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หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิชานิติศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ   วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง คณะนิติศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 25520221105367 
 ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws  Program in Laws 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : น.บ. (นิติศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws (Laws) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : LL.B. 
 
3. วิชาเอก  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  
    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
   ภาษาไทย  
   ภาษาต่างประเทศภาษา ..........................  
   ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศภาษา.................................... 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนิสิตไทย 
   รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
   รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
   ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
   รูปแบบของการร่วมมือ 
    ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564 ปรับปรุงจาก

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที ่4/2564 
  เมื่อวันที่  28  เมษายน 2564 
 6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564  
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 
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 6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 กลุ่มอาชีพองค์กรภาครัฐ ได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ตุลาการศาลปกครอง ปลัดอ าเภอ 
ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร นิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
นักวิชาการกฎหมาย ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 
 8.2 กลุ่มอาชีพองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยงานเอกชน ธนาคาร หรือ
องค์กรธุรกิจ เป็นต้น 
 8.3 กลุ่มอาชีพองค์กรระหว่างประเทศ เช่น นักกฎหมายในองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) เป็นต้น 
 8.4 กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 
 
9. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
 9.1 มี MOU 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
1. University of Bengkulu, Faculty of Law, 
Indonesia 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต 

2. University of Utara, Faculty of Law, 
Malaysia 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต 

3. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  การเป็นวิทยากรพิเศษ  
การร่วมออกแบบหลักสูตร  
จัดการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

4. ส านักงานอัยการภาค 9 การเป็นวิทยากรพิเศษ  
การจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 

5. ส านักงานต ารวจภูธรภาค 9 การจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 
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หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
6. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา การเป็นวิทยากรพิเศษ  

การจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 

7. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 9 หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต 
 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ปรัชญาคณะนิติศาสตร์ คือ นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม น ายุติธรรมสู่สังคม 
  ปรัชญาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ นักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะเชิงปฏิบัติ 
น ายุติธรรมสู่สังคม 
 
 1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที:่ 
  1.2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  1.2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมายที่ส าคัญและจ าเป็นในการประกอบอาชีพ สามารถปรับใช้
กฎหมายได้อย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 
  1.2.3 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้องและเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ 
  1.2.4 มีทักษะปฏิบัติงานทางกฎหมายและสามารถใช้เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพได้ 
  1.2.5 มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านกฎหมาย 
  1.2.6 มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม 
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1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO และ Sub PLO) 

ผลการ
เรียนรู้ท่ัวไป 
(Generic 

LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C (U, A, E) 

AF, P 

การเรียนรู้ 
5 ด้านของ 
TQF/มคอ.

1 

สมรรถนะ
ตาม

ข้อก าหนด
ของ

มหาวิทยาลัย 

PLO 1 ยึดม่ันคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

    
 

Sub 
PLO 1A   

รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 
สังคม และประเทศชาติ   AF 1 (1) 

3  

Sub 
PLO 1B 

ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม  

 AF 1 (2) 3 

Sub 
PLO 1C 

ซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

  AF 1 (1) 3 

PLO 2 ยอมรับและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 

    
 

Sub 
PLO 2A 

รับฟังความเห็นต่างและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้   AF 4 (1) (2) 

4.3 

Sub 
PLO 2B 

เคารพสิทธิของผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับ
กับสังคมที่หลากหลายได้   AF 4 (3) (4) 

4.3 

PLO 3 ประยุกต์ใช้หลักกฎหมายเข้ากับ
ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

    
 

Sub 
PLO 3A 

อธิบาย ทฤษฎี หลักกฎหมายที่ส าคัญได้
อย่างถูกต้อง 

  C (U) 2 (1) 
3, 4.2 

Sub 
PLO 3B 

ปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  C (A) 2 (2) 
3, 4.2 

PLO 4 เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม
และวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมได้ตามหลักวิชาการ 
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO และ Sub PLO) 

ผลการ
เรียนรู้ท่ัวไป 
(Generic 

LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C (U, A, E) 

AF, P 

การเรียนรู้ 
5 ด้านของ 
TQF/มคอ.

1 

สมรรถนะ
ตาม

ข้อก าหนด
ของ

มหาวิทยาลัย 

Sub 
PLO 4A 

ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อ
กฎหมายกับข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม 

  C (A) 
3 (1) (3) 3, 4.1 

Sub 
PLO 4B 

วิพากษ์วิจารณ์ สนับสนุนโต้แย้ง รับ
ความเห็นของบุคคลอ่ืน และเสนอ
ทางออกอย่างรอบด้านและเป็น
กัลยาณมิตร 

 

 C (E) 3 (4) 3, 4.1, 4.2 

PLO 5 การจัดท าเอกสารทางกฎหมายและใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

   
  

Sub 
PLO 5A 

สามารถร่างสัญญาพ้ืนฐานทางกฎหมาย
เบื้องต้นได้ 

  P 
5 (1) (3) 3, 4.2 

Sub 
PLO 5B 

สามารถจัดท าเอกสารทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดย
ใช้เทคโนโลยีได้ 

  P 
5 (4) 3, 4.5 

PLO 6 ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   
  

Sub 
PLO 6A 

มีความสามารถในการสื่อสารและ
น าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   C (A) 5 (1) (3) 

3, 4.2  

Sub 
PLO 6B 

สามารถเสนอทางออกของผู้รับ
ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสม 

  C (A) 5 (2) 
3, 4.1 

PLO 7 
มีทักษะเป็นผู้ประกอบการทาง
กฎหมาย 

    
 

Sub 
PLO 7A 

วางแผนจัดตั้งองค์กรธุรกิจได้   
C (E) 5 (5) 2, 3, 4.1 



 

LAW TSU    7 
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO และ Sub PLO) 

ผลการ
เรียนรู้ท่ัวไป 
(Generic 

LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C (U, A, E) 

AF, P 

การเรียนรู้ 
5 ด้านของ 
TQF/มคอ.

1 

สมรรถนะ
ตาม

ข้อก าหนด
ของ

มหาวิทยาลัย 

Sub 
PLO 7B 

ปรับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ
องค์กรธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

  
C (E) 5 (2) 2, 3, 4.1 

PLO 8 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
สังคมได้ 

  
   

Sub 
PLO 8A 

มีความใฝ่รู้ต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเรียนรู้ตลอดชีวิต   

AF 3 (5) 4.5 

Sub 
PLO 8B 

คิดสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาสังคมได้ 

  
C (E) 1 1, 3, 4.2, 

4.4 
หมายเหตุ 1. C= Cognitive (U = Remembering/understanding, A=Applying /Analyzing, E= 
Evaluation/Creating) AF= Affective, P = Psychomotor 
    2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
       (1) การสร้างนวัตกรรมสังคม (2) การเป็นผู้ประกอบการ (3) สมรรถนะเฉพาะด้าน (4) สมรรถนะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นทักษะ (4.1) การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) (4.2) การสื่อสาร (Communication) (4.3) การร่วมมือ (Collaboration) (4.4) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) (4.5) ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
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1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 
 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 1.1 ผู้เรียนสามารถอ่าน จับใจความ และใช้ภาษาทางกฎหมายได้ 
1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักกฎหมายเบื้องต้นได้ 
1.3 ผู้เรียนสามารถปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2 2.1 ผู้เรียนสามารถค้นคว้าเอกสารและข้อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้  
2.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักกฎหมายเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2.3 ผู้เรียนสามารถร่างสัญญาพ้ืนฐานทางกฎหมายได้ 
2.4 ผู้เรียนสามารถมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางกฎหมายเบื้องต้น 

3 3.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ผู้เรียนสามารถปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
3.3 ผู้เรียนสามารถให้ค าแนะน าเบื้องต้นเก่ียวกับปัญหาข้อกฎหมายได้ 
3.4 ผู้เรียนสามารถจัดท าเอกสารทางกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีได้ 

4 4.1 ผู้เรียนสามารถสื่อสารองค์ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.2 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย/ นวัตกรรมทางกฎหมายที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   แผนการศึกษาไม่มีภาคฤดูร้อน 
   แผนการศึกษาก าหนดให้มีภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ ซึ่งมีการจัดชั่วโมงการเรียนเท่ากับ 15 สัปดาห์ (จัดชั่วโมงการเรียน เท่ากับ 2.5 เท่า ของภาคเรียนปกติ)  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที่ 1   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2   ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
    ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก จ)   
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
   ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
   นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
   อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................................  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต และให้

เน้นย้ าในกรณีที่นิสิตมีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต ได้แก่ วันแรกพบ

ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์
ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................. 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  77 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 

กลุ่มการใช้ภาษา  9 หน่วยกิต 
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา   3(3-0-6) 
  Thai for Higher Education 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Basic English in Daily Life 
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Read and Write in Basic English 
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กลุ่มบูรณาการ     9 หน่วยกิต 
0000161 คุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
  Quality of Life 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
  Environment and Lifestyle 
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Social Sustainability and Sufficiency Economy  
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก  3 หน่วยกิต 
 เลือกจากรายวิชา 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
  Southern Thai Studies 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
  Local Community Ways 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้ 

 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 9 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา 
0000112 พหุภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Multilingual for Learning  
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture 
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

Vietnamese Language and Culture 
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 

Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
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Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

Malay Language and Culture  
0000137 ภาษารัสเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

Russian for Daily Life  
 เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ    

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
ASEAN Ways  

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
Philosophy and Religion Principles for Life Development 

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
Audio and Visual Art Appreciation  

0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 
Electricity and Life  

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
Food for Life and Beauty  

0000168 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
Reading for Life  

0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
Sports and Recreation for Health  

0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Learning Digital Ways  

0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
Production for Home Products  

0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
Women and Roles in Society 

0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
Everyday Good Life  

0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
Smart Thinking with Sciences in Daily Life  
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0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
The Power of New Generations with Pure Mind  

0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
Thaksin Identities and Creative Learning  

0000191 ภาวะผู้น ายุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
Digital Leadership  

0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 
Technology and Innovation for Community  

0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
Economics and Management  

0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
Food and Energy Security for Quality of Life  

0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
Creative Economy  

0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
Visual Art and Music Appreciation  

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
Thai Politics and Governance  

0000271 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) 
Civic Education  

0000281 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
Visual Education to Learn Languages and Cultures  

0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ 3(2-2-5) 
Technique for Photo Retouching and Video Editing  

0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Digital Technology for Learning  

0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
Artificial Intelligence and Internet of Things 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต                           
วิชาบังคับ  77     หน่วยกิต 

0801111 หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) 
  Introduction to Legal Science  

0801112 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 
  Legal History 

0801121 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
              Introduction to Public Law 
0801122 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

Constitutional Law  
0801131 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 3(3-0-6) 

Juristic Act and Contract  
0801141 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 

Criminal Law: General Provisions  
0801221 กฎหมายปกครอง 2(2-0-4) 

Administrative Law  
0801231 กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3(3-0-6) 

Law of Obligation  
0801232 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 2(2-0-4) 

                  Law of Liability for Wrongful Acts   
0801233 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 

Property and Land Law  
0801234 ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด และสินทรัพย์ดิจิทัล 2(2-0-4) 

Bills, Current account and Digital Asset 
0801235 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 3(3-0-6) 

Law on Business and Commercial Contract  
0801236 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ 2(2-0-4) 

Law on Business and Commercial Security  
0801237 กฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

Law of Business Organization  
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0801241 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) 
Criminal Law : Specific Offenses  

0801251 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 
English for Lawyers 1  

0801321 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางมหาชน 2(1-2-3) 
Public Procedural Law  

0801331 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 2(2-0-4) 
Family Law  

0801332 กฎหมายว่าด้วยมรดก 2(2-0-4) 
Succession Law  

0801333 กฎหมายธุรกรรมการเงินสมัยใหม่และภาษีอากร 3(3-0-6) 
ส าหรับผู้ประกอบการ  

         Law of Modern Financial Transaction and Taxation for Entrepreneur 

0801341 พระธรรมนูญศาลยุติรรมและระบบศาล 2(2-0-4) 
Constitution of Courts of Justice and Judicial System  

0801342 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-3-4) 
Civil Procedural Law  

0801343 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-3-4) 
Criminal Procedural Law  

0801344 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 2(1-2-3) 
Evidence Law  

0801345 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 3(3-0-6) 
Bankruptcy and Reorganization Law   

 
0801346 การว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-2) 
  Advocacy and Moot Court 
0801351 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 

Public International Law  
0801352 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) 

Private International Law  
0801411 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
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Philosophy of Law  
0801412 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 2(1-2-3) 

Legal Profession and Ethics of Lawyers  
0801461 กฎหมายกับการพัฒนา 2(1-2-3) 

Law and Development 
       
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
            ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้ 

  กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย  
0801311 ตรรกวิทยาเพ่ือการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6) 

  Logics for Legal Study 
0801312 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6) 
              Thai and Foreign Legal Systems 
0801313 กฎหมายเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

Comparative Law  
0801314 กฎหมายไทยเบื้องต้น 3(3-0-6) 

Introduction to Thai Law  
0801315 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักกฎหมาย 1(0-2-1) 

Preparation for Cooperative Education for Lawyers  
0801316 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6) 

Islamic Law  
0801317 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 3(1-6-2) 

Clinical Legal Education  
0801318 การวิจัยทางนิติศาสตร์ 3(1-6-2) 

Legal Research  
0801319 ประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ 3(0-9-0) 

   Professional Experience in Law 
0801413 สหกิจศึกษาส าหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 

Cooperative Education for Lawyers  
0801414 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4) 
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English for Lawyers 2  
0801415 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 3(3-0-6) 

English for Lawyers 3  
0801416 การระงับข้อพิพาททางเลือก 3(2-3-4) 

Alternative Dispute Resolution 
         กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
0801322 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Conservation of Nature and Environment Law  
0801323 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 3(3-0-6) 

Law on Public Personnel Management  
0801324 กฎหมายว่าด้วยการแพทย์และสาธารณสุข 3(3-0-6) 

Medical and Public Health Law  
0801325 สัมมนากฎหมายมหาชน   3(1-6-2) 

Seminar on Public Law 
0801326 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 

Political Party and Electoral Law  
0801327 กฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการ 3(3-0-6) 

Official Information Law  
0801328 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

Law of Local Administration  
0801329 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

Public Service and Public Enterprise Law  
0801421 กฎหมายความม่ันคง      3(3-0-6) 

Security Law  
0801422 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3(3-0-6) 

Law of Public Finance and Taxation  
  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และธุรกิจ   
0801132 กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ยา 3(3-0-6) 

Food Business and Drug Product Law  
0801133 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง และนันทนาการ  3(3-0-6) 
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Sports, Entertainment and Recreation Business Law  
0801134 กฎหมายโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

Logistic Law  
0801135 กฎหมายส่งเสริมการลงทุน 3(3-0-6) 

Investment Promotion Law  
0801136 กฎหมายเศรษฐกิจดจิิทัล 3(3-0-6) 

Digital Economy Law   
0801238 ภาษีทรัพย์สิน   3(3-0-6) 

Property Tax        
0801239 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6) 
               Customs Law  
0801334 กฎหมายธุรกิจส าหรับชาวต่างชาติ 3(3-0-6) 

Business Law for Foreigners  
0801335 กฎหมายการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 

Financial and Banking Law  
0801336 สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(1-6-2) 

Seminar on Civil and Commercial Law 
0801337 หลักกฎหมายภาษีและการวางแผน 3(3-0-6) 

Principles of Tax Law and Planning  
0801338 การบังคับคดีแพ่ง 3(3-0-6) 

Civil Execution   
0801339 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(1-6-2) 

Seminar on Civil Procedural Law  
0801431 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 3(3-0-6) 

Employment and Social Welfare Law  
0801432 กฎหมายแข่งขันทางการค้า 3(3-0-6) 

Competition Law  
0801433 กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

Law for Entrepreneurs  
0801434 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 
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Consumers Protection Law  
0801435 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

Intellectual Property Law  
0801436 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

Securities and Exchange Law  
0801437 กฎหมายว่าด้วยการเงินธุรกิจและสินทรัพย์ดิจิทัล 3(3-0-6) 

Digital Business finance and Asset Finance Law  
0801438 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3(1-6-2) 

Seminar on Business Law  
0801439 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 

Accounting for Lawyers  
              กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม 
0801347 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 

Juvenile and Family Cases  
0801348 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 

Human Rights  
0801349 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 

Criminal Justice Process  
0801441 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6) 

Criminal law  3 : Special  Offenses  
0801442 การสืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

Investigation and Forensic Science  
0801443 กฎหมายทหาร 3(3-0-6) 

Military Law  
0801444 สัมมนากฎหมายอาญา 3(1-6-2) 

Seminar on Criminal Law  
0801445 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(1-6-2) 

Seminar on Criminal Procedure Law  
0801446 กฎหมายป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 3(3-0-6) 

Anti-Corruption and Misconduct Law  
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0801447 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
Economic Crime Law  

0801448 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) 
Criminology and Penology  

       กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  
0801353 กฎหมายทะเล 3(3-0-6) 

Law of the Sea  
0801354 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Transportation Law  
0801355 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6) 

ASEAN Law  
0801356 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Trade Law  
0801357 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Economic Law  
0801358 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Criminal Law  
0801359 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Organization Law  
0801451 กฎหมายสหภาพยุโรป 3(3-0-6) 

European Law  
0801452 สัมมนากฎหมายอาเซียน 3(1-6-2) 

ASEAN Law Seminar  
0801453 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Humanitarian Law  
0801454 กฎหมายพาณิชย์นาวี 3(3-0-6) 

Maritime Law  
0801455 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 3(1-6-2) 

Seminar on International Law  
0801456 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
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International Environment Law  
   
  กลุ่มวิชากฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
0801362 กฎหมายการยาง 3(3-0-6) 

Rubber Law  
0801363 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Law  
0801364 กฎหมายที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 3(3-0-6) 

Agricultural Land Law  
0801365 กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน อาคาร และผังเมือง 3(3-0-6) 

Land, Building and City plan Control Law                      
  0801366 กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

Computer and Technology Law  
0801367 กฎหมายเกษตร 3(3-0-6) 

Agricultural Law  
0801368 กฎหมายประมง 3(3-0-6) 

Fishery Law  
0801462 กฎหมายป่าไม้ 3(3-0-6) 

Forest Law  
0801463 กฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี 3(3-0-6) 

Child and Women Protection Law  
0801464 กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 

Elder Law  
0801465 กฎหมายเกี่ยวกับผู้พิการ 3(3-0-6) 

Law on Person with Disability  
0801466 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

Electronic Commercial Law  
   กลุ่มวิชากฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ 

0801471 กฎหมายกับการบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น 3(2-3-4) 
Law Organization Management 
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0801472 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 3(2-3-4) 
Negotiation and Contracts Drafting  

0801473 เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-3-4) 
 Technology for Business Operations and Intellectual 
 Property Law  

0801474 หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีอากร 3(2-3-4) 
                 Accounting and Tax Planning 

  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้อง
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอโอน 
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ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 08 หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 

เลขรหัสหลักที่สามและสี่            หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 01 หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์ 

เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
เลข 1 หมายถึง วิชาหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย 
เลข 2 หมายถึง วิชากฎหมายมหาชน 
เลข 3 หมายถึง วิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และธุรกิจ 
เลข 4 หมายถึง วิชากระบวนการยุติธรรม 

เลข 5 หมายถึง วิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

เลข 6 หมายถงึ วิชากฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เลข 7 หมายถึง วิชากฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

 
แผนการเรียนส าหรบันิสิตภาคปกติ 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 
วิชากลุ่มการใช้ภาษา 6 

0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 8 
0801111 หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) 
0801112 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 
0801121 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 

วิชากลุ่มการใช้ภาษา 3 
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 

วิชาเลือก 3 

 (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 9 
0801122 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
0801131 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 3(3-0-6) 
0801141 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
กลุ่มวิชาบังคับเลือก 3 

0000262 ทักษิณศึกษา 3(3-2-5) 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 

วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
วิชาเลือก 3 
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 13 
0801221 กฎหมายปกครอง 2(2-0-4) 
0801231 กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3(3-0-6) 
0801232 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 2(2-0-4) 
0801233 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 
0801241 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
วิชากลุ่มบูรณาการ 3 

0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
วิชาเลือก 3 
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 12 
0801234 ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด และสินทรัพย์ดิจิทัล 2(2-0-4) 
0801235 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 3(3-0-6) 
0801236 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ 2(2-0-4) 
0801237 กฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
0801251 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 15 
0801331 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 2(2-0-4) 
0801332 กฎหมายว่าด้วยมรดก 2(2-0-4) 
0801333 กฎหมายธุรกรรมการเงินสมัยใหม่และภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
0801341 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล 2(2-0-4) 
0801342 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-3-4) 
0801351 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 
…………… วิชาเลือกเสรี..............................................................................................  3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 18 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 14 
0801321 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางมหาชน 2(1-2-3) 
0801343 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-3-4) 
0801344 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 2(1-2-3) 
0801345 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 3(3-0-6) 
0801352 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) 
0801346 การว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 
…………… วิชาเลือกเสรี..............................................................................................  3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 17  
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 6 
0801411 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
0801412 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 2(1-2-3) 
0801461 กฎหมายกับการพัฒนา 2(1-2-3) 
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 3 
0801.... ..............................................................................................   3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก หรือ สหกิจศึกษา 9 
             วิชาเลือก  9 
0801.... ..............................................................................................   3(x-x-x) 
0801.... ...................................................................................... ........  3(x-x-x) 
0801.... .............................................................................................  3(x-x-x) 
 สหกิจศึกษา 9 
0801413 สหกิจศึกษาส าหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 
รวมหน่วยกิต 9 
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แผนการเรียนส าหรับนิสิตภาคสมทบ 
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กลุ่มการใช้ภาษา 6  
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก 3  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 8  
0801111 หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) 
0801112 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 
0801121 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กลุ่มการใช้ภาษา 3  
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก 3  
0000164   หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต    3(3-0-6) 
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 9  
0801122 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
0801131 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 3(3-0-6) 
0801141 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 2  
0801221 กฎหมายปกครอง 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 
0801.........  3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 5 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 16 
0801231 กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3(3-0-6) 
0801232 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 2(2-0-4) 
0801233 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 
0801235 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 3(3-0-6) 
0801234 ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด และสินทรัพย์ดิจิทัล 2(2-0-4) 
0801241 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 16  

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 11 
0801236 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ 2(2-0-4) 
0801237 กฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
0801251 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 
0801331 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 2(2-0-4) 
0801332 กฎหมายว่าด้วยมรดก 2(2-0-4)  
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 
…………… วิชาเลือกเสรี..............................................................................................  3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 14 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3  หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 2 
0801341 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล 2(2-0-4) 
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 3  
0801…… …………………………………………… ……….. 
รวมหน่วยกิต 5 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 16 
0801342 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-3-4) 
0801333 กฎหมายธุรกรรมการเงินสมัยใหม่และภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
0801343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-3-4) 
0801344 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 2(1-2-3) 
0801351 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
0801321 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางมหาชน 2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 16 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 11 
0801345 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 3(3-0-6) 
0801352 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) 
0801346 การว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-2) 
0801411 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
0801461 กฎหมายกับการพัฒนา 2(1-2-3) 
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 6 
0801.... ..............................................................................................   3(x-x-x) 
0801.... ..............................................................................................   3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 17 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต  

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 2 
0801412 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 2(1-2-3) 
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 3 
0801.... ..............................................................................................   3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 5 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ 9  
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบังคับเลือก 3 
 เลือกจากรายวิชา 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)  
รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก หรือ สหกิจศึกษา 9 
             วิชาเลือก 9 
0801.... ..............................................................................................   3(x-x-x) 
0801.... ..............................................................................................   3(x-x-x) 
0801.... .............................................................................................  3(x-x-x) 
 สหกิจศึกษา 9 
0801413 สหกิจศึกษาส าหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 
รวมหน่วยกิต 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุปความ 
และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to academic 
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations.  A search for knowledge 
from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the knowledge 
acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics and codes of 
conduct in communications 

 
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพ่ือการสื่อสาร 
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with an 

emphasis on listening and speaking communication skills 
 

0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English 

หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความ  
สั้น ๆ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on practice 
in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life 

 
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture 

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกการฟังและ
การพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า 
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A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural context 

 
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกการฟัง 
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and cultural 
context 
 
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฟังและพูดใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural context 
 
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฟังและพูดใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and cultural context 
 
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกการฟัง และ
การพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 
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A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural context 
 
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

 ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ วิถี
ชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication.  Learning about 
custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
0000137 ภาษารัสเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Russian for Daily Life                                           

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและการออกเสียงตัวอักษรภาษารัสเซีย การประสมค าเพ่ือการ
ออกเสียงค าศัพท์และวลี เพ่ือแปลความหมาย การใช้ หน้าที่และต าแหน่งของค า โครงสร้างประโยค พ้ืนฐาน เพ่ือ
น าไปสู่การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวันและอาชีพ 

Study and practice of Russian speaking and writing, word combination for 
pronunciation, vocabulary and phrases. To interpret the usage, function, and position of words 
basic sentence structure to communicate in Russian daily life and career 
 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

 ความรู้พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’ s policy and state 
welfares and information technology that have impacts on development of the quality of life 
 

  0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
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ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม นิ เวศวิทยา และ  
ภัยพิบัติ จิตส านึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as well 
as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and information 
technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative solutions of the 
problems 
 
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways 

ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลส าคัญ ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก สถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural 
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside world, 
current situations and future prospects of the ASEAN 
 
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  ด้วยการ
เรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลตามทฤษฎีส าคัญทางปรัชญา  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม  ค าสอนส าคัญ
ทางศาสนา  มนุษย์กับโลก  มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the 
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in 
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the world, 
relationship between man and man including the values in human life 
 
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  
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สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน ตระหนักในคุณค่า 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, movies.  
Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making critics as 
quality consumers or advocates 
 
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 
 Electricity and Life  

การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าต่อ
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการค านวณค่าไฟฟ้าในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟ้า
ในระบบ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน กรณีศึกษาและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้นกับสถานการณ์จริง 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the country, 
the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure; forms of 
electricity generation and calculation of the electrical power for household usage; electric saving 
in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds including safety of 
using electricity in daily life, Case studies and practical application of basic knowledge of 
electricity to real situations. 
 
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่ างกาย คุณภาพชีวิตกับ  
การรับประทานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและความ
งาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิตและบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ส า ห รั บ อ า ห า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ง า ม  ฉ ล า ก อ า ห า ร  ก ฎ ห ม า ย อ า ห า ร  แ ล ะ 
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน 

Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food consumption, 
food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, types and 
mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty, technologies in 
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production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food laws, consumer 
protection, current market trends of food supplements for health and beauty 
 
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝึ ก อ่ า น จ า ก บ ท ค ว า ม  บ ท ป ร ะ พั น ธ์  น ว นิ ย า ย  เ รื่ อ ง สั้ น  ห รื อ จ า ก สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วน าเสนอข้อสรุปใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่าน และน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media and 
electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions from the 
reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in everyday life 
 
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความส าคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬา
หรือออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้ าใจ
นักกีฬา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู น าไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and attitudes in 
sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test. Practicing sports or 
recreational interest in order to develop a healthy and great personalities. 
Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players applied to the rules of society 
 
0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
 Production for Home Products  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ ส าหรับการท าผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในบ้านเรือน โดยน าความรู้ที่ได้ไปจัดท าผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การท าสบู่ ครีมทาผิว โลชั่น น้ าหอม ยาหม่อง 
น้ ายาล้างจาน และน้ ายาปรับผ้านุ่ม 

Basic knowledge about principle, process, material, equipment and chemical for do 
product by yourself; soap, skin cream, lotion, perfumes, balm, washing liquid, and fabric softener 
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0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
 Women and Roles in Society 

ทักษะชีวิตกับบทบาทในสังคมของผู้หญิง คุณลักษณะของผู้ที่สวย รวย เก่ง การบริหารและการ
จัดการปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน ปัญหาการเรียนและการท างาน ปัญหาคู่ครอง ปัญหาการ
ดูแลบุตรและผู้สูงอาย ุ

Life skills in the 21th century; character of beautiful, rich and smart person; 
administration and management of life problems including health problems, financial problems, 
study and work problems, spouse problems, child and elderly care problems 
 
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
 Everyday Good Life 

การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต การสร้างและออกแบบโปรแกรมความสุข เพ่ือการ
กระตุ้นแรงและสร้างพลังใจให้ตัวเอง สร้างสุขของครอบครัวในกิจวัตรประจ าวันทั้ง การรับประทานอาหาร การ
เรียนและการท างาน การออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และท าจิตใจให้ผ่องใส เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีและมี
ความสุข 

This way of thinking and ideas to change in lifestyle. The program is designed to create 
a happiness. In order to motivate and empower it to yourself for create a happy family in the 
daily routine, eating time, studying in class and working, exercise time, recreation and calmness 
in meditation for a good and happiness life 
 
0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Smart Thinking with Sciences in Daily Life 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิต ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกถนอมอาหาร การบริโภคอาหาร สามารถเลือกใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน รู้เท่าทันมหันตภัยของยาเสพติด และรู้จักพลังงานทดแทน น าความรู้พ้ืนฐานเพ่ือน ามาปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

Scientific thinking process, Skills of decisions for make the guidelines right choice in 
life, Scientific skills in food preservation, Food consumption, Choose chemicals in daily life, 
Knowing the disaster of drugs and knowing renewable energy, Using basic knowledge for 



 

LAW TSU    39 
 

Improvement of the quality of life in accordance with basic human needs and the application 
of technology in daily life 
 
0000185  พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
 The Power of New Generations with Pure Mind 

การทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติและความตระหนักถึง
ผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตส านึกของการเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทาง
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการทุจริต กรณีศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศ
ไทย การสร้างสรรค์สังคมคมไทยในอนาคต 

Corruption, types and forms of corruption, Anti-corruption measures, International 
and national laws about preventing and subjugating corruption, attitude and understanding of 
severe impact of corruption, consciousness of being a good citizen in preventing and counteract 
corruption, process of self-development to avoid corruption, Case study guidelines for 
prevention and suppression of corruption in Thailand, Creative Thai society for the future 
 
0000186  อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Thaksin Identities and Creative Learning 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดท าโครงการทักษิณสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน ตามอัตลักษณ์ 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล 
 Learning in the 21st Century, Learning skills, Communication skills, Thinking skills, 
Creative Works, Developing Leadership and Follower Skills,  Local wisdom, Creative Activities , 
Thaksin Projects for Learning Management to Community, Writing and Operating Creative Thaksin 
Projects for Learning Management to Community 

 
0000191 ภาวะผู้น ายุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Leadership  
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 ผู้น า ภาวะผู้น าในยุคโลกดิจิทัล การปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเป็นพลเมืองดิจิทัล เครือข่าย
การเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกอนาคต ทักษะใหม่ Reskills, Upskills, Future 
skills ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ผู้ น า ดิ จิ ทั ล  ก า ร เ ป ลี่ ย น ผ่ า น ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ยุ ค ดั้ ง เ ดิ ม  สู่ ยุ ค ดิ จิ ตั ล  
ฝึกบุคลิกภาพของผู้น ายุคดิจิทัล การสื่อสารบนโลกดิจิตัล การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีการพัฒนาคนและการ
สร้างคนสู่องค์กรดิจิทัล การด ารงชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุค Discerptions อัตลักษณ์บุคคล การ
คิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย 
 Leadership in the digital age Adaptation to the current situation Citizenship Digital 
learning network Learning innovation in the future world,  New skills Reskills, Upskills, Future 
skills necessary for digital leaders. Transition from learning from the primitive era to the digital 
age Train the personality of digital leaders. Digital communication Adaptation to keep up with 
technology, human development, and the creation of people to digital organizations. Living in a 
changing situation in the age of Discerptions. Creative thinking for coexistence in society for 
equality and reduce the inequality of Thai society 
 
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Community 
 แนวความคิดและการบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 
แนวความคิดการใช้นวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่นโดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแล ะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม สตาร์ทอัพที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภาค
การเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 Concepts and processes in technology development, agricultural technology and 
application, the process of innovation development for localities by using science, technology 
and local wisdom, technology process life cycle and innovation development, start up to 
increase safety and high quality of agriculture productivity 
 
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy 
 ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิต ทักษะภาวะผู้น า 
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ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก 
 Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global way, 
co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and sustainable 
development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative thinking, 
entrepreneurship and adaptation in the context of a global society.  Case studies of the 
community economy using social critique positively 
 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ 
ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้  และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology, ways 
of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the South 
and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by the Folklore 
Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom and local learning 
resources 
0000263 วิถีชุมชนท้องถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุ มชนและสิทธิ ชุ มชน  เ รี ยนรู้ เ ชิ งบู รณาการ เกี่ ย วกั บวิ ถี ชุ มชนท้ อ งถิ่ นภ าค ใต้  กล ไก  
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การ
ประยุ กต์ ใ ช้ แนวทางปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เ พียงที่ สอดคล้ อ ง กับบริ บทจ า เพาะของแต่ ล ะชุ มชน  
ที่น าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local community in the 
South.  Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, economic, 
social and cultural dimensions of the community.  The application of the sufficient economy 
consistent with the specific context of each community which leads to sustainable development 
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0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการความ
หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk 
management, time management, finance and savings, investment, household accounting, 
personality management, diversity management, application of information technology, ethics 
and social responsibility 
 
0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน ความสัมพันธ์
ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และพลังงานทางเลือก 
การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและพลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย 
รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household level, 
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life, food 
production system and alternative energy, safety food production, management of agricultural 
products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement income, recreation 
and social activities 
 
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ การขายได้ราคา การผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสามารถทางการตลาด จ าแนกตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยในการขับเคลื่อนที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี ความต้องการสินค้า การท่องเที่ยว และ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ พ้ืนฐานการคิดท่ีจะสามารถน ามาซึ่งการท าธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ 

Integrated creative concepts with creation uniqueness of product, difficulty of 
imitating, increasing cost values; weaving local culture, ability of marketing classification 
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according to products; factors in driving technology, need of product; tourism, and characteristics 
of entrepreneurs; ability of using fundamental thinking to run creative business 
 
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can be 
used to design and improve the quality of life 
 
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและการวางแผน 
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process, 
constitution, political parties and elections.  Political role of government, business and public 
sector organizations.   Major problems of political and public administration, as well as the 
political reform in Thailand 
 
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Visual Education to Learn Languages and Cultures 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคม 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว รู ป แ บ บ ส ะ พ า ย เ ป้ 
 Basic knowledge about tourism Style of tourism both domestically and internationally 
Tourist attractions both domestically and internationally. Basic knowledge about society, culture, 
language usage, country And travel, backpack style 
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0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ 3(2-2-5) 
 Technique for Photo Retouching and Video Editing 

หลักการสร้างภาพลายเส้น การตกแต่งภาพถ่าย การใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตัดภาพเฉพาะส่วน การ
จัดวาง การปรับรูปทรง การสร้างข้อความ การใช้เทคนิคพิเศษ หลักการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อวิดีโอ การจัดการ
ล าดับของฉาก การจัดการองค์ประกอบของฉาก เทคนิคพิเศษในการเปลี่ยนฉาก และการใส่เทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ 
การสร้างการเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอ การท างานกับเสียง การน าไฟล์วิดีโอออกเผยแพร่และฝึกปฏิบัติ 

Principles of vector creating, bitmap retouching. How to use basic tools, images 
cropping, layout, shape adjustment, text creating, special techniques. Principles of video 
recording and video editing, sequence management, timeline and key frames management, 
transitions, motion, effects, audio, exporting video files and practices 
 
0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 

สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล; ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัล  ทักษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สืบค้นสารสนเทศ ความเข้าใจสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล 
แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการน าเสนอสารสนเทศ จัดการเอกสาร การค านวณ และ
การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป 

Competency in using digital technology; preliminary knowledge about the use of 
digital tools; digital literacy; selection of proper resources for searching; understanding about 
digital media, digital communication, security in digital era, digital laws, practices in digital society; 
the use of digital technology for searching; the use of applications for presentation, document 
management, calculation; and creating website 
 
0000284  ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence and Internet of Things  

เข้าใจแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง หลักการพัฒนาเครื่องจักรการ
เรียนรู้และหุ่นยนต์โต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง ผลกระทบของการน า
ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งและ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษา 



 

LAW TSU    45 
 

Understand the concept of the artificial intelligence (AI) and internet of things (IoT); 
fundamentals of machine learning and Chabot on social media; application of an IoT impacts of 
used an IoT and AI for the problem-solving solutions; the relationship between IoT and cloud 
computing; practicum and case study 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

0801111 หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) 
Introduction to Legal Science  
ความหมาย ลักษณะ  บ่อเกิด วิวัฒนาการ ประเภทและล าดับชั้นของกฎหมาย สิทธิหน้าที่ตาม

กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  นิติวิธี การใช้และการตีความ การอุดช่องว่างกฎหมาย และกฎหมายว่าด้วย
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

Meanings, characteristics, sources, evolution, categories, and hierarchy of law, rights 
and duties in private and public law; juristic method; legal use and interpretation; fulfilling legal 
gap and law on person in Civil and Commercial Code 

 
0801112 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 

Legal History 
 แนวคิดที่มาระบบกฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การปฏิรูป

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย การจัดท าประมวลกฎหมายไทย ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีมีต่อกฎหมายไทย 

Concepts and sources of Civil and Common law; history of Thai law; transformation 
of law and judicial process; codification of Thai codes, as well as influence of other legal systems 
on Thai law 

 
0801121 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

Introduction to Public Law  
บ่อเกิด ความเป็นมา วิวัฒนาการ แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน หลักการพื้นฐานของ

กฎหมายมหาชน สถาบันของกฎหมายมหาชน องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบัน
ต่างๆของรัฐ 
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Sources, background, evolution, principle, and juristic method of public law; 
conceptual frameworks and institutions in public law; structures and forms of state, juristic person 
and state organs 

 
0801122 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

Constitutional Law 
ประวัติ ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท ารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย กลไกการ

จัดโครงสร้างรัฐ องค์กรทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจและการคานอ านาจ 
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบาทของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ส าคัญ 
 History, meaning, and categories of constitutions; constitutional making; sovereignty; 
public structure managerial mechanism; political institutions; legislative procedure; theories of 
separation and balance of power; principles of supremacy of law; roles of organic law; rights and 
liberties of person under Democracy and essential organic 
 
0801131 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 3(3-0-6) 

Juristic Act and Contract 
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา การแสดงเจตนา โมฆะกรรมโมฆียะกรรม เงื่อนไข เงื่อนเวลา 

ระยะเวลาและอายุความ การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา มัดจ า เบี้ยปรับ  และการเลิกสัญญา 
Law on juristic and contract, intention, void and voidance, conditions, time conditions, 

periods of time and prescription, formation of contract, validity of contract, deposit, stipulated 
penalties and rescission of contract 

 
0801132 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ยา         3(3-0-6) 

Food Business and Drug Product Law  
กฎหมายที่วางข้อก าหนดด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา ขอรับใบอนุญาต             การ

ควบคุม ก ากับดูแล รวมตลอดถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีความ
รับผิดของผู้ประกอบธุรกิจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคอาหารหรือยา การไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาท 
การเยียวยาความเสียหาย 
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Laws regulating standard of food and drug products, license request steps; control 
and monitor, including problems concerning law enforcement, especially in case of accountability 
of entrepreneurs in terms of damage occurring with food or drug consumers; conciliation; 
remedies 

 
0801133 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง และนันทนาการ 3(3-0-6) 

Sports, Entertainment and Recreation Business Law 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะสัญญา จ้างแรงงาน จ้างท าของที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การกีฬา การบันเทิงและนันทนาการ และกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ที่ออกมาควบคุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว 

Civil and Commercial Law on contract, employment, hire of work and other 
regulations concerning sport, entertainment and recreation by state agency 
 
0801134 กฎหมายโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

Logistic Law 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์  การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้า และ

บริการ การซื้อขายสินค้าในทางระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  หลายรูปแบบ การน าเข้าสินค้า
และส่งออกสินค้า รูปแบบการขนส่งต่างๆ ทางทะเล ทางอากาศ ทางบก ทางน้ า รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับ
มารตรฐานสินแวดล้อม ของการให้บริการโลจิสติกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง 

Laws and regulations concerning the logistic management, procurement of goods and 
services, international trade, international shipping in different ways, goods import and export, 
various methods of transportation by sea, air, land, and waterway, including the laws on the 
environmental standards of the logistic services, the relevant immigration laws 
 
0801135 กฎหมายส่งเสริมการลงทุน 3(3-0-6) 

Investment Promotion Law 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแห่งการก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็นการ

จูงใจผู้ที่เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว รวมทั้งการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
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Rights and duties of foreign investors; policies on attractive criteria for investment, 
investment promotion laws; Business Act, Alien Working Act, including related laws in developing 
countries 

 
0801136 กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 

Digital Economy Law 
วิวัฒนาการเทคโนโลยีอนาล็อคและดิจิทัล แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล หน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลกิจการอันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและควบคุมเศรษฐกิจดิจิทัล 
        Evolution of analog and digital technologies; concepts of economic development in 

the digital era; agencies responsible for digital economy activities, including the Laws related to 
digital economy development and supervision 
 
0801141 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 3(3-0-6) 

Criminal Law: General Provisions  
หลักกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา  โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย  โครงสร้างความรับ

ผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบท หรือหลาย
กรรรม อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 

Principles of criminal law; application of criminal law; punishments and safety 
measures; criminal liability; criminal attempt; offenders, users, and supporters; recidivist, 
prescription, and laws applicable to petty offences under Criminal Code Part 1 

 
0801221 กฎหมายปกครอง 2(2-0-4) 

Administrative Law 
บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักการพ้ืนฐาน การใช้การตีความกฎหมายปกครอง การจัดและการ

บริหารองค์กรฝ่ายปกครอง  การบริหารราชการแผ่นดิน การใช้อ านาจ กรอบการใช้อ านาจขององค์กรฝ่ายปกครอง 
ทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง รวมถึงกลไกระงับข้อพิพาททางปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง 

        Sources of administrative law; basic principles; application and interpretation of 
administrative law; administrative organization management and administration; public 
administration; power using; power use scope of administrative organizations; public properties of 
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administrative organizations, including administrative dispute restraint mechanism and 
administrative section’s responsibility   

 
0801231 กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3(3-0-6) 

Law of Obligation 
หลักกฎหมายลักษณะหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง และ

ความระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
Principles of obligation law, subject of obligation, effects of obligation, debtors and 

creditors, transfer of claims and extinction of obligation under Civil and Commercial Code, Book 2 
 

0801232 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 2(2-0-4) 
Law of Liability for Wrongful Acts 
หลักกฎหมายลักษณะละเมิด  ความรับผิดเพ่ือละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด นิรโทษกรรม  

การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 รวมถึงหลักความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่และหลักความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

        Principles of tort liability law; liability for tort claims; amnesty, management of affairs 
without mandate and undue enrichment laws under Civil and Commercial Code Book 2, principles 
of liability for abuse of officers and principles of liability for unsafe product  

 
0801233 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและท่ีดิน 3(3-0-6) 

Property and Land Law 
ความหมาย ประเภท และส่วนของทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ

หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน 
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 และสาระส าคัญของประมวล
กฎหมายที่ดิน 

Meanings, categories, and parts of properties under Civil and Commercial Code, Book 
1 and principles of property law, ownership, possession, servitude, habitation, superficies, usufruct, 
charge on immovable property under Civil and Commercial Code, Book 4 and essence of Land 
Code 
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0801234 ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด และสินทรัพย์ดิจิทัล 2(2-0-4) 
    Bills, Current account and Digital Asset 

กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

  Bills and current account laws under Civil and Commercial Code, Book 3 and law 
related to digital asset 

 
0801235 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 3(3-0-6) 

    Law on Business and Commercial Contract 
หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ  ประนีประนอมยอมความ  ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  
Principles of sale law, property rental, hire-purchase, employment, hire of work, 

compromise under Civil and Commercial Code, Book 3 
 

0801236 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ 2(2-0-4) 
    Law of Business and Commercial Security 

หลักกฎหมาย ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 รวมถึง
หลักกฎหมายประกันภัยและหลักประกันธุรกิจ 

Principles of loan law, suretyship, mortgage and pledge laws under Civil and 
Commercial Code, Book 3, including security law and principles of business security 

 
0801237 กฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

    Law on Business Organization 
หลักกฎหมายตัวแทน หุ้นส่วน บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 รวมถึงหลัก

กฎหมายบริษัทมหาชน จ ากัด และรูปแบบขององค์กรทางธุรกิจในประเภทต่าง ๆ 
Principles of partnership and company laws under Civil and Commercial Code, Book 3, 

including public company law and business enterprise formats in different categories 
 
 
 



 

LAW TSU    51 
 

0801238 ภาษีทรัพย์สิน   3(3-0-6) 
Property Tax 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีรถยนต์ ภาษีป้าย และภาษีมรดก 
Introduction to levy property tax, rules and methods of levy house and land tax, 

local maintenance tax, automobile tax, signage tax and inheritance tax 
 
0801239 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6) 

Customs Law 
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากรที่มาของกฎหมาย

ศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากร  พิธีการศุลกากร  ความผิดตามกฎหมายศุลกากรอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานศุลกากร การด าเนินคดีศุลกากร  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร  การยกเว้นอากร การตีความ
พิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม 
กฎหมายอื่น ๆ และความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับศุลกากร 

Characteristics and objectives of customs law; evolution and sources of custom law; 
customs tax payment liability; customs formality; customs liability, customs authorities; customs 
prosecution; rules and exceptions of customs tariff; Customs and Investment Law; Custom and 
Industrial Estate Authority law as well as international customs agreement 

 
0801241 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) 

Criminal Law : Specific Offenses 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3  

   Principles of laws regarding specific offenses under Part 2 and 3 of Criminal Code 
 
0801251 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 

English for Lawyers 1 
ทักษะพ้ืนฐานทางการอ่าน ค าศัพท์ ถ้อยค า ส านวน และการแปลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม 
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Basic reading skills, vocabularies, idioms, expressions, and legal translation related to 
Civil and Commercial Law, Criminal Law, Public Law, International Law, and Judicial Law 

 
0801311 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6) 

Logics for Legal Study 
หลักตรรกศาสตร์เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานิติศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการหาเหตุผล 

การรู้จักใช้เหตุและผล รวมทั้งการน าเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ 
  Basic logical principles useful for Studies of Law emphasizing reasoning process, logical 

process, including systematic idea presentation 
 

0801312 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6) 
Thai and Foreign Legal Systems  
กฎหมายเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ สกุลและระบบกฎหมายต่าง ๆ ที่ส าคัญ บทบาท

กระบวนการยุติธรรมและอิทธิพลของระบบกฎหมายต่าง ๆ  วิวัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศไทย วิธีการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอ่ืน โดยเฉพาะในเรื่องสัญญาและละเมิด และ
แนวโน้มของระบบกฎหมายต่าง ๆ ในอนาคต 

Historical and comparative law; types and essential legal systems; roles of judicial 
system and influence of legal systems; evolution of legal systems and judicial process in Thailand; 
comparative study between Thai and others laws, particularly in contract and tort and tendency 
of legal systems in the future 

 
0801313 กฎหมายเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

Comparative Law 
เปรียบเทียบสาระส าคัญของประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบกฎหมาย การปรับใช้กฎหมาย 

สาระสังเขปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

A comparative study of essence of legal history; legal systems, application of law; 
brief essence of constitutional law, justice system,   
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0801314 กฎหมายไทยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Thai Law 
หลักกฎหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทย นิยาม ที่มา ประเภทของกฎหมาย การปรับใช้

กฎหมาย สาระสังเขปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

Principles of law; general features of Thai law; definitions, sources, categories of law; 
applicability of law; a brief essence of constitutional law, justice system, criminal code, and civil 
and commercial code in relation to daily life 
0801315 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักกฎหมาย 1(0-2-1) 

Preparation for Cooperative Education for Lawyers  
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม 

การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดย
สามารถเขียนและน าเสนอผลงานได้ 

Preparation for cooperative study in organizations, starting from initiative stages of 
choosing an appropriate organization, writing an application letter, job interview techniques, 
personality development, social etiquette, professional ethics, basic skills for workers, data 
collection, data analysis, result explanation and conclusion through writing and presentation  

 
0801316 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6) 

Islamic Law 
ประวัติและระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม  ว่าด้วย

ครอบครัวมรดก 
 History and system of Islamic law; sources of law; judicial system and principles of 
Islamic law concerning family and succession 
 
0801317 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 3(1-6-2) 

Clinical Legal Education 
กฎหมายภาคปฏิบัติโดยใช้กระบวนการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการ

ปฏิบัติ การสัมมนา การค้นคว้าหาองค์ความรู้ ศึกษาจากข้อเท็จจริงผ่านการลงพื้นที่ในชุมชน 



 

LAW TSU    54 
 

Laws in practice using clinical legal education process focusing on student 
participation in practice, seminar, knowledge researching, finding out facts through community 
studies 

 
0801318 การวิจัยทางนิติศาสตร์ 3(1-6-2) 

Legal Research 
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทางนิติศาสตร์ การ

ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยการวิเคราะห์และการน าข้อมูลทฤษฎีทางนิติศาสตร์มาเป็นกรอบในการค้นคว้าวิจัย 
รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัย ฝึกท าวิจัยและน าเสนอ 
Legal research methodology, objectives, process in conducting legal research, literature review, 
data analysis and conceptual framework setting based on theoretical legal data, including 
research ethics, research practice, and presentation 
 
0801319 ประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ 3(0-9-0) 

Professional Experience in Law 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 

ชั่วโมง 
Professional legal training in agencies or companies not less than 150 hours 

 
0801321 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 2(1-2-3) 

Public Procedure Law 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน หลักการแสวงหาพยานหลักฐานและการไต่สวน 

การจัดตั้งศาลปกครอง กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง รวมถึงวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญ และฝึก
ปฏิบัติในการเขียนค าฟ้อง ค าให้การ และการท าค าแถลงการณ์ในคดีปกครอง 

   Principles of Public Procedural law; principles of testimony and inquiry; establishment 
of Administrative Court; judicial process, including constitutional court's procedures, and practice 
of writing accusation, testimony, and declaration for administrative cases 
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0801322 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
Conservation of Nature and Environment Law 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายของรัฐ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ 
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนในการและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Principles, concepts, theories, and relationship between environmental ecosystem 
and natural resources; government policies; environmental standards; environmental 
conservative and control area; pollution management; legal measures and other measures for 
protecting natural resources and environment  
 
0801323 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 3(3-0-6) 

Law on Public Personnel Management 
หลักการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และกฎหมายว่าด้วยพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ 

Principles of public personnel management, the Civil Service Act, the Act on Judicial 
Service, the Parliamentary Officials Regulatory Act, the Law on Public Prosecutors, the 
Government Teacher Act and the Law on Employees in the Independent Organization. 
 
0801324 กฎหมายว่าด้วยการแพทย์และสาธารณสุข 3(3-0-6) 

Medical and Public Health Law 
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณะสุข การบังคับใช้กฎหมาย องค์กรวิชาชีพและ

หน่วยงานที่ก ากับดูแล ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ในทางแพ่ง ทางอาญา 
และทางปกครอง ตลอดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและผู้รับบริการ 

Medical and public health professions; law enforcement; professional organizations 
and regulatory agencies responsible for professionals and medical personnel in the civil criminal 
and administrative, 
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0801325 สัมมนากฎหมายมหาชน   3(1-6-2) 
Seminar on Public Law 
ศึกษาและอภิปรายประเด็นการใช้อ านาจรัฐ ตามหลักกฎหมายมหาชน ตลอดจนศึกษาด้วยตนเองใน

ประเด็นที่สนใจ เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียน และจัดท าเป็นรายงานผลการศึกษา 
Study and discussion of the issues of the state power exercise based on principles of 

public law, including self-study in the interested issues in order to present the study result in 
classroom and creating a study result report 

 
 

0801326 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3(3-0-6) 
Political Party and Electoral Law 
ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรที่

ด าเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของไทยและต่างประเทศ โครงสร้างพรรคการเมือง บทบาทของพรรคการเมือง ตาม
กฎหมายของพรรคการเมือง รวมถึงกฎหมายการเลือกตั้ง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งและองค์กรที่
ด าเนินการเลือกตั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
 Historical background, current situation of political parties, election systems, and 
organizations responsible for electoral management in Thailand and foreign countries; structure 
of political parties; roles of political parties under political party and electoral laws through the 
study of comparison of election systems and responsible 
 
0801327 กฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการ 3(3-0-6) 

Official Information Law 
แนวคิด หลักการ สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารตามรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐ ความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ การด าเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐ การใช้สิทธิของประชาชน การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชนที่ปรากฏในปัจจุบัน 

Concepts, principles, and rights for getting information based on constitution and 
government policy; basic knowledge about official information law; operation of officials; people’s 
right exercise; information presentation of organizations through case studies of current situations 
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0801328 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
Law of Local Administration 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการของปกครองท้องถิ่น การจัดระเบียบและ

ราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอ านาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายในปัจจุบัน อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 

Meaning, significance, basic concepts, and evolution of local administration law; local 
administration; local administration law based on principle of decentralization; local 
administrative organizations based on present laws; authorities and duties of local administrative 
organizations; supervision of local administrative organizations; public participation in 
administration of local organizations 

 
0801329 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

Public Service and Public Enterprise Law 
ความหมาย ระบบกฎหมายและวิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะ การจัดท าบริการสาธารณะโดย

รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ประเภทการแปรรูปและระบบการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ 
 Meaning, legal system, and method of providing public services; public services 
provided by government sectors, local administrative organizations, public organizations, and 
public enterprises; types of transformation and state enterprise supervisory system 
 
0801331 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 2(2-0-4) 

Family Law 
หลักกฎหมายครอบครัว การสมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5   
  Principles of family law, marriage, parents and children, maintenance of the children 

under Civil and Commercial Code, Book 5 
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0801332 กฎหมายว่าด้วยมรดก 2(2-0-4) 
Succession Law 
กฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6   
Succession law under Civil and Commercial Code, Book 6 
 

0801333 กฎหมายธุรกรรมการเงินสมัยใหม่และภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
   Law of Modern Financial Transaction and Taxation for Entrepreneur 

หลักส าคัญของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สินทรัพย์ดิจิตัล หลักการส าคัญทางภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนหลักภาษีอากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการ 

  Principles of electronic transaction law, digital property, principles of personal income 
tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, and other tax related to 
entrepreneurs 
 
0801334 กฎหมายธุรกิจส าหรับชาวต่างชาติ 3(3-0-6) 

Business Law for Foreigners 
ความรู้เบื้องต้นกฎหมายธุรกิจไทย การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ สิทธิในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
Introduction to Thai business law; business operation of foreign persons; regulations 

of business permission, immovable property ownership by in Thailand and other relevant laws 
 
0801335 กฎหมายการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 

Financial and Banking Law 
แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน หลักกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกิจสถาบันการเงิน 

กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
Concepts of financial institutions; principles of Bank of Thailand law; financial 

institutional business; law of prohibition against excessive demand for interest of Deposit 
Protection Institute and other related laws 
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0801336 สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(1-6-2) 
Seminar on Civil and Commercial Law 
การอภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยจากแนวค า

พิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาทีเ่กิดข้ึนในสังคมปจจุบันเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย 
Discussion and analysis of critical issues regarding Civil and Commercial Law by 

studying precedents, articles along with current problems about Civil and Commercial Law 
 
0801337 หลักกฎหมายภาษีและการวางแผน 3(3-0-6) 

    Principles of Tax Law and Planning 
หลักกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

ตามประมวลรัษฎากร หลักการวางแผนภาษีอากร วิธีการบริหารภาษีอากร และการท าแผนภาษีอากร 
Principles of personal income tax law, corporate income tax, value added tax and 

specific business tax under Revenue Code, tax planning principles, tax management and tax 
planning 

 
0801338 การบังคับคดีแพ่ง 3(3-0-6) 

   Civil Execution  
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
Provisional measures before judgement and execution of judgement or order under 

the Thai Civil Procedure Code 
 
0801339 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(1-6-2) 

Seminar on Civil Procedural Law 
การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยศึกษา

จากแนวค าพิพากษา บทความ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
Discussion and analysis of critical issues regarding Civil Procedure Law by studying 

precedents, articles along with current problems about Civil Procedure Law 
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 0801341 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล 2(2-0-4) 
Constitution of Courts of Justice and Judicial System 
ระบบศาลไทยและต่างประเทศ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อ านาจศาล อ านาจผู้

พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี 
Thai and foreign judicial system; constitution of courts of justice; courts of justice; 

jurisdictions for considerations and adjudications of judgment 
 

0801342 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-3-4) 
Civil Procedural Law 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาในชั้น

อุทธรณ์ ฎีกา และวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติใน
การเขียนค าร้อง ค าขอ ค าแถลงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีแพ่ง 

Civil procedure law, General Principle, Civil procedure in Court of First Instance, 
Appeal Court and Supreme Court and practice in drafting document relating to civil procedure 
 
0801343 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-3-4) 

Criminal Procedural Law 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยหลักทั่วไป  การสอบสวน วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น 

อุทธรณ์และฎีกา และฝึกปฏิบัติในการเขียนค าร้อง ค าขอ ค าแถลงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีอาญา 
Civil procedure law regarding general principles, civil procedure in Court of First 

Instance, Appeal Court and Supreme Court and practice in drafting document relating to civil 
procedure 

 
0801344 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 2(1-2-3) 

Evidence Law 
การสอบข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน การน าสืบ

พยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา และฝึกจดัท าบัญชีระบุพยานในคดีแพ่งและคดีอาญา 
Principles of criminal procedure, criminal procedure in Court of First Instance, Appeal 

Court and Supreme Court and practice in drafting document relating to criminal procedure  
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0801345 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6) 
Bankruptcy and Reorganization Law 
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งลักษณะส าคัญของการ

ฟ้ืนฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และอ านาจศาล 
 Procedure of bankruptcy court; property management of debtor, including studying 
of restoration, receiver, and court authority 
 
0801346 การว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-2) 

Advocacy and Moot Court 
ทฤษฎีการว่าความ ทฤษฎีทั้งหลายเกี่ยวกับการสืบพยานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การ

ฝึกภาคปฏิบัติ การเตรียมคด ีการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย การร่างค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้อง ค าขอ ค าแถลง การ
ว่าความในศาลจ าลอง  

Theories of litigation and testimony by concerning to professional code of conduct, 
practical training, preparation of case, drafting related document and moot court  

 
0801347 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 

Juvenile and Family Cases 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัว การพิจารณาคดีอาญาและคดี

ครอบครัวในเรื่องส าคัญ รวมถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 Juvenile delinquency and juvenile; Juvenile and Family Court; procedure of juvenile 
delinquency and family case, including appealing judgment of Juvenile and Family Court 
 
0801348 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 

Human Rights 
ความหมาย แนวคิด ปรัชญา และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ลักษณะและหลักการของกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและองค์กรเอกชนกับการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิเด็ก กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิของผู้ลี้ภัย กฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ปัญหาและแนวโน้มของสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย 
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Definitions, philosophy, and evolution of human rights; characteristics and principles 
of international human rights law, United Nations, international regional organizations, non-
governmental organizations relating to promote and protect human rights; rights of child law; 
humanitarian and rights of refugee’s law; human rights law and judicial process in Thailand; 
problems and tendency of human rights in foreign countries and Thailand 

 
0801349 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 

Criminal Justice Process  
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระบบ ทฤษฎีและการลงโทษ และการแก้ไขผู้กระท า

ผิดในด้านนิติศาสตร์ 
Criminal justice process, system, theories and penalties and legal remedies for 

wrongdoers 
 
0801351 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 

Public International Law 
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ เขต
อ านาจรัฐ ความสัมพันธ์ทางการทูตและกงสุล สนธิสัญญา ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ 

Meaning, characteristics and sources of public international law, legal personality in 
public international law, state jurisdiction, relation between international law and domestic law, 
states responsibility, dispute settlement among states 
 
 0801352 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) 

Private International Law 
ความหมายลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าว 

เขตอ านาจศาลในคดีที่มีองค์ประกอบต่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมาย การยอมรับและการบังคับตามค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ 
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Meaning and characteristics of private international law, nationality, status of nationals 
and aliens, conflict of laws, procedure of foreign elements cases, recognition and enforcement of 
foreign judgments 
 
0801353 กฎหมายทะเล 3(3-0-6) 

Law of the Sea 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ าที่

อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของรัฐ สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของรัฐ 
เทคนิคกฎหมายในการก าหนดเขตทะเล และการระงับข้อพาท 

Historical background of law of the sea; sources of law of the sea; legal status of surface 
of water within state jurisdiction, legal status of surface of water outside jurisdiction of State; 
technical method in law to limit maritime, and international disputes under law of the sea 
 
0801354 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Transportation Law 
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับ

เรือเดินทะเล อากาศยานและยานพาหนะขนส่งทางบก การจ านองเรือและอากาศยานบุริมสิทธิ์ทางทะเลและการ
บังคับตามบุริมสิทธิ์เหนืออากาศยาน ความรับผิดของผู้ขนส่งระหว่างประเทศ การเช่าเรือเดินทะเลและการเช่า
อากาศยาน ตลอดจนการเช่าซื้ออากาศยาน ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การ
เฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่ง ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งทาง
อากาศ การขนส่งหลายรูปแบบ และปัญหาเก่ียวกับการขนส่ง สินค้าผ่านแดน 

International transportation law including land, sea, air including laws regarding sea-
going vessels, aircraft and vehicles, ship mortgages and aircraft maritime liens together with law 
enforcement of preferential rights over aircraft, liability of international transporter, rental of 
marine and aircraft as well as hire purchase of aircraft, legal responsibilities for collision damages, 
maritime rescue, distribution of general damages, transportation insurance, international 
agreements on air transportation along with problem of transportation, cross border logistic 
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0801355 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6) 
ASEAN Law 
ประวัติความเป็นมา ฐานะทางกฎหมายของอาเซียน โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินการและ

หลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอาเซียน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับองค์ระหว่างประเทศอ่ืน 
Historical background, legal status of ASEAN; structures, authorities, performance as 

well as legal principles related to ASEAN, including relation between ASEAN and other 
international organizations 

 
0801356 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Trade Law 
หลักทั่วไปของธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 

(CISG) ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERM) วิธีการช าระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต วิธีการช าระเงิน
โดยการโอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การระงับข้อพิพาทในทางการค้าระหว่างประเทศ  ข้อตกลงว่าด้วยการระงับ
ข้อพิพาทในทางการค้า และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล 

 and international trade, UN Convention on Contracts for International Sale of Goods 
(CISG), INCOTERMS rules under international sale agreement, payment methods by applying letter 
of credit terms, electronic transfer, international trade dispute settlement, agreement on trade 
dispute settlement and law related to maritime transportation  
 
0801357 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Economic Law 
โครงสร้าง วิวัฒนาการ บทบาทหน้าที่ขององค์การการค้าโลก ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ

การค้า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ข้อตกลงและสถาบันเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าและบริการ ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง 

Structure, evolution, roles of the World Trade Organization; general agreement on 
customs and trade; International Monetary Fund; agreements and institutions concerning regional 
economic integration, including trade and service agreements, intellectual property agreements 
and related issues 
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0801358 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Criminal Law 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา ความหมาย บ่อเกิดของกฎหมายอาญาระหว่าง

ประเทศ ความผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศ และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 

International Law Department, Criminal Division, Meaning of The Emergence of 
International Criminal Law Offences that characterize it as an international crime. International 
Criminal Court and International Cooperation, Criminal Division 

 
0801359 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Organization Law 
ข้อความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ การ

จัดองค์กรและการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการสิ้นสุดสมาชิกภาพใน
องค์การระหว่างประเทศ ข้อมติและผลทางกฎหมายของข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุ้ม
กันขององค์การระหว่างประเทศ ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติและทบวงการ
ช านัญพิเศษ องค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค 

A basic message about international organizations; human conditions of international 
organizations; organizational management and operations of international organizations; 
membership and termination of membership in international organizations; resolutions and legal 
consequences of international organizations' resolutions; privilege and protection of international 
organizations; international organizations' liability; United Nations and Special Envoy; international 
organizations at regional level 
 
0801362 กฎหมายการยาง 3(3-0-6) 

Rubber Law 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ยาง การค้ายาง การตั้งโรงงาน การน าเข้า และส่งออกยาง และ

ภาคอุตสาหกรรมยางพารา เช่น กฎหมายว่าด้วยการยางแห่งประเทศไทย กฎหมายควบคุมยาง พ.ศ. 2542 
กฎหมายกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง นโยบายยางพาราของรัฐบาลไทย แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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Rubber plant law; rubber trade; factory establishment; rubber import and export, and 
rubber industry, such as rubber authority law of Thailand rubber, control law, BE.2542 rubber 
replanting aid fund law, rubber policy of Thai government, rubber strategy plan for 20 years 
(between B.E.2560 and 2579), and other related international laws 
 
0801363 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Law 
หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในอุตสาหกรรม  กฎหมายนิคมอุตสาหกรรม 

กฎหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน 

General principles on industrial operation law, industrial estate laws, factory, machine 
registration laws, hazardous substance laws and environmental law concerning industry, including 
current legal problems on industrial operation 

 
0801364 กฎหมายที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3(3-0-6) 

Agricultural Land Law 
ระบบการถือครองที่ดินโดยทั่วไป สินเชื่อเพ่ือการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม ปัญหาของการ

จัดระบบถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของประเทศไทย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของเกษตรกรโดยมาตรการ
ทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตลอดจนปัญหาเฉพาะบางประการ เช่น การขายฝากที่ดิน การ
คุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม และการก าหนดเขตเพาะปลูก 

Meaning, Land tenure system; agricultural credit, agricultural institutions, problems 
on management of Thai land tenure, problems and solution of agriculturists under laws, such as 
land lease for agriculture law, agricultural land reform law, agricultural land consolidation law, 
including some specific problems, such as land consignment, protection on agricultural labor, and 
cultivated area determination 
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0801365 กฎหมายควบคุมการใช้ท่ีดิน อาคาร และผังเมือง 3(3-0-6) 
Land, Building, and City Plan Control Law 
ความจ าเป็นและความหมายของการควบคุมการใช้ที่ดินในเมืองและชนบท อ านาจและวิธีการที่รัฐใช้

ในการควบคุมที่ดิน หลักกฎหมาย ขอบเขตของกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองที่ดินของเอกชน การกระจายการ
จ ากัดการถือครองที่ดิน การจัดรูปที่ดิน และการปฏิรูปที่ดิน การควบคุมการใช้อ านาจรัฐที่เกี่ยวกับที่ดิน  แนวคิด 
การวางแผน และการจัดท าผังเมือง เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน กระบวนการขอบเขตและการบังคับใช้
กฎหมายผังเมือง การชดใช้ความเสียหายให้แก่เอกชนผู้เสียหายและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพ่ือความ
ปลอดภัยและสอดคล้องกับผังเมือง 

Needs and definition of urban and rural land use control; authorities and method of 
state to control land; legal principles, scope of ownership, and possessory right of individual, 
distribution of land ownership restriction, land readjustment, and land reform; control of state 
authority on land, concept, planning, and city plan-making to control land use, process, scope, 
and city plan law enforcement, compensations to individual and control of building for safe and 
by city plan 
 
0801366 กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

Computer and Technology Law 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ บุคลากร อุปกรณ์ โปรแกรม กระบวนการ ข้อมูลสารสนเทศ 

ระบบสื่อสาร พร้อมกับศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ คือ กฎหมายเกี่ยวกับ
นิติกรรมและสัญญา  และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมาย
อาชญาในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอร์เน็ตและกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้อง 

Elements of computer: users, devices, programs, processes, information, 
communication system, including study of laws relating elements of computer, laws on juristic 
act, contract, and electronic commerce, intellectual law, tort, criminal law on offenses concerning 
computer, information technology, and internet laws, including related international law 
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0801367 กฎหมายเกษตร 3(3-0-6) 
Agricultural Law 
กฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตร กฎหมายว่าด้วยพืชพันธุ์ทางการเกษตร ข้อตกลงระหว่างประเทศว่า

ด้วยผลิตภัณฑ์เกษตร กฎหมายว่าด้วยยาก าจัดศัตรูพืชและวัตถุมี พิษ กฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วย
ปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

Agricultural standard law; agricultural plant law, international agreement on 
agricultural product, pesticide, and toxic substance laws, plant quarantine law; fertilizer law, 
hazardous substance law; plant varieties protection law, and other related laws 

 
0801368 กฎหมายประมง 3(3-0-6) 

Fishery Law 
กฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

กฎหมายส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าตามธรรมชาติ กฎหมายข้อก าหนด 
สนธิสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

Fishery law; convention on law of the sea relating fishery; aquaculture promotion and 
conservation of natural aquatic animal laws; laws, treaties or other international agreements on 
fishery 
 
0801411 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 

Philosophy of Law 
แนวคิดทฤษฎี และปรัชญา ของส านักคิดทางกฎหมาย ที่เป็นรากฐานของทฤษฎีทางกฎหมาย หลัก

ความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมายไทย 
Theoretical concepts and philosophy of the Office of Legal Thinking as a foundation 

of legal theory, principle of justice, social justice, equality; influence of forensic philosophy on 
creation and use of Thai laws 
 
0801412 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 2(1-2-3) 

Legal Profession and Ethics of Lawyers 
หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมายในกรอบของการประกอบวิชาชีพ การด ารงตน และ

บทบาทของนักกฎหมายตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
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Outies, moraling ; and ethics of lawyers in professional scope ; controlling of manner 
and disciplinary for legal profession, seminar on ethics of lawyers 
 
0801413 สหกิจศึกษาส าหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 

Cooperative Education for Lawyers 
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของนิสิตที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเสมือนพนักงานในหน่วยงานรัฐหรือ

เอกชน ภายใต้การควบคุมของพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานประกอบการ ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา ตามกรอบการปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณาของคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสถานประกอบการ 
และจัดท าโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

Performance of students in fields of law as responsible staff in public or private 
organizations under supervision of job supervisors designated by organization and supernsor 
bassed on prachcw approved by Faculty of Law, including the creation of a project or research 
related to to the organizations at least 16 weeks continuously 
 
0801414 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4) 

English for Lawyers 2 
ทักษะพ้ืนฐานการเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา หนังสือมอบอ านาจ             ที่

เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
Basic skills to write legal documents, drafting contracts, power of attorney related to 

legal professions 
0801415 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 3(3-0-6) 

English for Lawyers 3 
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การฟังจับ

ใจความ และการสื่อสารส านวนทางกฎหมาย การฟัง-พูดทางวิชาการ การฟัง-พูดแบบไม่เป็นทางการ และการฟัง-
พูดแบบเป็นทางการ 

English listening and speaking skills needed for legal professions, listening for main 
idea, including legal communication and rhetoric, academic listening and speaking and listening 
and speaking with formal and informal language 
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0801416 การระงับข้อพิพาททางเลือก 3(2-3-4) 
Alternative Dispute Resolution 
ความหมาย ขอบเขตการระงับข้อพิพาททางเลือก แนวคิดและวิวัฒนาการของการระงับข้อพิพาท

ทางเลือก องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือก การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมยอม
ความข้อพิพาท และการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

Definitions, scope of alternative dispute resolution, concepts, and evolution of 
alternative dispute resolution; organizations involved in alternative dispute settlement; 
negotiation; mediation; compromise and arbitration, including other relevant laws. 

 
0801421 กฎหมายความม่ันคง      3(3-0-6) 

Security Law 
เงื่อนไขและอ านาจในการประกาศพ้ืนที่รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การใช้กฎหมายใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน การใช้กฎอัยการศึก การควบคุมการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 
พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายใน 

Conditions and authorities to declare secured areas of the Kingdom; state of 
emergency; use of martial law, authorities and exercising powers, controls of authorities when 
secured areas of the Kingdom, state of emergency, Martial law declared under the Internal 
Security law, Public Administration in Emergency Situation law and Martial Law 

 
0801422 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3(3-0-6) 

Law of Public Finance and Taxation 
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบัน

การเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวกับการเงิน และการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ 
Principles of fiscal and financial law, budget procedures, tax systems, fiscal and 

financial institutions; principles of financial economics, and government fiscal administration 
 
 
 
 



 

LAW TSU    71 
 

0801431 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 3(3-0-6) 
Employment and Social Welfare Law 
แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายแรงงาน ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะ

จ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน ระบบสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่บุคคล
ประเภทต่าง ๆ ในสังคม 

Concepts, theories, evolution and charactensties of employment law; relation of the 
hire of services according to the Thai Civil and Commercial Code and Labour Protection Act, 
Labour Relations Act, Act on Establishment of Labour Courts and Labour Court Procedure, social 
welfare systems, social welfare arrangement for various individuals in society 

 
0801432 กฎหมายแข่งขันทางการค้า 3(3-0-6) 

Competition Law 
แนวคิดและหลักการที่ส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  แนวทางในการควบคุมหรือ

ก ากับดูแลพฤติกรรมที่กระทบกระเทือนต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่าง เป็นธรรม  การวางข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่
พฤติกรรมบางลักษณะ  บทบาทของรัฐกับกลไกการใช้ ตลอดจนปัญหาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

Concept and significant principles of competition law, guidelines for controlling or 
supervising the acts affecting fairly free competition, determining exemptions not to apply to 
some acts; the role of the government and use of mechanism, including problems involving with 
international trade and investment   
0801433 กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

Law for Entrepreneurs  
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ กฎหมายองค์กรธุรกิจและสัญญาที่ส าคัญต่าง ๆ ในการ

ประกอบธุรกิจเบื้องต้น หลักการส าคัญของภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงมาตรการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดท าแผนกลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกฎหมายเพ่ือ
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

Introduction to business transaction, business organization laws and key contracts in 
basic business operations; significant tax principles of doing a business, including debt restructuring 
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measures required by law, as well as creating strategic plans and tools for legal organization 
management in order to encourage operating different businesses, such as investment promotion 
law, and small and medium enterprises promotion law 
 
0801434 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 

Consumer Protection Law 
กฎหมายต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์พ้ืนฐานเพื่อการพิทักษ์ป้องกันสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค 
Laws aiming to protect rights and benefits of consumers 

 
0801435 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

Intellectual Property Law 
ความหมายทรัพย์สินทางปัญญา  แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาองค์การ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ประวัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับต่างๆ ของ
ประเทศไทย ทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตรและหลักการของกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ 

Meaning of intellectual property, concepts and evolution of intellectual property law; 
international organization relating to intellectual property; Thai historical backgrounds and 
intellectual property laws, such as trademark law, copyright law, patent law and related 
fundamental of intellectual property laws 
 

0801436 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

Securities and Exchange Law 
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  การประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้ อ
หลักทรัพย์เพ่ือการครอบง ากิจการ 

Concepts of financial market and capital market, meaning of security, security market, 
securities and exchange commission, mutual fund management, unfair practice of security 
purchasing and security purchasing for dominated business 
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0801437 กฎหมายว่าด้วยการเงินธุรกิจและสินทรัพย์ดิจิทัล 3(3-0-6) 
Digital Business finance and Asset Finance Law 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการของ
สินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

Laws and regulations related to financial institutions, commercial banking business, 
finance business and credit fancier business under the Financial Institutions Businesses Act; 
definitions, concepts, evolution of digital asset, including regulations in accordance with the Royal 
Decree on the Digital Asset Businesses and other related laws 

 
0801438 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3(1-6-2) 

Seminar on Business Law 
การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจจากแนวค าพิพากษา 

บทความ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
Discussion and analysis major issues of business law from judgements, articles, 

including the changes occurring in the society currently concerning businesses 
 

0801439 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
Accounting for Lawyers 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบัญชี การน ากฎเกณฑ์ทางบัญชีมาใช้ประกอบการใช้กฎหาย ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท ภาษีอากร งบการเงิน วิธีการลงบัญชี 
Concept of accounting principles, applying accounting regulations to the laws; the 

relationships between accounting principles and partnership law, taxation, budget and accounting 
entry 

 
0801441 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6) 

Criminal law  3 : Special  Offenses 
ประเภทของความผิดลักษณะอ่ืนที่มีโทษภายใต้พระราชบัญญัติหรือกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ 
Types of offenses providing penalty under acts or specific regulations 
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0801442 การสืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
Investigation and Forensic Science 
ระบบความยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจ การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด

ทางอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ วิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการ
พิสูจน์หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญาและแพ่ง 

Criminal justice system concerning police officers, investigation and interrogation; 
constitutional rights of the accused, medical science relating to law enforcement, especially 
evidence proof in criminal and civil prosecution 
 
0801443 กฎหมายทหาร 3(3-0-6) 

Military Law 
กฎหมายอาชญาทหาร กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร และกฎ

อัยการศึก 
Military criminal law; military discipline law, organization of military court law and 

martial law 
 

0801444 สัมมนากฎหมายอาญา 3(1-6-2) 
Seminar on Criminal Law 
การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญาจากแนวค าพิพากษา 

บทความ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
Discussion and analysis of critical issues regarding criminal law by studying precedents, 

articles along with current problems about criminal law 
 

0801445 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(1-6-2) 

Seminar on Criminal Procedure Law 
การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา             

โดยศึกษาจาก แนวค าพิพากษา บทความ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

Discussion and analysis of critical issues regarding criminal procedure law by studying 
precedents, articles along with current problems about criminal procedure law 
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0801446 กฎหมายป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 3(3-0-6) 

Anti-Corruption and Misconduct Law 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต การด าเนินคดีทุจริต และอ านาจศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
Anti-corruption law, anti-corruption procedure, and criminal court for corruption and 

misconduct cases jurisdiction 
 

0801447 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
Economic Crime Law 
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไก 

ของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับบัตร
เครดิต การปั่นหุ้น 

Definition of business crime; criminal offenses concerning business, measurement and 
mechanism of the government to prevent business crime; laws of anti-money laundering, offenses 
relevant to credit card and manipulation 
 
0801448 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) 

Criminology and Penology  
ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม

กับอาชญากรรม อาชญาวิทยาการภาคผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ความหมายและ
ขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงานเรือนจ า การเบี่ยงผู้กระท าผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการควบคุมประพฤติและการพักการลงโทษ 

Definition and scope of criminology, nature, and causes of crime, criminal judicial 
process and crime; criminology of injured person or victims; crime prevention; definition and 
scope of penology; punishment and philosophy of punishment, prison administration; deviation 
of prisoners out of judicial process, including probation and suspension of punishment 
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0801451 กฎหมายสหภาพยุโรป 3(3-0-6) 
European Law 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสหภาพยุโรป บ่อเกิดของกฎหมายสหภาพยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพ

ยุโรป โครงร้าง อ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานของสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับรัฐ
สมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน กฎหมายและหลักการที่ส าคัญ
ของสหภาพยุโรป 

Fundamental concepts relating to European Union, source of European Union law; 
and European law; structure, authorities, and performance of European Union; relation between 
European Union and its members, as well as relation between European Union and States or 
other international organizations, including laws and important principles of European Union 

 
0801452 สัมมนากฎหมายอาเซียน 3(1-6-2) 

ASEAN Law Seminar 
ปัญหากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ความสัมพันธ์

และความเป็นไปของประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศต่าง  ๆ ที่เกี่ยวของกับ
อาเซียน และน าเสนอโดยสัมมนา 

Legal problems concerning to ASEAN community, including analysis of situations, 
relation, and dynamic of ASEAN community, countries or international organizations relating to 
ASEAN Community presented in the seminar 
 
0801453 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Humanitarian Law 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ก าลังทาง

ทหาร สงครามและการขัดกันด้วยอาวุธ 
Fundamental concepts relating to international humanitarian law; laws concerning 

military force, war, and conflict of arms 
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0801454 กฎหมายพาณิชย์นาวี 3(3-0-6) 
Maritime Law 
การศึกษาหลักกฎหมายพาณิชยนาวี อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจ านองเรือและ

บุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการจ ากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเดินทะเล การรับขนของทางทะเล 
ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยทางทะเล 

Study on marine commercial law, such as laws on ship, ship mortgage and maritime 
lien; liability and limitation of ship owner, ship lease, sea freight, liability on ship collision, sea 
rescue, average of general damage, and marine insurance 
 
0801455 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 3(1-6-2) 

Seminar on International Law 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศโดยวิเคราะห์และน าเสนอผ่านการสัมมนา 
Problems concerning international law analyzed and presented by a seminar 

 
0801456 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Environment Law 
ความร่วมมือและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ เกี่ยวกับมลพิษทางน้ าและทางอากาศ

ข้ามเขตแดน มลพิษทางทะเล การขนส่งของเสียและวัตถุอันตรายข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกซ่ึงเกิด
จากปรากฏการณ์เรือนกระจก และการลดลงของชั้นโอโซน การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน
พันธ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

Corporation and legal principles on international environment relating on water and 
air pollution, sea pollution, biohazard transportation, atmosphere change caused by greenhouse 
effect and ozone decrease; biodiversity protection, including endangered plant and animal 
species, and roles of related international organizations 

 
0801461 กฎหมายกับการพัฒนา 2(1-2-3) 

Law and Development 
แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายกับการพัฒนา บทบาทกฎหมายในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ ประเด็นปัญหากฎหมายที่ส าคัญในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง
การจัดท าวิจัยหรือโครงงานหรือนวัตกรรมทางสังคม 
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Legal concept and theories of law and development; role of law in society; the 
changes occurring in the society currently concerning social, businesses, politic, science and 
technology including practice of research or project or social innovation 

  
0801462 กฎหมายป่าไม้ 3(3-0-6) 

Forest Law 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น กฎหมายป่าไม้ กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ 

กฎหมายอุทยานแห่งชาติ กฎหมายสวนป่า กฎหมายเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
Laws concerning forest conservation, such as forest law, national reserved forest law, 

national park law, forest plantation law, chain saws law, and other related laws 
 
0801463 กฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี 3(3-0-6) 

Child and Women Protection Law 
วิวัฒนาการทางกฎหมาย นโยบาย และกลไกของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ของเด็กและ

สตรี เช่น บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิของเด็กและสตรีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    โดยศึกษาเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางกฎหมายในนานาประเทศและมาตรฐานสากลซึ่งบัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศขององค์การ
สหประชาชาติ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ 

Legal revolution, policy, and State mechanism on child and woman protections and 
welfare, such as laws on child and woman rights protection under Thai Constitution, comparing 
with legal development in foreign countries, and international standards of United Nation, such 
as Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women 
 
0801464 กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 

Elder Law 
วิวัฒนาการทางกฎหมาย นโยบาย และกลไกของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

เช่น บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายผู้สูงอายุ แนวทางและ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย สิทธิผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองในกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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Legal revolution, policy, and State mechanism on elderly person protections and 
welfare, such as laws on elderly person rights protection under Thai Constitution, elderly person 
laws and legal measures relating elderly person welfare in Thailand, elderly person rights under 
Declaration of Human Rights 

 
0801465 กฎหมายเกี่ยวกับผู้พิการ 3(3-0-6) 

Law on Person with Disability 
วิวัฒนาการทางกฎหมาย นโยบาย และกลไกของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ผู้พิการ เช่น 

บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้พิการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ
ทางกฎหมายในนานาประเทศและมาตรฐานสากลซึ่งบัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยผู้พิการ 

Legal revolution, policy, and State mechanism on person with disability protections 
and welfare, such as laws on person with disability rights protection under Thai Constitution, 
rehabilitation of disabled persons law, empowerment of persons with disabilities law, and other 
related laws, comparing with legal development in foreign countries, and international standards 
of United Nation on the Rights of Persons with Disabilities 
 
0801466 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

Electronic Commercial Law 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สัญญาทาง

อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายอาญาอันเนื่องมาจากอาชญากรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาช่องว่างของกฎหมายของระบบรักษาความปลอดภัยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาช่องว่าง
เกีย่วกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Laws relating electronic commercial transaction, electronic signature, electronic 
contract, electronic finance law, criminal law concerning electronic commercial crime, gap 
problems on law of electronic commercial security system law, gap problems on electronic 
transaction 
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0801471 กฎหมายกับการบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น 3(2-3-4) 
Law Organization Management  
แนวคิดในการด าเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ การสร้างไอเดียธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การน า

นวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า วัฒนธรรมองค์และการท างานเป็นทีม การบริหารความเสี่ยง ฝึก
ปฏิบัติในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
  Concept of entrepreneurs’ lifestyles, creating an idea of business, consumer behavior, 
implementing innovation to serve customer’s demand, organization culture and teamwork, risk 
management, strategic business planning practice    
 
0801472 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 3(2-3-4) 

Negotiation and contracts drafting  
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเจรจาตอรอง รูปแบบ บรรยากาศ กลวิธี การสื่อความ และการตัดสินใจภาย

ใตเงื่อนไขและสถานการณของการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ขั้นตอนตาง ๆ ในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ  อยางมี
จริยธรรม กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ กฎหมายว่า
ด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ ฝกปฏิบัติติในการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 

Theories of negotiation, form, atmosphere, tactics, communication, including making 
decision in condition and situation of negotiating a business, ethical business negotiation process, 
law of commercial and business contract, business collateral law, negotiation and drafting 
contract practice 
 
0801473 เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-3-4) 

Technology for Business Operations and Intellectual 
Property Law  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ  การตลาดดิจิทัล การน า

นวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฝกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ 

Introduction to technology instruments in business operation, digital marketing, 
implementing innovation to serve customer’s demand, intellectual property law, implementation 
of technology instruments in business operation practice 
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0801474 หลักการบัญชแีละการวางแผนภาษีอากร 3(2-3-4) 
Accounting and Tax Planning 
หลักการบัญชี วิธีการลงบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร หลัก

กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
และการวางแผนภาษีอากร  

Accounting principles, accounting procedures, connection between principle of 
accounting and tax law, personal income tax, corporate income tax, specific business tax 
pursuant to revenue code and tax planning 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว�าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
................................................................................ 

เพ่ือให	การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน$ต%อนิสิต และ
เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
จึงออกข	อบังคับไว	ดังต%อไปนี้  

ข	อ ๑  ข	อบังคับนี้ เรียกว%า “ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559” 

ข	อ ๒  ให	ใช	ข	อบังคับนี้ต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศเป�นต	นไป และใช	สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี   
ท่ีเริ่มเข	าศึกษาต้ังแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เป�นต	นไป 

ข	อ 3  ให	ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และท่ี 
แก	ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลบังคับใช	กับนิสิตท่ีเริ่มเข	าศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในข	อท่ีว%าด	วยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพ	นสภาพนิสิต และการอนุมัติให	ปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพ	นจากสภาพ
การเป�นนิสิต  

ข	อ 4 ให	ยกเลิกข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 และข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 (แก	ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) ฉบับลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559  โดยให	ใช	ข	อบังคับฉบับนี้แทน 

ข	อ 5  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงไม%ได	กําหนดไว	ในข	อบังคับนี้ 
และไม%ได	มีข	อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว	 ให	นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป�นรายกรณี และแจ	งผล
การพิจารณาให	สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข	อ 6  ในข	อบังคับนี้  
 “ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจหลักด	านการจัด

การศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 “อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 “หัวหน	าส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหน	าส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจ

หลักด	านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 “หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว%า หัวหน	าภาควิชาหรือประธาน

สาขาวิชาท่ีหัวหน	าส%วนงานวิชาการมอบหมายให	ปฏิบัติหน	าท่ีลักษณะเดียวกับหัวหน	าภาควิชา 
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 “คณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว%า คณะกรรมการท่ีส%วนงานวิชาการ
แต%งต้ังจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$มาตรฐาน  

 “อาจารย$ประจํา” หมายความว%า ผู 	ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน	าท่ีหลักทางด	าน 
การสอนและการวิจัย 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผู	รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งท่ีส%วนงานวิชาการแต%งต้ัง  

 “อาจารย$ท่ีปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
 “นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและให	หมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “นายทะเบียน” หมายความว%า ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยแต%งต้ังให	ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน

นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑ 
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 

 
ข	อ 7  ประเภทของนิสิต แบ%งออกเป�น ๔ ประเภท ดังนี้  

7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเปTดสอน 

ข	อ 8  ระบบการศึกษา 
ใช	ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาให	จัดการศึกษา ดังนี้ 
8.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบ%งออกเป�น ๒ ภาคเรียน ประกอบด	วย 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร	อน โดยถือเป�นภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาด	วยก็ได	 

8.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคสมทบแบ%งออกเป�น ๓ ภาคเรียน ประกอบด	วย 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูร	อน 

8.๓ ภาครียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ให	มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม%น	อยกว%า ๑๘ 
สัปดาห$ โดยให	มีระยะเวลาเรียน ไม%น	อยกว%า ๑๕ สัปดาห$ 

8.๔ ภาคเรียนฤดูร	อน ให	มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต%ละรายวิชาเท%ากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒ 
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8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาให	นับช%วงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อนต%อเนื่องกัน 

ข	อ 9  “หน%วยกิต” หมายถึง หน%วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช	เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%น	อยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช	เวลาฝXกหรือทดลอง ไม%น	อยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๓ การฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ท่ีใช	เวลาฝXกไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได	รับมอบหมาย ท่ีใช	เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

 
หมวดท่ี  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข	อ 10  ให	จัดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้  
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต  
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต  
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต  
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๗๒ หนวยกิต 

ข	อ 11  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้  
11.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๘ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ  
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	ใช	ระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๑๘ ปBการศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษา 
ภาคสมทบ 

11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
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หมวดท่ี  ๓ 
การรับเข�าเป-นนิสิต 

 
ข	อ 12  ผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตจะต	องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้  

12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือเข	าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใดส%วนงานวิชาการหนึ่ง 
ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ  

12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือ
เข	าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใด  
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

12.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให 	ผู 	มีประสบการณ $สูงแต %ไม %สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข 	าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได 	ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

12.๔ เป�นผู	มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
12.๕ ไม%เป�นโรคติดต%อร	ายแรง ซ่ึงเป�นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป�นโรคท่ีจะเป�นอุปสรรคต%อ

การศึกษา 
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด 

ข	อ 13  การรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิต ทําได	ดังนี้  
13.๑ สอบคัดเลือก  
13.๒ คัดเลือก  
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
13.๔ รับเข	าตามข	อตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตเพ่ิมเติมจาก
ข	างต	นได	 

ข	อ 14  การข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต 
14.๑ ผู	ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตต	องเป�นผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตตามข	อ 13  
14.๒ ผู	สมัครท่ีได	รับการคัดเลือกให	เข	าเป�นนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน

งานวิชาการใด จะต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น  
14.๓ ผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะมีสภาพเป�นนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเม่ือได	รายงานตัว

เป�นนิสิต พร	อมชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให	 
ไม%ว%ากรณีใด ๆ 
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14.๔ ผู	 ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะต	องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให	เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได	 ให	ส%งเอกสารล%าช	าภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีนิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานได	ให	นายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต	องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อย%างช	าไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให	เป�นวันรายงานตัว 

14.๕ ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตไม%สามารถรายงานตัวเป�นนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให	รายงานตัวเป�นนิสิตได	ภายใน ๗ วัน ท้ังนี้นิสิตต	องชําระ
เงินค%ารายงานตัวช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี  ๔ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข	อ ๑5  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้ 

15.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  
ไม%น	อยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช%วงเวลา เป�นการจัดการศึกษาในบางช%วงเวลาของ 
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	การสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป�นการจัดการศึกษาเป�นรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป�นไปตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	ภาษาต%างประเทศท้ังหมด                
ซ่ึงอาจจะเป�นความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๘ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๙ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข	อ 16  การลงทะเบียนเรียน  
16.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต%ละภาคเรียนให 	เป�นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
16.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต	องเรียนรายวิชานั้นแล	ว และสอบได	

ระดับข้ัน  
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16.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนควบคู% นิสิตต	องลงทะเบียนรายวิชาควบคู%พร	อมกัน  
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต	องงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันด	วย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เว	นแต%ได	รับการอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงาน
วิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 

16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเม่ือได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบร	อยแล	ว นิสิตผู 	ใดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต	องชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

กรณีท่ีนิสิตท่ีไม%ได	ลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว	นแต%จะได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับ
มอบหมายเป�นราย ๆ ไป 

16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน 
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ  

16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน 
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา  

16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน 
ท่ี ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ท่ีปรึกษา 
และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ต	องไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน  
๙ หน%วยกิต  

16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ 
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน

ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.๕.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ 
ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน  
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

16.๕.๓ ในภาคเรียนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตท่ี
เหลือ ซ่ึงตํ่ากว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดได	 

16.๕.๔ นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนร%วมกันได	 
ต%อเม่ือได	รับการยินยอมจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และจํานวนหน%วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน จะต	องเป�นไปตามเกณฑ$  
ข	อ 16.๕ ท้ังนี้นิสิตภาคปกติต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนร%วมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   

16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกัน
และสามารถนํารายวิชาดังกล%าวมาเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู	รับผิดชอบหลักสูตรท่ีรายวิชานั้นสังกัด หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และ
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 
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ข	อ 17  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	 โดยไม%นับหน%วยกิตรวมเข	าในจํานวนหน%วยกิตในภาคเรียนและจํานวนหน%วยกิตตาม
หลักสูตร ต	องดําเนินการดังนี้  

17.๑ นิสิตต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ผู	สอนในรายวิชานั้น โดยได	รับอนุมัติจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	งานทะเบียนทราบ 

17.๒ ให	งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช%องผลการเรียนว%า “AUD” 
เฉพาะผู	ท่ีผ%านการประเมินจากอาจารย$ผู	สอน และมีเวลาเรียนไม%น	อยกว%า ร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น 

17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให	บุคคลภายนอกท่ีไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเข	าเรียนบาง
วิชาเป�นกรณีพิเศษ โดยเป�นไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 18  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
18.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข	อ 16.๑ นิสิตต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$

ผู	สอน อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต	อง
ชําระเงินค%าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน 

18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามข	อ 16.๑ ต	องได	รับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับอนุมัติจากอาจารย$ผู	สอน อย%างน	อย ๗ วันทําการก%อนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวดท่ี  ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข	อ 19  การมีสิทธิ์เข	าสอบ 

นิสิตจะต	องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะได	รับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมดและไม%ได	ขอถอนรายวิชา ให	อาจารย$ผู	สอนประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน F ในรายวิชานั้นเม่ือ
สิ้นสุดภาคเรียน 

ข	อ 20 ให	ผู 	สอนจัดประเมินผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมีการวัดผลเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน
อย%างน	อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และให	ดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา 
ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 21  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา  
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาให	กระทําเป�นแบบระดับข้ัน ซ่ึงมี

ความหมายและค%าระดับข้ัน ดังนี้  
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ระดับข้ัน ความหมาย  ค�าระดับข้ัน  
A  ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+   ดีมาก (Very  Good) ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐  
C+   ดีพอใช	 (Fairly  Good) ๒.๕  
C  พอใช	 (Fair)              ๒.๐  
D+   อ%อน (Poor)               ๑.๕  
D          อ%อนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F         ตก (Fail)   ๐.๐  

21.๒ ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเป�นระดับข้ัน ให	ใช	สัญลักษณ$แทน 
ดังนี้  

สัญลักษณ3 ความหมาย 
AUD          การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)  
W             ถอนรายวิชาโดยได	รับอนุมัติ (Withdraw)  
VG            ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดีมาก (Very Good)   
G       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดี (Good)     

    S       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับเป�นท่ีพอใจ  
      (Satisfactory) 

U       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับไม%เป�นท่ีพอใจ  
    (Unsatisfactory)  
I        การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)  
รายวิชาท่ีต	องให	สัญลักษณ$ VG, G, S และ U ให	เป�นไปตามท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร 

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป�นระดับข้ันตามข	อ 21.๑ หรือโดยใช 	

สัญลักษณ$ตามข	อ 21.๒ ให	ใช	เครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้  
เครื่องหมาย  ความหมาย  
#   รายวิชาท่ีไม%คํานวณค%าระดับข้ัน  
##     รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###      รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ$  
*      รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**  รายวิชาท่ียกเว	นหน%วยกิต 

21.๔ การให	ระดับข้ัน F หรือ U     
 อาจารย$ผู	สอนให	ระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้  

21.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแล	วไม %เข 	าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

21.๔.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให	อาจารย$ผู	สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป�นระดับข้ัน F ท้ังนี้ไม%ต	องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
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21.๔.๓ นิสิตท่ีได	รับการให	สัญลักษณ$ I ตามข	อ 21.๕ แต%ไม%ได	ขอประเมินผลเพ่ือ
แก	สัญลักษณ$ I ให 	เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไป หากพ	นกําหนดดังกล%าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เป�นระดับข้ัน F หรือ U 

21.๔.๔ นิสิตท่ีไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว	
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเป�นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

21.๕ การให	 I ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้  
21.๕.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในข	อ 19 แต%ไม%ได	สอบเพราะป�วยหรือ

เหตุสุดวิสัย  และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
21.๕.๒ อาจารย$ผู	สอนและหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร

ให	รอผลการประเมินระดับข้ัน 
21.๖ นิสิตท่ีได	รับสัญลักษณ$ I ตามความในข	อ 21.๕ ในรายวิชาใดจะต	องดําเนินการขอ

ประเมินผลเพ่ือแก	สัญลักษณ$ I ให	สมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา  
หากพ	นกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เป�นระดับข้ัน F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว	นแต%
ได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย เห็นสมควรให	ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ท้ังนี้ให	นําผลการประเมินท่ีแก	สัญลักษณ$ I แล	วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได	
สัญลักษณ$ I   

21.๗ การให	สัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ 
21.๗.๑ นิสิตได	รับอนุมัติให	ถอนรายวิชานั้น 
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
21.๗.๓ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให 	เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ$ I ท่ีนิสิตได	รับตามข	อ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แล	วแต%การป�วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด 

21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก%อนวันสุดท	ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 

21.๘ การนับจํานวนหน%วยกิต เพ่ือใช	ในการคํานวณหาค%าระดับข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  
ให	นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเว	นรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

21.๙ การนับจํานวนหน%วยกิตสะสมเพ่ือให	ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ให	นับ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาท่ีได	ระดับข้ัน D ข้ึนไป และนับรวมกับหน%วยกิตท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต 

21.๑๐ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนให	คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิต 
ตามข	อ 21.๘ 

21.๑๑ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ให	คํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแต%เริ่มเข	าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท	าย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิตรวมท้ังหมด  

21.๑๒ รายวิชาท่ีได	สัญลักษณ$ I ไม%นําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต%จัดเก็บไว	ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 



 

 

- ๑๐ - 

21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําหนดให	ผลการประเมินเป�นสัญลักษณ$ S หรือ U อาจให	มี 
ผลการประเมิน เป�น VG หรือ G หรือ S หรือ U 

ข	อ 22  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
22.๑ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ันไม%ตํ่ากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน

ซํ้าอีกได	ต%อเม่ือได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้า
โดยไม%ได	ขออนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตนั้นสังกัดให	งานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนซํ้าออก 

22.๒ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ัน F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้ 

22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นท่ีได	รับระดับข้ัน F 
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นเป�นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน

ซํ้าโดยไม%มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน) ใน 
ภาคเรียนฤดูร	อน 

รายวิชาใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษและได	ระดับข้ัน F จะลงทะเบียน
เรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษอีกไม%ได	   

นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษเพียงอย%างเดียวต	องชําระเงินค%าบํารุง
การศึกษาและค%าเล%าเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

22.๒.๓ นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันแทนได	 โดยต	องมี 
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาท่ีได	รับระดับข้ัน F 

ท้ังนี้ให	อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ท่ีปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร 
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน 

ข	อ 23  การจําแนกสภาพนิสิต 
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ได	แก% นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตท่ี

สอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐ 
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได	แก% นิสิตท่ีสอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙  
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําได	เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ

ภาคเรียน ยกเว	น นิสิตท่ีเข	าศึกษาเป�นภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเป�นภาคเรียนท่ีสองนับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษา และยกเว	นภาคเรียนใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาท่ีได	รับผลการเรียนเป�นระดับข้ันไม%ต	องจําแนกสภาพนิสิต  

23.๔ นิสิตจะต	องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข	อ 24  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด	วยประการใด ๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู	สอนจะให	ระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแล	ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย 
วินัยนิสิตได	ด	วย 
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หมวดท่ี ๖ 
การลาพักการเรียน  การรักษาสภาพนิสิต 

และการเปล่ียนประเภทนิสิต 
 

ข	อ 25  การลาพักการเรียน 
25.๑ นิสิตอาจยื่นคําร	องขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดได	

ในกรณีต%อไปนี้  
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับมอบหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
25.๑.๒ ได 	รับ ทุนแลกเปลี่ ยนนัก ศึกษาระหว %างประเทศ หรือทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
25.๑.๓ เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกินร	อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาล ซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

25.๑.๔ มีความจําเป�นส%วนตัวและได	เข	าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล	วอย%างน	อย ๑ 
ภาคเรียน 

25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับ

อนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	นายทะเบียนทราบโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ ต	องดําเนินการ
ให	เสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การขอลาพักการเรียน ให	ขออนุมัติครั้งละไม%เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี
ความจําเป�นท่ีจะต	องขอลาพักการเรียนต%ออีก ให	ยื่นคําร	องขอลาพักการเรียนใหม%  

25.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน ให	นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาด	วย 

25.๕ ในระหว%างท่ีได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน นิสิตจะต	องชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บป�วย ตามข	อ 25.๑.๓ และได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและ 
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล	ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W 
ได	 ซ่ึงต	องมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
ท้ังนี้จะไม%ได	รับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน 

ข	อ 26  การรักษาสภาพนิสิต กระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ด	วย  
26.๑ นิสิตต	องดําเนินกิจกรรมใดท่ีเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ได	ลงทะเบียนเรียนแต%

ต	องได	รับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ให	นิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต 
26.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรแล	วแต%ไม%ประสงค$จะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยให	ละเว	นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด	วยสาเหตุได	รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให	ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา 



 

 

- ๑๒ - 

26.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	รักษาสภาพนิสิตให	นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู%ในระยะเวลาการศึกษาด	วย  

ข	อ 27  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป�นนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน

ประเภทเป�นนิสิตภาคปกติได	 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป�นอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าส%วน
งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ	งให	นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้นิสิตจะต	องปฏิบัติ
ตามข	อบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมท้ังชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนประเภทนิสิตแล	ว 

27.๒ นิสิตท่ีเปลี่ยนประเภท จะต	องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล	วอย%างน	อย ๑  
ภาคเรียน 

27.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทต	องโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมท้ังหมดท่ีได	เรียนมาแล	วจะโอนเป�นบางรายวิชาไม%ได	 และให	นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต%เข	าเรียนใน
ประเภทเดิม 

 
หมวดท่ี  ๗ 

การย�ายสังกัดส�วนงานวิชาการ การเปล่ียนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา  
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเว�นหน�วยกิต  

และการเทียบประสบการณ3 
 

ข	อ 28  การย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการ  
28.๑ นิสิตท่ีจะย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องเป�นนิสิตท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี  

(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
28.๑.๑ ได	ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๒ ภาคเรียน และมี

จํานวนหน%วยกิตรวมไม%น	อยกว%า ๓๐ หน%วยกิต 
28.๑.๒ ไม%เคยได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดมาก%อน 
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$ท่ีส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตจะย	ายสังกัดกําหนด 

28.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการย	ายสังกัด มีดังนี้  
28.๒.๑ นิสิตต	องแสดงเหตุผลประกอบการขอย	ายส%วนงานวิชาการ โดยให	อยู%ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจ	งผลการย	ายสังกัดให	นายทะเบียนทราบ 

28.๒.๒ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

28.๓ นิสิตท่ีย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตท้ังหมดท่ีเคย
ได	เรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไม%ได	 และให	นําหน%วยกิตดังกล%าวมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม 
ทุกรายวิชาด	วย  

28.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%วันท่ีเข	าเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม 

 



 

 

- ๑๓ - 

ข	อ 29  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท  
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	 
29.๒ นิสิตภาคปกติท่ีศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการให	ยกเว	นหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	  
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกได	เพียงหนึ่งครั้ง โดยต	องลงทะเบียนเรียนใน

วิชาเอกเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๑ ภาคเรียน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๔ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได	เพียงหนึ่งครั้ง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจาก 
หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	
งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๕ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

ข	อ 30  การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ 

การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบต	องเป�นรายวิชาในหลักสูตร
ท่ีใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต	อง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียนไม%น	อยกว%าร	อยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

ข	อ 31  การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล	ว ยึดหลักเกณฑ$

ดังนี้ 
31.๑.๑ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน

นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

31.๑.๒ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ให	ดําเนินการ 
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ข	อ 30 ก%อนได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายให	
โอนรายวิชา 

31.๑.๓ รายวิชาท่ีโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตศึกษามาแล	วไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันท่ี
ขอโอนรายวิชา และได	รับระดับข้ันไม%ต่ํากว%า C หรือได	รับค%าระดับข้ันไม%ต่ํากว%า  ๒.๐๐ 

31.๑.๔ จํานวนหน%วยกิตท่ีขอโอนรายวิชา ต	องไม%เกินร	อยละ ๔๐ ของจํานวน 
หน%วยกิตตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีเข	าศึกษา 

31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม  
ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น    



 

 

- ๑๔ - 

31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายใน 
ปBการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้ 
31.๒.๑ รายวิชาท่ีรับโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตได	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแล	วไม%เกิน ๕ ปB  
31.๒.๒ รายวิชาท่ีรับโอนต	องมีเนื้อหาเทียบเคียงได	และครอบคลุมกับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับข้ัน

เฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับ
ข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น 

ท้ังนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให	เป�นตามหลักเกณฑ$ 
ข	อ 30  

ข	อ 32  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบ

เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได	 โดยต	องมีคุณสมบัติดังนี้ 
32.๑.๑ เป�นผู	มีความประพฤติดี 
32.๑.๒ ไม%เป�นผู	ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล%ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก%อน 

เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
32.๑.๓ ไม%เป�นผู	พ	นสภาพการเป�นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเนื่องจาก  

ผลการศึกษาตํ่ากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา 
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ต	องผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน

วิชาการท่ีนิสิต นักศึกษาขอโอนเข	าเรียน และต	องผ%านการเทียบรายวิชา โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายโดยเป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืน  ท้ังนี้ให	ยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้  

32.๒.๑ จะต 	องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล	วไม %น 	อยกว %า  
๑ ภาคเรียน  

32.๒.๒ มีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณได	ไม%
น	อยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับข้ันเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ต	องไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐ 

32.๒.๓ การสมัครขอโอนย	ายให 	ยื่นคําร 	องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน 	อย 
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนท่ีจะโอนเข	าศึกษา 

32.๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม 
และต	องศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน	อย ๒ ภาคเรียน   

 

 

 

 



 

 

- ๑๕ - 

ข	อ 33  การยกเว	นหน%วยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว	นหน%วยกิตให	แก%นิสิตได	ดังกรณีต%อไปนี้  
33.๑ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณให	ยกเว	นหน%วยกิต

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	ท้ังหมด  
33.๒ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนให	ยกเว	นหน%วยกิตของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด 

33.๓ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ให	เรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%น	อยกว%า ๑๒ 
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

33.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได	รับการยกเว	นเพ่ิมจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

การดําเนินการตามข	อ 33.๑ - 33.๔ ต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ   

การยกเว	นหน%วยกิตตามข	อ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ต	องบันทึกรายวิชาท่ียกเว	น
หน%วยกิตในระเบียนนิสิต แต %ให 	ระบุว%าได 	มีการยกเว 	นหน%วยกิตจํานวนก่ีหน%วยกิต ท้ังนี้ ให 	นําจํานวน 
หน%วยกิตรายวิชาท่ียกเว	นไปรวมในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แต%ไม%นําไปคํานวณ 
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข	อ 34  การเทียบประสบการณ$  
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให	นําประสบการณ$จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบโอน

ประสบการณ$ได	 ดังนี้ 
34.๑ ประสบการณ$ท่ีนํามาเทียบต	องเป�นประสบการณ$ท่ีได	จากการปฏิบัติงานในระยะเวลา

ไม%น	อยกว%า ๕ ปB 
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก

ท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย และต	องได	รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตรหัวหน	า
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมท่ีได	รับจากการเทียบประสบการณ$ต	องไม%เกิน ร	อยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสร	างหลักสูตร 

นิสิตต	องเสนอหลักฐานท่ีได	จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเทียบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผู	บังคับ
บัญชาของหน%วยงานท่ีนิสิตนําประสบการณ$มาแสดง 

การยื่นคําร	องขอเทียบประสบการณ$ให	ดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เข	าเป�นนิสิต เม่ือได	รับการเทียบรายวิชาแล	วให	ถือว%ามหาวิทยาลัยได	ยกเว	นหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น 

 
 
 

 



 

 

- ๑๖ - 

หมวดท่ี  ๘ 
การพ�นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให�ปริญญา 

 
ข	อ 35  การพ	นสภาพนิสิต นิสิตจะพ	นจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้  

35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได	รับปริญญาตามข	อ 37  
35.๒ หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให	ลาออก  
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้  

35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเป�นนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
35.๓.๒ มารายงานตัวเป�นนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา

และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว	นได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้  
(๑) ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
(๒) ได 	รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว%างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกิน ร	อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาลซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  

35.๓.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามข	อ 12  
35.๓.๕ เม่ือค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากว%า ๑.๕๐   
35.๓.๖ เป�นนิสิตท่ีมีค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว%า ๑.๘๐ เป�นเวลา ๔ ภาคเรียนท่ีมี

การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเม่ือสิ้นสุดการจําแนกในครั้งท่ี ๔ 
35.๓.๗ มีระยะเวลาศึกษาครบตามกําหนดในข	อ ๙ แต%ไม%สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร หรือได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐ 
35.๔ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให	ไล%ออก ตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 36  การคืนสภาพนิสิต  
นิสิตอาจได	รับการอนุมัติให	คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต	องชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ	นสภาพ เนื่องจากพ	นสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้ 

36.๑ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให	ลาออกไปแล	วไม%เกิน ๓๐ วัน  
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต  
36.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 

 

 



 

 

- ๑๗ - 

ข	อ 37  การขอสําเร็จการศึกษา 
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต	องแจ	งชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และต	องชําระเงินค%าข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ	นกําหนดเวลานิสิตต	องยื่นคําร	องต%อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ	งขอสําเร็จการศึกษาช	า ท้ังนี้
ต	องชําระเงินค%าปรับขอแจ	งสําเร็จการศึกษาช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

37.๒ นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาได	ต	องคุณสมบัติดังนี้  
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา 
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา 
37.๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปB ข้ึนไป) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๕  

ปBการศึกษา 
37.๒.๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  (ต %อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได	 ไม%ก%อน ๑  

ปBการศึกษา 
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต ต	องมีเวลาลงทะเบียน

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%น	อยกว%า ๑ ปBการศึกษา  
37.๒.๖ นิสิตต 	องสอบผ %านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ $ทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน ท้ังนี้ต	องมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  
37.๒.๗ นิสิตได	เรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีได	ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ   
37.๒.๘ นิสิตต	องสอบได	วุฒิบัตรเก่ียวกับทักษะด	านคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ

จากหน%วยงานท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
37.๒.๙ นิสิตต	องได	รับวุฒิบัตรการเข	าร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตท่ีมหาวิทยาลัย

จัดข้ึน โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%น	อยกว%าจํานวนชั่วโมงท่ีสภาวิชาการกําหนด 
37.๒.๑๐ นิสิตต	องเป�นผู	มีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม

ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 38  การอนุมัติให	ปริญญา  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีเป �นไปตามข	อ 37 ซ่ึงได	แสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$ 
ดังต%อไปนี้ 

38.๑ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องเป�นนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB 
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBข้ึนไป 

38.๒ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  

38.๓ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิต 
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ได	 
ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๓.๒๕ ข้ึนไป โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	
ในหลักสูตร ไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืน ให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 



 

 

- ๑๘ - 

38.๔  นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต	องสอบได	จํานวนหน%วย 
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) 
โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% 
๓.๖๐ ข้ึนไปไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืนให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 

ข	อ 39  ให	อธิการบดีรักษาการให	เป�นไปตามข	อบังคับนี้ กรณีมีข	อขัดข	องหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ให	อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 


