Production concepts, agricultural products from plants and 
animals, production of organic agriculture, non-toxic agriculture, and agriculture 
in the Royal projects, food degradation and quality control, principles and 
methods of food selection, nutritional values, basic principles for food 
preservation and food processing using heat, cooling, drying, fermentation, 
chemicals, radiation, and microwave 
061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน        2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์

ไฟฟ้า เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต์ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
Knowledge and concepts in choosing, maintaining electrical 

appliances, communication technology, automobile technology in daily life 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                 
 1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
217110 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 (Foundation to Law)  
          ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม
และจารีตประเพณี ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญ บ่อเกิดกฎหมาย ลำดับช้ัน
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ของกฎหมายลายลักษณ์อักษร ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งประเภทกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย สิทธิ การใช้สิทธิ หลัก
สุจริต และหลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล 2(2-0-4) 

 (Legitimate Persons) 
          ความหมายและประเภทของบุคคล หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะบุคคล สภาพบุคคลและการ
สิ้นสภาพบุคคล ภูมิลำเนาและความสามารถของบุคคล สิทธิและหน้าท่ีของบุคคลและผู้ใช้อำนาจปกครอง
และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 และบรรพ 5 และบรรพ 6 
217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

 (Juristic Acts and Contract) 
          ความหมายของนิติกรรม องค์ประกอบของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม ความบกพร่องในการ
แสดงเจตนา โมฆะกรรม โมฆียะกรรม  เงื่อนไข  เง่ือนเวลา  ระยะเวลา  อายุความ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1 ลักษณะ 4, 5, 6 และความหมายของสัญญา คำเสนอ  คำสนอง ผลของสัญญา 
มัดจำและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 
217122 กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6) 

 (Obligation: General Principles) 
          หลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนีแ้ละเจ้าหนี้หลายคน  
การโอนสิทธิเรียกร้องและความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ว่าด้วยหนี ้
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สิน 3(3-0-6) 

 (Property Law) 
          ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ ส่วน
ควบ อุปกรณ์และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักกฎหมาย
ทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน 
และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4  
217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 3(3-0-6) 
 (Wrongful Acts, Management of Affairs  

Without Mandate and Undue Enrichment) 
          หลักกฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด และนิรโทษ
กรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 และลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 2 ลักษณะ 4 
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217230 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป    3(3-0-6) 
 (Criminal Law : General Principles)  

          หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา บทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
ความรับผิดทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระทำความความผิดอีกและอายุความ และบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
217231 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 3(3-0-6) 

 (Criminal Law : Specific Offense)  
          พ้ืนความรู้ : เคยศึกษารายวิชา 217230 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 
          หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด และความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ
ภาค 3  
217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Public Law) 
          ความหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมายมหาชน พัฒนาการและความเป็นมาของ
กฎหมายมหาชน แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ ทฤษฎีว่าด้วย
อำนาจอธิปไตย แนวความคิดหลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจ หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักความชอบ
ด้วยกฎหมาย และนิติวิธีของกฎหมายมหาชน 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

 (Constitutional Law) 
          ความหมาย ลักษณะและประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ
สากลและรัฐธรรมนูญไทย แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
การแก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญ 
217242 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

 (Administrative Law) 
          ความหมาย ลักษณะและที่มาของกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการ
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง กฎทาง
ปกครอง คำสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง การควบคุมการกระทำทาง
ปกครอง ความรับผิดของฝ่ายปกครอง 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
 (Specific Contracts 1) 
    หลักกฎหมายลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่  ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน 
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จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 
ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 9 และลักษณะ 10 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
 (Specific Contracts 2)  
          หลักกฎหมายลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เก็บของในคลังสินค้า 
ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ และประกันภัย ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 ลักษณะ 13 ลักษณะ 14 ลักษณะ15 ลักษณะ 16 
ลักษณะ 17 ลักษณะ 18 และลักษณะ 20 
217253 กฎหมายลักษณะต๋ัวเงิน   3(3-0-6) 

 (Negotiable Instruments)   
        หลักกฎหมายลักษณะบัญชีเดินสะพัดและลักษณะตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21 และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  
217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 3(3-0-6) 

 (Family Law) 
        การหมั้น การผิดสัญญาหมั้นและค่าทดแทน การระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหมั้น การสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา การสมรสที่เป็นโมฆะ การสมรสที่
เป็นโมฆียะ การสิ้นสุดแห่งการสมรส บิดามารดากับบุตร สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร 
ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลีย้งชีพ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรรพ 5 
217321 กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 3(3-0-6) 
 (Succession Law) 
        หลักสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การตัดมิให้รับ
มรดก การสละมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์และการแบ่งส่วนมรดกระหว่างทายาท
โดยธรรมในลำดับและช้ันต่าง ๆ การรับมรดกแทนที่ พินัยกรรม วิธีจัดการและปันมรดก ผู้จัดการมรดก 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 
217350 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 
 (Partnership and Corporation) 
          บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
ด้วยกันเอง  ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก การเลิกและการชำระบัญชีห้าง
หุ้นส่วนสามัญ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนสามัญเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
บริษัทจำกัด  สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีการจัดการบริษัท จำกัด การ
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเลิกบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 
22 และบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
217351 กฎหมายภาษีอากร    3(3-0-6) 
 (Taxation Law) 
    หลักการ แนวคิด นโยบาย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร หลักการเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
217352 กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0-6) 
 (Bankruptcy Law) 
     หลักสำคัญของกฎหมายล้มละลาย การดำเนินคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรการ
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และกฎหมายจัดตั้งศาลล้มละลาย
และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
217360 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
 (Civil Procedure Law I)  
        ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย 
บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และภาค 2 
217361 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
 (Civil Procedure Law II)  
        พ้ืนความรู้ :  เคยศึกษารายวิชา 217360 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
        หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการอุทธรณ์ ฎีกา วิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา และการ
บังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค  3 และ 4 
217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                                   3(3-0-6) 
 (Criminal Procedure Law I)  
          ความหมาย ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบบการดำเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์
ทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บุคคลและสถาบันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อำนาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมาย
อาญา การจำกัดเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อย
ช่ัวคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 
217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   2(2-0-4) 

 (Criminal Procedure Law II)   
        พ้ืนความรู้ : เคยศึกษารายวิชา 217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
     กระบวนการดำเนินคดีอาญาในส่วนวิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์  ฎีกา  การบังคับตามคำ
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พิพากษา อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 3 ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 
217364 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน    3(3-0-6) 

 (Evidence Law)  
          วิวัฒนาการกฎหมายลักษณะพยานของไทย ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน  
ความเกี่ยวพันระหว่างกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยาน หลักเกณฑ์การสืบ
พยานหลักฐานทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังพยานหลักฐานและไม่รับฟังพยานหลักฐาน ข้อ
สันนิษฐาน ข้อที่ศาลรู้เอง หน้าที่นำสืบ การยื่นบัญชีระบุพยาน การสืบพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 ภาค 
6 และภาค 7 
217380 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 3(3-0-6) 
 (Labor Law and Procedure) 
          หลักกฎหมายแรงงาน และหลักสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และ
กฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Law)  
        วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมาย การยอมรับกฎหมาย ความเป็นกฎหมายที่
แท้จริง ตามแนวความคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักกฎหมายบ้านเมือง สำนักกฎหมายบ้านเมือง 
มาร์กซสิ สตรีนิยม และแนวคิดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาการใช้กฎหมาย 
217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย   2(2-0-4) 
 (Principles of Legal Profession)  
          วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่ความสำคัญของนักกฎหมาย อุดมคติ จริยธรรม มรรยาท 
วินัยของนักกฎหมาย  องค์กรควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายทั้งผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ 
ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พระราชบัญญัติทนายความ 
217412 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 
 (Legal History)  
          ประวัติศาสตร์ทางกฎหมายและสังคมดั้งเดิมของระบบกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายไทยทั้ง
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  ระบบกฎหมายจารีตประเพณี อิทธิพลของศาสนา จารีตประเพณีที่มีต่อ
กฎหมาย แนวความคิดของนักปรัชญาทางกฎหมายทั้งภาคพื้นยุโรปและเอเชีย ระบบกฎหมายไทยโบราณ
ในยุคสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ กฎหมายตราสามดวง อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
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กฎหมายไทยสมัยรัชกาลที่ 5 การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎหมายเข้าสู่ยุคปัจจุบัน 
217460 การว่าความและศาลจำลอง    3(3-0-6) 
 (Advocacy and Moot Court)  

หลักการว่าความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หลักการเตรียมคดีแพ่ง คดีอาญา หลักการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หลักการร่างคำให้การ
คดีแพ่ง คดีอาญา การร่างคำคู่ความ คำร้อง คำขอ คำแถลงและการแสดงกระบวนการพิจารณาคดีในศาล
ช้ันต้น ท่ังคดีแพ่งและคดีอาญา วิธีการซักพยาน การถามค้าน การถามติง  
การอุทธรณ์และการฎีกา 
217461 ระบบศาล และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 
 (Court System and Constitutional Court of Justice) 
          ความหมายและความสำคัญของศาล ประเภทของศาลตามรัฐธรรมนูญ และระบบตุลาการในศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลชำนัญพิเศษต่าง ๆ ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย 
ว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประเภทของศาลยุติธรรม เขตอำนาจศาล อำนาจในการพิจารณา
พิพากษาคดี กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
217310 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา              3(3-0-6) 
 (Criminology and Penology)  

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุ
ของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระทำผิด การป้องกัน
อาชญากรรม  ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา  การบริหารงานเรือนจำ การคุมประพฤติ และการ
พักการลงโทษ   
217311 ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ 3(3-0-6) 
 (Civil Law System) 
          การเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของระบบซีวิลลอว์ตั้งแต่สมัยโรมัน สมัยกลางจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้น
ของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน และพัฒนาการของระบบประมวล
กฎหมายในปัจจุบัน รวมถึงความคิดพื้นฐานในเรื่องบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี และหลักกฎหมายที่สำคัญ
บางลักษณะ 
217312 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 3(3-0-6) 
 (Common Law System) 
          การเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของระบบคอมมอนลอว์ตั้งแตส่มยัโรมัน จนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของ
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กฎหมายอังกฤษ ตามมาด้วยกฎหมายอเมริกา และพัฒนาการของระบบคอมมอนลอว์ในปัจจุบัน รวมถึง
ความคิดพื้นฐานในเรื่องบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธ ีและหลักกฎหมายที่สำคัญบางลักษณะ 
217322 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(3-0-6) 
 (Seminar on Civil Law) 
  รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่องในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชำนาญ 
217323 กฎหมายที่ดิน 3(3-0-6) 
 (Land Law) 
          กฎหมายลักษณะที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
217330 การสืบสวน สอบสวนและการคุ้มครองพยาน 3(3-0-6) 
 (Criminal Process and Witness Protection) 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน การสืบสวน การสอบสวนในการกระทำ
ความผิดอาญา  สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย รวมทั้งหลักกฎหมายคุ้มครองพยานและผู้เสียหายในทาง
อาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
217331 สัมมนากฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 (Seminar on Criminal Law) 

รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ได้ศึกษาในช้ันมาแล้ว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชำนาญ 
217340 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Law) 
          แนวคิดพื้นฐานและหลักการทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการ  ป้องกัน บรรเทา แก้ไข
ปัญหามลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของ
เสียอันตราย วัตถุอันตราย การควบคุมและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
217341 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
 (Human Rights Law) 

ปรัชญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พัฒนาการทางด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ที่สำคัญ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง 
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217342 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
 (Administrative Courts and Procedure)  

ความหมาย ที่มาและความสำคัญของศาลปกครอง ระบบศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง การจัดองค์กรของศาลปกครองไทย  วิธีพิจาณาคดีปกครองของศาลไทย มาตรการคุ้มครอง
ช่ัวคราว ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งการบังคับคดีปกครอง การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง 
217343 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 (Local Administration Law) 

แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการ
ออกกฎหมาย การกำกับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกำกับดูแลเหนือบุคคล และการกำกับดูแล
เหนือการกระทำ รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจาก
ส่วนกลาง 
217344 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(3-0-6) 
 (Administrative Procedures Law) 

แนวคิดพื้นฐานและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอบเขตการ
บังคับใช้ กระบวนการก่อนออกคำสั่งทางปกครอง กระบวนการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง รูปแบบ
และผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การขอให้
พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
217345 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 (Constitutional Court and Procedure)  

ประวัติศาสตร์ แนวความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตรวจสอบมิ
ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ภารกิจ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการได้มาซึ่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและหลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญบางประเภท คำวินิจฉัย ผลของคำวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามคำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
217346 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) 
 (Parliament Law) 

วิวัฒนาการและความเป็นมาของสถาบันรัฐสภา ความสำคัญของรัฐสภาต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รูปแบบต่าง ๆ ของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก หลักการเรื่องความเป็นอิสระ
ในการดำเนินงานของรัฐสภาในประเทศต่าง ๆ ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาลักษณะในทางกฎหมาย
ของข้อบังคับ การประชุมของสภาอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาและเลขาธิการ รัฐสภาในส่วนที่



34 
 

เกี่ยวกับการบริหารงานรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ระบบและการทำงานของคณะกรรมาธิการ
สามัญและวิสามัญของรัฐสภา วาระการประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุมกระบวนการนิติ
บัญญัติ เปรียบเทียบกันในประเทศต่าง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดย
รัฐสภา 
217347 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 
 (Public Financial Law) 
          หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร  
หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองค์กรของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ 
217348 กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ 3(3-0-6) 
 (Archeological Sites and Antiques Law) 
          ความหมายของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ประเภทของ
โบราณสถาน ความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและเมืองเก่าในท้องถิ่น 
ความเป็นมา แนวความคิดและกฎหมายในการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุของประเทศไทย หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
การควบคุมดูแล รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ หน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 
217349 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6) 
 (Natural Resources and Local Wisdom Law) 
          ความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่ น ความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กฎหมายในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
217353 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 (Intellectual Property Law) 
          แนวคิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองตามหลัก
กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
217354 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวธิีพิจารณาคดีผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 (Consumer Protection Law and Procedure) 

แนวคิด ความเป็นมา ความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กฎหมาย
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คุ้มครองผู้บริโภค การบังคับใช้กฎหมายและการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการฟ้องคดีและพิจารณาคดีผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
217355 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 
 (Financial Institution Law and Investment Law) 
          บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน  
นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน หลักกฎหมายควบคุม
การประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและ
ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้ผู้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคน
ต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ  
217356 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Securities and Stock Exchange Law)  

แนวคิด ทฤษฎีธุรกิจหลักทรัพย์ ระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์ ชนิด
ของหลักทรัพย์ การออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การกระทำอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การครอบงำกิจการ มาตรการส่งเสริม กำกับควบคุม ดูแล การคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดหลกัทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลกัทรัพย์และศูนยซ์ื้อขายหลกัทรัพย์
ล่วงหน้า องค์กรที่ เกี่ยวกับหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์อื่น  ๆ การกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
217357 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Seminar on Business Law) 
    รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องใน
วิชากฎหมายธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาในช้ัน
มาแล้ว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชำนาญ 
217370 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
 (English for Lawyers) 
          ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อให้สามารถอ่าน และเข้าใจ
ความหมายภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 
217371 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Organizations Law) 
          ความหมายและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ การ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ และการสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศโดยทั่วไป ผลทาง
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กฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ 
ปัญหาทางกฎหมายขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ  ปัญหาทาง
กฎหมายบางประการขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 
217372 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 
 (Private International Law) 
          กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใน
ระหว่างประเทศในทุกด้าน เช่น สัญชาติ ภูมิลำเนา สิทธิ หน้าท่ี เป็นต้น โดยศึกษากฎเกณฑ์ว่าด้วย 
การขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว และกฎหมายอื่น ๆ และอนุสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง  
217373 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
 (Public International Law) 
          กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐองค์ประกอบของรัฐ  
การรับรองรัฐ การรับรองรัฐบาล สิทธิของรัฐ หน้าท่ีของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ เขตอำนาจรัฐ หลักการ
ใช้เขตอำนาจรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างเขตอำนาจรัฐและเขตอำนาจศาล ดินแดนของรัฐและดินแดนนอก
อาณาเขตของรัฐ การกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างรัฐ อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
น่านน้ำภายใน องค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา การ
ระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี วิธีการระงับกรณีพิพาททางการทูต 
217374 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Business Law) 
          ความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สญัญา
ซื้อขายระหว่างประเทศ การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล  การ
ประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตลุาการ 
217381 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
 (Juvenile Delinquency Law) 
          ความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม และ
การแก้ไข บำบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว 
หลักสำคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
217382 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Technology Law) 
          ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น 
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความเห็น รวมตลอดถึงสภาพปัญหาการใช้บังคับกฎหมายปัจจุบันในสังคมยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
217383 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Law) 
          นิติวิธีและวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
การเลือกหัวข้อ การกำหนดประเด็นปัญหา กรอบแนวคิดและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงาน 
217440 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 
 (Political Party and Electoral Law) 

ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้งตลอดจนองค์กรที่
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ทางด้านพรรคการเมืองนั้น  เน้นถึง
โครงสร้างพรรคการเมือง ตลอดจนบทบาทของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน ส่วน
ทางด้านกฎหมายเลือกตั้งนั้น ข้อดีข้อเสียของระบบการเลือกตั้งและองค์กรที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน 
217441 กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
 (Communication Law) 
          หลักการ แนวคิด และความจำเป็นของการมีกฎหมายควบคุมสื่อมวลชน กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 
กฎหมายการพิมพ์ กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่งและ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
217442 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 (Organic Law) 
          หลักกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขอบเขต ความจำเป็น ลำดับศักดิ์ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญและลักษณะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของไทย รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศในประเด็นที่สำคัญ 

3.  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
217490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 1(0-90-0) 
 (Preparation for Professional Experience in Law) 
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          จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
วิชาชีพกฎหมาย 
217491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 5(0-450-0) 
 (Field Experience in Law) 

พ้ืนความรู ้: เคยศึกษารายวิชา 217490 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายหรือ
ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
 ฝึกปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือสถาบันต่าง ๆ โดย
บูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในวิชาชีพ
กฎหมาย 
217492 สหกิจศกึษา 6(0-640-0) 
 (Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดย
บูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานขององค์กร จัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการ
นำเสนอโครงการตามคำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ ก์ เพื่อให้เกิด
ทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทำงานได้ทันทีเมื่อ
สำเร็จการศึกษา 

 
16. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ วิชาท่ีสอน 

1. นายสถิต  จำเริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
น.ม. (กฎหมายธรุกิจ)  
มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2549) 

- 217220 กฎหมายว่าด้วยทรัพยส์ิน 
- 217352 กฎหมายล้มละลาย 
- 217380 กฎหมายแรงงานและวธิีพิจารณา
คดีแรงงาน 
- 217323 กฎหมายที่ดิน 
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2. นางสาวบุญนำ  โสภาอุทก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
น.ม. (กฎหมายมหาชน)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 

- 217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
- 217241 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
- 217242 กฎหมายปกครอง 
- 217349 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. นายมงคล  เจริญจติต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
น.ม. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2551) 

- 217350 กฎหมายลักษณะหุ้นสว่นและ
บริษัท 
- 217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงนิ 
- 217410 นิติปรัชญา 
- 217341 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธมินุษยชน 
- 217353 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

4. นายพิทักษ์ชัย  เดชอุดม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
น.ม. 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2552) 

- 217251 เอกเทศสัญญา 2 
- 217412 ประวัติศาสตร ์
กฎหมาย 
- 217460 การว่าความและศาลจำลอง 

5. ดร.พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(2536) 

- 217110 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
- 217122 กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้: หลัก
ทั่วไป 
- 217230 กฎหมายอาญา: ภาคทัว่ไป 
- 217231 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 

6. นางสาววลัยรัตน์  โพธิสาร 
อาจารย ์
น.ม. (บริหารงานยตุิธรรม)  
มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2553) 

- 217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้
- 217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 
- 217321 กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 
- 217354 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธี
พิจารณาคดีบรโิภค 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ วิชาท่ีสอน 
7. นางฐิตารีย์  เปรมวิไลศักดิ์  บุญศกัดิ์ 

อาจารย ์
น.ม. (กฎหมายมหาชน)  
มหาวิทยาลยัรามคำแหง  
(2552) 

-  217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม
และสญัญา 
- 217250 เอกเทศสัญญา 1 
- 217343 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น 
- 217345 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
- 217381 กฎหมายเกี่ยวกับคดเีดก็และ
เยาวชน 

8. นางสาวตวงพร  ปิยวิทย ์
อาจารย ์
น.ม. (กฎหมายเอกชนและธุรกจิ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) 

- 217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล 
- 217351 กฎหมายภาษีอากร 
- 217355 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบนัการเงิน
และการลงทุน 
-217382 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
17. อาจารย์พิเศษ 

 
ที ่

ชื่อ–สกลุ 
สังกัดหน่วยงาน 

 
รหัสชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ในหลักสูตร 

1. นายวิโรจน์  บัวม ี
น.ม. 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2558) 
 

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ช้ันต้นในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

- 217363 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2  

2. นายธีรศักดิ์  เงยวิจติร   
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาล
แรงงานกลาง กรุงเทพฯ 

- 217362 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 1 
- 217461 ระบบศาล และ
พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 
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ที ่

ชื่อ–สกลุ 
สังกัดหน่วยงาน 

 
รหัสชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ในหลักสูตร 

3. นายมาศกร  สุหร่าย 
น.ม. (กฎหมายธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2542) 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

- 217364 กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน 

4. นายมณฑล  ยอดรัก 
น.ม. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2554) 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 3 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 217360 กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 1 
- 217361 กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 2 

5. นางสมลักษณ์  ยอดรัก 
น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 3 จังหวัด
นครราชสมีา 

- 217411 หลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย 

 

18. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา
จะได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้ 

1) ข้าราชการตำรวจหรือทหารระดับสัญญาบัตร 2) พนักงานฝ่ายปกครอง 
3) นิติกรหรือปรึกษากฎหมาย   4) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
5) เจ้าพนักงานคุมประพฤติ   6) เจ้าพนักงานคดีปกครอง  
7) เจ้าพนักงานบังคับคดี   8) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
9) เจ้าพนักงานที่ดิน    10) เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
11) เจ้าพนักงานงานตรวจเงินแผ่นดิน 12) เจ้าพนักงานสรรพกร 
13) เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 
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19. แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
19.1 ภาคปกติ รหัสปี 2560 

หมวดวิชา/ชั้นป ี ชั้นปีท่ี  1 ชั้นปีท่ี   2 ชั้นปีท่ี  3 ชั้นปีท่ี  4 
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป                  
30  นก. 

001001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
 3(3-0-6) (1/60) 

001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
 3(3-0-6) (1/60) 

002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6) (1/60) 
003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 

(1/60) 
005001 การเป็นผูป้ระกอบการสมัยใหม่ 
           3(3-0-6)  (1/60) 
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  

 3(3-0-6) (2/60) 
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 

  3(3-0-6) (2/60) 
004001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5)  

(2/60) 

002002 ท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) (1/61) 
004002 การคิดเชิงระบบและการ 

ตัดสินใจ 3(3-0-6) (1/61) 
 

  

หมวดวิชาเฉพาะ101  
นก. 
วิชาเอกบังคับ       83  
นก. 

217110 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
3(3-0-6) (1/60) 

217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล  
          2 (2-0-4)(2/60) 
217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม 
           และสัญญา 3(3-0-6) (2/60) 
217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  

 3(3-0-6) (2/60) 
 

217122  กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ :  
           หลักทั่วไป 3(3-0-6)  (1/61) 
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพยส์ิน  
           3(3-0-6) (1/61) 
217230 กม.อาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6)  

 (1/61) 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนญู 3(3-0-6) 

 (1/61) 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 

 (1/61) 
217231 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  
           3(3-0-6)  (2/61) 
217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด  
          จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
           3(3-0-6) (2/61) 
217242 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)   

 (2/61) 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)   

 (2/61) 
217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) 

 (2/61) 
 

217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วย
ครอบครัว 3(3-0-6)(1/62) 
217350 กฎหมายลักษณะ
หุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 
(1/62) 
217351 กฎหมายภาษีอากร 
3(3-0-6) (1/62)  
217360 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 1 3(3-0-6) (1/62) 
217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 1 3(3-0-6) (1/62) 
217321  กฎหมายแพ่งว่าด้วย
มรดก 3(3-0-6) (2/62) 
217361 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 2 3(3-0-6) (2/62) 
217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 2 2(2-0-4) (2/62) 
217364 กฎหมายลักษณะ
พยานหลกัฐาน 3(3-0-6) (2/62) 
217380 กฎหมายแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 3(3-0-6) 
(2/62) 

217352 กฎหมายล้มละลาย 
3(3-0-6)  (1/63) 
217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6)  
(1/63) 
217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
2(2-0-4) (1/63) 
217412 ประวัติศาสตร์
กฎหมาย 2(2-0-4)  (1/63)       
217460 การว่าความและศาล
จำลอง 3(3-0-6)  (1/63) 
217461 ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-
4)  (2/63) 
 
 

วิชาเอกเลือก        12  
นก. 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์ฯ    6 / 
540  นก. 

  217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชา
ที่ 1 3(3-0-6) (1/62) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชา
ที่ 2 3(3-0-6) (1/62) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาที่ 
3 3(3-0-6) (2/62) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชา
ที่ 4 3(3-0-6) (2/62) 

217490 การเตรียมฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
1(0-90-0)(1/63) 
217491 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย  
5(0-450-0)(2/63) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   6   
นก. 

 xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1  3(3-0-6) (2/61) 
xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2  3(3-0-6) (2/61) 

  

รวมหน่วยกติ 35 (34-2-69) 42 (42-0-84) 41 (41-0-82) 21 (15-540-32) 

หมายเหต ุ วงเล็บแรก หมายถึง จำนวนหนว่ยกิต        วงเล็บสอง หมายถึง ภาคเรียน / ปีการศึกษา 
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19.2 ภาคปกติ รหัสปี 2561 
หมวดวิชา/ชั้นป ี ชั้นปีท่ี  1 ชั้นปีท่ี   2 ชั้นปีท่ี  3 ชั้นปีท่ี  4 

หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป                  
30  นก. 

001001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
 3(3-0-6) (1/61) 

001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
 3(3-0-6) (1/61) 

002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6) (1/61) 
003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 

(1/61) 
005001 การเป็นผูป้ระกอบการสมัยใหม่ 
           3(3-0-6)  (1/61) 
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  

 3(3-0-6) (2/61) 
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 

  3(3-0-6) (2/61) 
004001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5)  

(2/61) 

002002 ท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) (1/62) 
004002 การคิดเชิงระบบและการ 

ตัดสินใจ 3(3-0-6) (1/62) 
 

  

หมวดวิชาเฉพาะ101  
นก. 
วิชาเอกบังคับ       83  
นก. 

217110 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
3(3-0-6) (1/61) 

217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล  
          2 (2-0-4)(2/61) 
217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม 
           และสัญญา 3(3-0-6) (2/61) 
217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  

 3(3-0-6) (2/61) 
 

217122  กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ :  
           หลักทั่วไป 3(3-0-6)  (1/62) 
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพยส์ิน  
           3(3-0-6) (1/62) 
217230 กม.อาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6)  

 (1/62) 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนญู 3(3-0-6) 

 (1/62) 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 

 (1/62) 
217231 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  
           3(3-0-6)  (2/62) 
217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด  
          จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
           3(3-0-6) (2/62) 
217242 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)   

 (2/62) 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)   

 (2/62) 
217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) 

 (2/62) 
 

217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วย
ครอบครัว 3(3-0-6)(1/63) 
217350 กฎหมายลักษณะ
หุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 
(1/63) 
217351 กฎหมายภาษีอากร 
3(3-0-6) (1/63)  
217360 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 1 3(3-0-6) (1/63) 
217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 1 3(3-0-6) (1/63) 
217321  กฎหมายแพ่งว่าด้วย
มรดก 3(3-0-6) (2/63) 
217361 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 2 3(3-0-6) (2/63) 
217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 2 2(2-0-4) (2/63) 
217364 กฎหมายลักษณะ
พยานหลกัฐาน 3(3-0-6) (2/63) 
217380 กฎหมายแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 3(3-0-6) 
(2/63) 

217352 กฎหมายล้มละลาย 
3(3-0-6)  (1/64) 
217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6)  
(1/64) 
217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
2(2-0-4) (1/64) 
217412 ประวัติศาสตร์
กฎหมาย 2(2-0-4)  (1/64)       
217460 การว่าความและศาล
จำลอง 3(3-0-6)  (1/64) 
217461 ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-
4)  (2/64) 
 
 

วิชาเอกเลือก        12  
นก. 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์ฯ    6 / 
540  นก. 

  217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชา
ที่ 1 3(3-0-6) (1/63) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชา
ที่ 2 3(3-0-6) (1/63) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาที่ 
3 3(3-0-6) (2/63) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชา
ที่ 4 3(3-0-6) (2/63) 

217490 การเตรียมฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
1(0-90-0)(1/64) 
217491 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย  
5(0-450-0)(2/64) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   6   
นก. 

 xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1  3(3-0-6) (2/62) 
xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2  3(3-0-6) (2/62) 

  

รวมหน่วยกิต 35 (34-2-69) 42 (42-0-84) 41 (41-0-82) 21 (15-540-32) 

หมายเหต ุ  วงเล็บแรก หมายถึง จำนวนหนว่ยกิต 
วงเล็บสอง หมายถึง ภาคเรียน / ปีการศึกษา 
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19.3 ภาคปกติ รหัสปี 2562 
หมวด/ป ี ชั้นปีท่ี  1 ชั้นปีท่ี   2 ชั้นปีที่  3 ชั้นปีท่ี  4 

หมวดวิชา
พื้นฐานทั่วไป                  
30  นก. 

061101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
           3(3-0-6) (1/62) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) (1/62) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ  
           1(0-2-1) (1/62) 
บังคับเลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา 
061207  การจัดการตนเองเพื่อการพฒันา  
             งาน 2(1-2-3) (1/62) 
บังคับเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 วิชา 
061305  เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับ 
            สำนักงานอัตโนมัต ิ2(1-2-3) (1/62) 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) (2/62) 
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)  (2/62) 
061204  การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต  
            2(1-2-3) (2/62) 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) (2/62) 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็น 
           พลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) (262) 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  
           2(1-2-3) (2/62) 

061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) (1/63) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 

3(3-0-6) (1/63) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 

2(1-2-3) (1/63) 
 

 

  

หมวดวิชา
เฉพาะ101  
นก. 
วิชาเอกบังคับ       
83  นก. 

217110 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
3(3-0-6) (1/62) 

217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล  
          2 (2-0-4)(2/62) 
217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม 
           และสัญญา 3(3-0-6) (2/62) 
217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  

 3(3-0-6) (2/62) 
 

217122  กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ :  
           หลักทั่วไป 3(3-0-6)  (1/63) 
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพยส์ิน  
           3(3-0-6) (1/63) 
217230 กม.อาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6)  

 (1/63) 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนญู 3(3-0-6) 

 (1/63) 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 

 (1/63) 
217231 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  
           3(3-0-6)  (2/63) 
217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด  
          จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
           3(3-0-6) (2/63) 
217242 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)   

 (2/63) 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)(2/63) 
217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) 

 (2/63) 

217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 
3(3-0-6)(1/64) 
217350 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 3(3-0-6) (1/64) 
217351 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
(1/64)  
217360 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
3(3-0-6) (1/64) 
217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

3(3-0-6) (1/64) 
217321  กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 3(3-
0-6) (2/64) 
217361 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3(3-0-6) (2/64) 
217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

2(2-0-4) (2/64) 
217364 กฎหมายลักษณะพยานหลกัฐาน 
3(3-0-6) (2/64) 
217380 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน 3(3-0-6) (2/64) 

217352 กฎหมายล้มละลาย 
3(3-0-6)  (1/65) 
217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6)  
(1/65) 
217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
2(2-0-4) (1/65) 
217412 ประวัติศาสตร์
กฎหมาย 2(2-0-4)  (1/65)       
217460 การว่าความและศาล
จำลอง 3(3-0-6)  (1/65) 
217461 ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-
4)  (2/65) 
 
 

วิชาเอกเลือก        
12  นก. 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์
ฯ    6 / 540  
นก. 

  217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3(3-0-
6) (1/64) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3(3-0-
6) (1/64) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาที่ 3 3(3-0-
6) (2/64) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 3(3-0-
6) (2/64) 

217490 การเตรียมฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
1(0-90-0)(1/65) 
217491 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย  
5(0-450-0)(2/65) 

หมวดวิชา
เลือกเสรี  6   
นก. 

 xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1  3(3-0-6)(2/63) 
xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2  3(3-0-6)(2/63) 

  

หน่วยกิต 35 (34-2-69) 42 (42-0-84) 41 (41-0-82) 21 (15-540-32) 
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19.4 ภาคปกติ รหัสปี 2563 
หมวด/ป ี ชั้นปีท่ี  1 ชั้นปีท่ี   2 ชั้นปีท่ี  3 ชั้นปีท่ี  4 

หมวดวิชา
พื้นฐานทั่วไป                  
30  นก. 

061101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
           3(3-0-6) (1/63) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) (1/63) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ  
           1(0-2-1) (1/63) 
บังคับเลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา 
061207  การจัดการตนเองเพื่อการพฒันา  
             งาน 2(1-2-3) (1/63) 
บังคับเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 วิชา 
061305  เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับ 
            สำนักงานอัตโนมัต ิ2(1-2-3) (1/63) 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) (2/63) 
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)  (2/63) 
061204  การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต  
            2(1-2-3) (2/63) 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) (2/63) 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็น 
           พลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) (2/63) 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  
           2(1-2-3) (2/63) 

061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) (1/64) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 

3(3-0-6) (1/64) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 

2(1-2-3) (1/64) 
 

 

  

หมวดวิชา
เฉพาะ101  
นก. 
วิชาเอกบังคับ       
83  นก. 

217110 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
3(3-0-6) (1/63) 

217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล  
          2 (2-0-4)(2/63) 
217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม 
           และสัญญา 3(3-0-6) (2/63) 
217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  

 3(3-0-6) (2/63) 
 

217122  กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ :  
           หลักทั่วไป 3(3-0-6)  (1/64) 
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพยส์ิน  
           3(3-0-6) (1/64) 
217230 กม.อาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6)  

 (1/64) 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนญู 3(3-0-6) 

 (1/64) 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)(1/64) 
217231 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  
           3(3-0-6)  (2/64) 
217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด  
          จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
           3(3-0-6) (2/64) 
217242 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)   

 (2/64) 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)   

 (2/64) 
217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) 

 (2/64) 

217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 
3(3-0-6)(1/65) 
217350 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 3(3-0-6) (1/65) 
217351 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
(1/65)  
217360 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
3(3-0-6) (1/65) 
217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

3(3-0-6) (1/65) 
217321  กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 3(3-
0-6) (2/65) 
217361 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3(3-0-6) (2/65) 
217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

2(2-0-4) (2/65) 
217364 กฎหมายลักษณะพยานหลกัฐาน 
3(3-0-6) (2/65) 
217380 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน 3(3-0-6) (2/65) 

217352 กฎหมายล้มละลาย 
3(3-0-6)  (1/66) 
217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6)  
(1/66) 
217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
2(2-0-4) (1/66) 
217412 ประวัติศาสตร์
กฎหมาย 2(2-0-4)  (1/66)       
217460 การว่าความและศาล
จำลอง 3(3-0-6)  (1/66) 
217461 ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-
4)  (2/66) 
 
 

วิชาเอกเลือก        
12  นก. 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์
ฯ    6 / 540  
นก. 

  217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3(3-0-
6) (1/65) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3(3-0-
6) (1/65) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาที่ 3 3(3-0-
6) (2/65) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 3(3-0-
6) (2/65) 

217490 การเตรียมฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
1(0-90-0)(1/66) 
217491 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย  
5(0-450-0)(2/66) 

หมวดเลือก
เสรี 6นก. 

 xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1  3(3-0-6)(2/64) 
xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2  3(3-0-6)(2/64) 

  

รวมหน่วย
กิต 

35 (34-2-69) 42 (42-0-84) 41 (41-0-82) 21 (15-540-32) 
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19.5 ภาคปกติ รหัสปี 2564 
หมวด/ป ี ชั้นปีท่ี  1 ชั้นปีท่ี   2 ชั้นปีท่ี  3 ชั้นปีท่ี  4 

หมวดวิชา
พื้นฐานทั่วไป                  
30  นก. 

061101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
           3(3-0-6) (1/64) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) (1/64) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ  
           1(0-2-1) (1/64) 
บังคับเลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา 
061207  การจัดการตนเองเพื่อการพฒันา  
             งาน 2(1-2-3) (1/64) 
บังคับเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 วิชา 
061305  เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับ 
            สำนักงานอัตโนมัต ิ2(1-2-3) (1/64) 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) (2/64) 
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)  (2/64) 
061204  การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต  
            2(1-2-3) (2/64) 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) (2/64) 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็น 
           พลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) (2/64) 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  
           2(1-2-3) (2/64) 

061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) (1/65) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 

3(3-0-6) (1/65) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 

2(1-2-3) (1/65) 
 

 

  

หมวดวิชา
เฉพาะ101  
นก. 
วิชาเอกบังคับ       
83  นก. 

217110 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
3(3-0-6) (1/64) 

217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล  
          2 (2-0-4)(2/64) 
217121 กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม 
           และสัญญา 3(3-0-6) (2/64) 
217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  

 3(3-0-6) (2/64) 
 

217122  กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ :  
           หลักทั่วไป 3(3-0-6)  (1/65) 
217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพยส์ิน  
           3(3-0-6) (1/65) 
217230 กม.อาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6)  

 (1/65) 
217241 กฎหมายรัฐธรรมนญู 3(3-0-6) 

 (1/65) 
217250 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)(1/65) 
217231 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  
           3(3-0-6)  (2/65) 
217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด  
          จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
           3(3-0-6) (2/65) 
217242 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)   

 (2/65) 
217251 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)   

 (2/65) 
217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) 

 (2/65) 

217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 
3(3-0-6)(1/66) 
217350 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 3(3-0-6) (1/66) 
217351 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
(1/66)  
217360 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
3(3-0-6) (1/66) 
217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

3(3-0-6) (1/66) 
217321  กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 3(3-
0-6) (2/66) 
217361 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3(3-0-6) (2/66) 
217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

2(2-0-4) (2/66) 
217364 กฎหมายลักษณะพยานหลกัฐาน 
3(3-0-6) (2/66) 
217380 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน 3(3-0-6) (2/66) 

217352 กฎหมายล้มละลาย 
3(3-0-6)  (1/67) 
217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6)  
(1/67) 
217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
2(2-0-4) (1/67) 
217412 ประวัติศาสตร์
กฎหมาย 2(2-0-4)  (1/67)       
217460 การว่าความและศาล
จำลอง 3(3-0-6)  (1/67) 
217461 ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-
4)  (2/67) 
 
 

วิชาเอกเลือก        
12  นก. 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์
ฯ    6 / 540  
นก. 

  217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3(3-0-
6) (1/66) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3(3-0-
6) (1/66) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาที่ 3 3(3-0-
6) (2/66) 
217xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 3(3-0-
6) (2/66) 

217490 การเตรียมฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
1(0-90-0)(1/67) 
217491 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย  
5(0-450-0)(2/67) 

หมวดเลือก
เสรี 6นก. 

 xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1  3(3-0-6)(2/65) 
xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2  3(3-0-6)(2/65) 

  

รวมหน่วย
กิต 

35 (34-2-69) 42 (42-0-84) 41 (41-0-82) 21 (15-540-32) 
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20. บันทึกรายงานการเรียนตลอดหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ …1.. ปีการศึกษา …2564… 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217110  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6)   
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาท่ีเรียนมา 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาท่ีเรียนมา 
 

  ภาคการศึกษาที่ ………2………… ปีการศึกษา ………2564………. 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217120 กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล 2 (2-0-4)   
2. 217121 กม.แพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6)   
3. 217240 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3 (3-0-6)   
4.      
5.      
6.      
7.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาท่ีเรียนมา 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาท่ีเรียนมา 

คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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บันทึกรายงานการเรียนตลอดหลักสูตร (ต่อ)  ภาคการศึกษาที่ …1.. ปีการศึกษา …2565… 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217122 กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้:หลักทั่วไป 3 (3-0-6)   
2. 217220 กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สิน 3 (3-0-6)   
3. 217241 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 (3-0-6)   
4. 217230 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 3 (3-0-6)   
5. 217250 เอกเทศสัญญา 1 3 (3-0-6)   
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

                                 ภาคการศึกษาที่ ………2………… ปีการศึกษา ………2565………. 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217221 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด จัดการ

งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
3 (3-0-6)   

2. 217231 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 3 (3-0-6)   
3. 217242 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6)   
4. 217251 เอกเทศสัญญา 2 3 (3-0-6)   
5. 217253 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3 (3-0-6)   
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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บันทึกรายงานการเรียนตลอดหลักสูตร (ต่อ) ภาคการศึกษาที่ …1.. ปีการศึกษา …2566… 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217320 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว 3(3-0-6)   
2. 217350 กม.ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)   
3. 217351 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6)   
4. 217360 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)   
5. 217362 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)   
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลีย่  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลีย่  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

                                  ภาคการศึกษาที่ ………2………… ปีการศึกษา ………2566………. 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217321 กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก 3(3-0-6)   
2. 217361 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)   
3. 217363 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4)   
4. 217364 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3(3-0-6)   
5. 217380 กม.แรงงานและวิธีพิจารณาคดีฯ 3(3-0-6)   
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลีย่  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลีย่  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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บันทึกรายงานการเรียนตลอดหลักสูตร (ต่อ) ภาคการศึกษาที่ …1.. ปีการศึกษา …2567… 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217352 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6)   
2. 217410 นิติปรัชญา 3(3-0-6)   
3. 217411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4)   
4. 217412 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4)   
5. 217460 การว่าความและศาลจำลอง 3(3-0-6)   
6. 217461 ระบบศาล และพระธรรมนญู

ศาลยุติธรรม 
2(2-0-4)   

7. 217490 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย 

1(0-90-0)   

8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลีย่  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลีย่  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

                                  ภาคการศึกษาที่ ………2………… ปีการศึกษา ………2567………. 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1. 217491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กฎหมาย 
5(0-450-0)   

2.      
3.      
4.      
5.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 

  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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บันทึกรายงานการเรียนตลอดหลักสูตร (ต่อ) ภาคการศึกษาที่ …1.. ปีการศึกษา …2568… 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 

                         ภาคการศึกษาที่ ………2………… ปีการศึกษา ………2568………. 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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บันทึกรายงานการเรียนตลอดหลักสูตร (ต่อ) ภาคการศึกษาที่ …1.. ปีการศึกษา …2569… 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษานี้ 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

                   ภาคการศึกษาที่ ………2………… ปีการศึกษา ………2569………. 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
  หน่วยกิตรวม  *เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

  หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาท่ีเรียนมา 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  *รวมทุกภาคการศึกษาท่ีเรียนมา 

คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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21. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
ว/ด/ป ช่ือกิจกรรม/โครงการ ประเภท จัดโดย ความรู้/ประโยชน์ท่ีได้รับ ลงช่ืออาจารย์

ท่ีปรึกษา 
ลงช่ือ
ผู้ปกครอง ภายใน ภายนอก 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

หมายเหต ุ: ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 1. วิชาการ 2. กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3. บำเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 4. คุณธรรมจริยธรรม 5. สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 
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บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) 
ว/ด/ป ช่ือกิจกรรม/โครงการ ประเภท จัดโดย ความรู้/ประโยชน์ท่ีได้รับ ลงช่ืออาจารย์

ท่ีปรึกษา 
ลงช่ือ
ผู้ปกครอง ภายใน ภายนอก 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

หมายเหต ุ: ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 1. วิชาการ 2. กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3. บำเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 4. คุณธรรมจริยธรรม 5. สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 
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บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (ต่อ) 
ว/ด/ป ช่ือกิจกรรม/โครงการ ประเภท จัดโดย ความรู้/ประโยชน์ท่ีได้รับ ลงช่ืออาจารย์

ท่ีปรึกษา 
ลงช่ือ
ผู้ปกครอง ภายใน ภายนอก 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

หมายเหต ุ: ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 1. วิชาการ 2. กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3. บำเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 4. คุณธรรมจริยธรรม 5. สง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 
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22. บันทึกการกระทำความดีและจิตอาสาของนักศึกษา 
ว/ด/ป ความดีหรือจิตอาสา ความรู้สึก/ความประทับใจท่ีได้รับ ลงช่ืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
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23. บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 

ภาคเรียนท่ี 
เร่ืองท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษา สิ่งท่ีต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ลงช่ืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
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บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ว/ด/ป 

ภาคเรียนท่ี 
เร่ืองท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษา สิ่งท่ีต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ลงช่ืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
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บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ว/ด/ป 

ภาคเรียนท่ี 
เร่ืองท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษา สิ่งท่ีต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ลงช่ืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



60 
 

24. กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เร่ือง การวัดผลการประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

2. ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าดว้ยการโอนผลการเรียน การ
เทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

3. ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าดว้ย การออกหลักฐานการศึกษา 
พ.ศ.2560 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ว่าด้วย แนวปฏิบัติการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ว่าด้วย แนวปฏิบัติการพ้นสภาพ
นักศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการกลบัเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของ
นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษา ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ว่าด้วย แนวปฏิบัติและข้อกำหนด
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ว่าด้วย แนวปฏิบัติและขั้นตอนการ
โอนและเทียบโอนผลการเรียน ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 ณ วันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ว่าด้วย แนวปฏิบัติอาจารย์ที่
ปรึกษา ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 

10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา ว่าด้วย แนวปฏิบัติการจัดทำและ
บันทึกข้อมูลการวัดและประเมนิผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560 
ดาวน์โหลดได้ที่ http://apro.nrru.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

http://apro.nrru.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เร่ือง การวัดผลการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 
 

เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เป็นต้นไป เป็นไป
ตามมาตรฐานทางวิชานิติศาสตร์ และองค์กรควบคุมวิชาชีพกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความใน
ข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.
๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงกำหนดวิธีการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 
  ๑. ให้มีการวัดผลการศึกษาเฉพาะรายวิชากฎหมายที่รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 
๒๑๗ _ _ _   ด้วยการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิดคะแนนร้อยละร้อย 
  ๒.  ให้มีการประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

ระดับคะแนน ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 
A ๘๐ – ๑๐๐ ๔.๐ 
B+ ๗๕ – ๗๙ ๓.๕ 
B ๗๐ – ๗๔ ๓.๐ 
C+ ๖๕ – ๖๙ ๒.๕ 
C ๖๐ – ๖๔ ๒.๐ 
D+ ๕๕ – ๕๙ ๑.๕ 
D ๕๐ – ๕๔ ๑.๐ 
F ๐ – ๔๙ ๐.๐ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
                                            เศาวนิต  เศาณานนท์ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศาวนิต  เศาณานนท์) 

    อธิการบดี 


