
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Laws Program  
 
 

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

3. วิชาเอก  
 - 
 
 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  ระดับปริญญาตรี   
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 
 
 



6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 
2554 
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 
2555  
 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี            
ในปีการศึกษา 2557 
 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ทหาร และตํารวจ 
8.2 ท่ีปรึกษากฎหมาย 
8.3 นักกฎหมายประจําหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระและหน่วยงานเอกชน  
8.4 ผู้ช่วยทนายความ 

9.  หลักสูตร 
  9.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต 
  9.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2548  ดังนี้  

  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   138  หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ    9  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ     3  หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ     6  หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ   6  หน่วยกิต 
    ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า   102  หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาแกน              54  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            36  หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต 
 
 
 
      



   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต
    

  3.1.3  รายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  
  English for International Communication  
 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  

  Japanese for Communication     
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)   

  Japanese Conversation for Work   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country  
 

   (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000106  วิถีไทย         3(3-0-6)  

 Thai Living 
 

   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 



2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 

2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  
  Thai Politics and Government 

2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  
 

   (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      (3-0-6) 
   Information and Communication Technology  
 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  



4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)  
  World, Science and Technology  
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health  
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  

  Health Promotion  
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
 

ข้อกําหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า   
     6  หน่วยกิต 
 
 
 
 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาแกน  จํานวน       54 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบและความรู้เก่ียวกับกฎหมาย   3(3-0-6)   

Legal  History, Legal  System  and  Principles of Jurisprudence 
2561201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา     3(3-0-6)   

Juristic  Act and  Contract  Law 
2561301 กฎหมายลักษณะหนี้       3(3-0-6)   

Obligation  Law 
2561501 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น       3(3-0-6)  
  Introduction to Public Law 
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์       3(3-0-6)   

Property Law   
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้   3(3-0-6)   
  Tort and Management  of  Affairs Without  Mandate and Undue  Enrichment  Law 
2562307 กฎหมายอาญา  1       3(3-0-6)   

Criminal  Law  1 
2562308 กฎหมายอาญา  2       3(3-0-6)   
  Criminal  Law  2  
2562309 กฎหมายอาญา  3       3(3-0-6)   
  Criminal  Law  3 
2562310 เอกเทศสัญญา  1       3(3-0-6)   
  Specific Contracts  1 



2562311 เอกเทศสัญญา  2       3(3-0-6)   
  Specific Contracts  2 
2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6)   

 Constitutional  Law 
2563205 กฎหมายครอบครัว       3(3-0-6) 
  Family Law 
2563206 กฎหมายมรดก        3(3-0-6) 
  Succession Law 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2563302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด     3(3-0-6)   
  Bills and Current  Account  Law 
2563303 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท      3(3-0-6)   
  Partnership  Companies  Law 
2564101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1      3(3-0-6)   
  English  for  Lawyers  1 
2564102 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2      3(3-0-6)   
  English  for  Lawyers  2  
    

(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จํานวน     36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2561801 นิติปรัชญาและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย     3(3-0-6)   

Legal Philosophy and Legal  Profession Principles 
2563405 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ    3(3-0-6)   
  Constitutional  Court  of  Justice and  Judicial  System 
2563423 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  1      3(3-0-6)   

Civil  Procedure  1    
2563424 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  2      3(3-0-6)   

Civil  Procedure  2 
2563425 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1     3(3-0-6)   

Criminal  Procedure  1 
2563426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2     3(3-0-6)   

Criminal  Procedure  2 
2563511 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    3(3-0-6)   
  Administrative  Law  and  Administrative Procedure Law 
2564301 กฎหมายภาษีอากร       3(3-0-6)   
  Taxation  Law 



2564404 กฎหมายพยานหลักฐานและการพิสูจน์ค้นหาความจริง   3(3-0-6)   
  Evidence  and  Fact  Finding  
 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2564501 กฎหมายล้มละลาย       3(3-0-6)   
  Bankruptcy  Law 
2564502 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน    3(3-0-6)   
  Labour  Law  and  Labour Procedure 
2564912 สัมมนาปัญหาท้องถ่ินในปัจจุบัน      3(2-2-5)  
  Seminar in Current Issues of Local Problems   
 

(3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียว จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   1. กลุ่มกฎหมายปกครองท้องถิ่น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2562505 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถ่ิน      3(3-0-6)    

Law  on    Local  Government  Organization 
2562506 กฎหมายปกครองส่วนท้องถ่ินเปรียบเทียบ     3(3-0-6)    

Comparative  Local  Government  Organization  Law 
2563521 กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด     3(3-0-6)    

Law  on  Provincial  Organization 
2563522 กฎหมายว่าด้วยเทศบาล       3(3-0-6)    

Law  on  Municipality   
2563523  กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล     3(3-0-6)    

Law  on Tambon  Administrative  Organization 
2563524 กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ิน       3(3-0-6)    

Law  on  Local  Election    
2564707  กฎหมายว่าด้วยการท่องเท่ียว      3(3-0-6)    

Law  on  Travel   
2564901 สัมมนาปัญหากฎหมายท้องถ่ิน      3(2-2-5)    

Seminar in Local Law Problems 
     
 
 
 
 
 



2. กลุ่มหลักวิชาชีพกฎหมายและการร่างกฎหมาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2562801  ภาษากฎหมายไทย       3(2-2-5) 
   Thai Legal Language    
2562802  การใช้และการตีความกฎหมาย      3(2-2-5) 

Law Application and Interpretation  
2562803  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ    3(2-2-5) 

Legal Drafting and Legislative Process   
2563406 กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน      3(3-0-6)    

Law on Mass Communication 
2564402  การว่าความและศาลจําลอง      3(2-2-5) 

Litigation  and  Moot  Court 
2564903  สัมมนาการร่างกฎหมาย       3(2-2-5) 

Seminar in  Legal  Drafting          
 

3. กลุ่มกฎหมายมหาชน 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2563512  กฎหมายเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐ     3(3-0-6) 

Law  on  Public  Finance        
2563517 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Law  on  Environments  
2563518  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Introduction to Public Economics Law  
2563519  กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล     3(3-0-6) 

Law  on  Public  Information  Access  and  Rights  to  Privacy  
2563520  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3(3-0-6) 

Law on General Administrative Procedures  
2564505  กฎหมายท่ีดิน        3(3-0-6) 

Land  Law 
2564508  กฎหมายเก่ียวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 

Law on Political Party and Election 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2564711  กฎหมายประกันสังคม       3(3-0-6) 

Social  Security Law  
2564906  สัมมนากฎหมายปกครอง       3(2-2-5) 

Seminar in Administrative Law  
 



2564907  สัมมนากฎหมายมหาชน       3(2-2-5) 
Seminar in Public Law 
 

4. กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2563408 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา     3(3-0-6) 

Intellectual  Property Law  
2563409  กฎหมายเก่ียวกับการขนส่ง      3(3-0-6) 

Law  on Transportation 
2563410  กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน      3(3-0-6) 

Law on Financial  Institution   
2563411  กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3(3-0-6) 

Law  on  Real  Estate  Business 
2564405 กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   3(3-0-6) 

Securities  Regulations  and  Derivative  Regulations 
2564406  การวางแผนภาษี        3(3-0-6) 

Taxation  Planning 
2564511 กฎหมายศุลกากร        3(3-0-6) 

Customs  Law   
2564512 กฎหมายเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International  Trade Law  
2564513  หลักทางเลือกยุติข้อพิพาทโดยไม่เข้าสู่ระบบศาล    3(2-2-5) 

Alternative  Dispute  Resolutions  
2564514  กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Law  on  Information  Technology 
2564515 กฎหมายเก่ียวกับสารสนเทศและการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 

Law  on  Information  Technology and  Electronic  Business 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2564516 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน      3(3-0-6) 

Law  on  Investment 
2564710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค       3(3-0-6) 

Consumer  Protection  Law 
2564908  สัมมนากฎหมายแพ่ง       3(2-2-5) 

Seminar in  Civil  Law   
 
 
 



   5. กลุ่มกฎหมายอาญา 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2563412 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 

Law  on Juvenile  Delinquency 
2563413  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 

Criminology  and  Penology  
2563414  สิทธิมนุษยชน        3(3-0-6) 

Human  Rights Law  
2563416  นิติเวชศาสตร์        3(3-0-6) 

Forensic  Medicine  
2564518  การสืบสวนและสอบสวน       3(2-2-5) 

Criminal  Investigation and Inquiry  
2564519  การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     3(3-0-6) 

Criminal  Justice  Administration 
2564520 กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   3(3-0-6) 

Law  on  Anti-Narcotic  
2564521  กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   3(3-0-6) 

Law  on Anti-money  Laundering  
2564522  กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ      3(3-0-6) 

Law  on  Special  Investigation 
2564523  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

Economics  Crime 
2564909 สัมมนากฎหมายอาญา       3(2-2-5) 

Seminar  in Criminal  Law 
   6. กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2563601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล     3(3-0-6) 

Private  International  Law 
2563602  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง     3(3-0-6) 

Public  International  Law  
2563603   กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International  Investment Law 
2564603  กฎหมายเก่ียวกับการก่อการร้าย      3(3-0-6) 

Terrorism  Law  
2564604  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International  Criminal  Law 
2564910  สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 

Seminar in International  Law 



2564911  สัมมนาสนธิสัญญา       3(2-2-5) 
Seminar in Treaty Law 

 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต      

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชา  ท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้  
 
10.  คําอธิบายรายวิชา 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     
ในการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียน
ประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน  
  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง    
กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  
การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน  
  
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ     3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 



  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500128  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา          
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถาม
ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
 
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา        
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  
การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500131  สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน        
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การสัมภาษณ์   
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
 
1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน        3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country  
  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 
 
 
 



  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถ่ินฐาน  
สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ    
ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมโลก  
รวมท้ัง   การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา         การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง        
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การ



เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน   สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
  (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)
   Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง       
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็น
มนุษย์   ท่ีสมบูรณ์ 
 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)
   Human Behavior and Self Development 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การ
ทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 

 
 
 
 



 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การ
รวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง        
การปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของอารยธรรม    
ยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 
  (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)
   Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล     
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา  
ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 



  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ใน
การชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)
   World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้าน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ         
ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)
   Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การ
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 

4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)
   Health Promotion 
  เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา 
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุม
โรค  หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
  ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  (1)  กลุ่มวิชาแกน 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบและความรู้เก่ียวกับกฎหมาย    3(3-0-6)   
  Legal  History, Legal  System  and  Principles of Jurisprudence 
  ความหมายและลักษณะของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตามบรรพ 1 ลักษณะ 2  การนํา
ตรรกะมาใช้ในการคิดหาเหตุและผลทางกฎหมาย ประวัติศาสตร์ทางกฎหมายท่ีสําคัญของโลก ระบบและ
วิวัฒนาการของระบบจารีตประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) วิวัฒนาการ
ของกฎหมายไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และต่างประเทศท่ีมี
ต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฎการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ สิทธิหน้าท่ี รวมท้ังหลักสุจริต 
 
2561201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา      3(3-0-6)   
  Juristic  Act and Contract  Law 
  ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําให้เจตนาเสื่อมเสีย 
เจตนาลวงและนิติกรรมอําพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เง่ือนไขและเง่ือนเวลา อายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา             
การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซ่ึงมีมัดจําและเบี้ยปรับ  การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 คําพิพากษาท่ีเก่ียวข้อง และหลักของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่
เป็นธรรม 
 
2561301 กฎหมายลักษณะหนี้        3(3-0-6)   
  Obligation  Law 
  ความหมายของหนี้  บ่อเกิดแห่งหนี้  วัตถุแห่งหนี้  ผลแห่งหนี้  การโอนสิทธิเรียกร้อง  ลูกหนี้
และเจ้าหนี้หลายคน  ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1  โดยการ
วิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 



รหัสวิชา          ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ค) 
2561501 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น        3(3-0-6)  
  Introduction to Public Law 
  สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและความจําเป็นของการปกครองโดย
กฎหมาย  ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน  ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมาย
มหาชน  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน  แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน 
 
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์        3(3-0-6)   
  Property Law   
  ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเก่ียวเนื่องระหว่างทรัพย์เครื่องอุปกรณ์
และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักท่ัวไปของทรัพย์สิน ชนิด
ของทรัพย์สิน การได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 โดยการวิเคราะห์ตาม
หลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2562202  กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้    3(3-0-6)   
   Tort and Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment Law 
  ลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  ลักษณะ 5 จัดการงาน
นอกสั่ง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  ลักษณะ  3 ลาภมิควรได้  ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ 4 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีโดยการวิเคราะห์
ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2562307 กฎหมายอาญา  1        3(3-0-6)   
  Criminal  Law  1 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1 –106 ว่า
ด้วย  บทนิยาม การใช้กฎหมาย โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา ตัวการ ผู้ใช้  
ผู้สนับสนุน  อายุความ  ความผิดหลายบท  โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2562308 กฎหมายอาญา  2        3(3-0-6)   
  Criminal  Law  2 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107 – 
287 โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง  
 
2562309 กฎหมายอาญา  3        3(3-0-6)   
  Criminal  Law  3 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ตั้งแต่มาตรา 
288 – 398 โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2562310 เอกเทศสัญญา  1        3(3-0-6)   
  Specific Contracts  1 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์  เช่า
ซ้ือ ประกันภัย รับขน จ้างแรงงาน จ้างทําของ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2562311 เอกเทศสัญญา  2        3(3-0-6)   
  Specific Contracts  2 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์         
คํ้าประกัน จํานอง จํานํา โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ        3(3-0-6)   
  Constitutional  Law 
  ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ  การแบ่งแยก
อํานาจอธิปไตย และความเก่ียวพันระหว่างอํานาจนั้น  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ องค์กรต่างๆ ท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษา
ศาลท่ีเก่ียวข้อง แนวคิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ 
 
2563205 กฎหมายครอบครัว        3(3-0-6)   
  Family  Law  
  ความเป็นมาของทฤษฎีกฎหมายครอบครัว  ความหมายของการหม้ัน  การสมรส 
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาท้ังทางส่วนตัวและทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินส่วนตัว สินสมรส 
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตร บุตรบุญธรรม การสิ้นสุดของการสมรสตามบรรพ 5 โดยการ
วิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2563206 กฎหมายมรดก         3(3-0-6)   
  Succession  Law 

 ลักษณะกฎหมายมรดกเก่ียวกับบทบัญญัติท่ัวไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม      
วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  มรดกท่ีไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6      
โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 

 
2563302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด      3(3-0-6)   
  Bills and Current  Account  Law 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน และว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด โดย
การวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง รูปแบบเอกสารในการทําธุรกรรม
ทาง  การเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563303 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท       3(3-0-6)   
  Partnership  Companies  Law 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชน โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2564101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1       3(3-0-6)   
  English  for  Lawyers  1 
  คําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษ และภาษาละตินท่ีใช้โดยท่ัวไปในกฎหมาย เพ่ือให้สามารถอ่าน
และเข้าใจความหมายภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 
 
2564102 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2      3(3-0-6)   
  English  for  Lawyers  2 
  หลักและรูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับวิชาชีพกฎหมาย วิเคราะห์คดี (case)    
เป็นภาษาอังกฤษ หรือวิเคราะห์สัญญาทางธุรกิจ หรือสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อแนะตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
 
  (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2561801 นิติปรัชญาและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย        3(3-0-6)   
  Legal Philosophy and Legal  Profession Principles 
  วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาของสังคมไทยทางกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ
ปรัชญากฎหมายตะวันตกท่ีมีต่อวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  หน้าท่ี
และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย องค์การ
ก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
2563405 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ     3(3-0-6)   
  Constitutional  Court  of  Justice and  Judicial  System 
  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี 
ระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและระบบศาลพิเศษ
ต่าง ๆ  โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2563423 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  1       3(3-0-6)   
  Civil  Procedure  1 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยภาค  1 บทท่ัวไป  (ยกเว้น ลักษณะ 5) และภาค 
2  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563424 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  2       3(3-0-6)   
  Civil  Procedure  2 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค  3 ว่าด้วยอุทธรณ์  ฎีกาและภาค 4 ว่าด้วยวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง  โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2563425 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1      3(3-0-6)   
  Criminal  Procedure  1 
  กระบวนการดําเนินคดีอาญา หลักท่ัวไป ผู้เสียหาย อํานาจสอบสวน การฟ้องคดีอาญา คดี
แพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จําคุก  ค้น ปล่อยชั่วคราว การสอบสวนสามัญ 
การชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2  โดยการวิเคราะห์ตาม
หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังหลักการท่ีมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 
 
2563426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2      3(3-0-6)   
  Criminal  Procedure  2  
  กระบวนการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา     
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และภาค 4 โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2563511 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง     3(3-0-6)   
  Administrative  Law  and  Administrative Procedure Law 

 ประวัติ  แนวความคิด และลักษณะท่ัวไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ท่ีมาของ
กฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง สาระสําคัญและท่ีมาของกฎหมายปกครอง บริการ
สาธารณะ  การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบราชการไทย ความเก่ียวพันระหว่างเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครองฉบับปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลท่ี
เก่ียวข้อง แนวคิด และกฎหมายปกครองในต่างประเทศ 

 
2564301 กฎหมายภาษีอากร        3(3-0-6)   
  Taxation  Law 
  หลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564404 กฎหมายพยานหลักฐานและการพิสูจน์ค้นหาความจริง    3(3-0-6)   
  Evidence  and  Fact  Finding 
  ลักษณะ ประเภทของพยานหลักฐานต่างๆ และกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล        
ท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังพยาน ข้อเท็จจริงท่ีรู้กันอยู่ท่ัวไป  ข้อสันนิษฐาน ภาระการพิสูจน์     
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการ
วิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง หลักการท่ีมีในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
 
2564501 กฎหมายล้มละลาย        3(3-0-6)   
  Bankruptcy  Law 
  ประวัติและหลักของกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ การฟ้องร้องคดีล้มละลาย  
การพิทักษ์ทรัพย์ การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการ         
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย โดย       
การวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2564502 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน     3(3-0-6)   
  Labour  Law  and  Labour Procedure 
  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเงิน
ทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน โดยการ
วิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2564912 สัมมนาปัญหาท้องถ่ินในปัจจุบัน      3(2-2-5) 
  Seminar in Current Issues of Local Problems 

 สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม  ปัญหาท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสังคมกําลังให้ความสนใจหรือปัญหาท้องถ่ินท่ีส่งผล
กระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม เพ่ือให้การแก้ไขทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยวิธีการและมาตรการใหม่ๆ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์สามารถปฏิบัติได้จริงและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

 
(3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  
เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียว  

  (3.1) กลุ่มกฎหมายปกครองท้องถิ่น 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2562505 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถ่ิน      3(3-0-6)    

Law  on    Local  Government  Organization 
ประวัติศาสตร์ในการจัดการปกครองของประเทศไทย  แนวความคิดในการจัดการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  กฎหมายและกฎข้อบังคับเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทต่างๆ  อํานาจหน้าท่ีในฐานะ



ท่ีเป็น นิติบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ท้ังในแง่การ
กํากับดูแลเหนือบุคคล การกํากับดูแลเหนือการกระทํา  ระเบียบวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และการควบคุมจากส่วนกลาง  

 
2562506 กฎหมายปกครองส่วนท้องถ่ินเปรียบเทียบ     3(3-0-6)    

Comparative  Local  Government  Organization  Law 
รูปแบบในการจัดการปกครอง และแนวความคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินของ

ต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและนํามา
พัฒนาประเทศไทย 

 
2563521 กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด     3(3-0-6)    

Law  on  Provincial  Organization 
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รูปแบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 

2563522 กฎหมายว่าด้วยเทศบาล       3(3-0-6)    
Law  on  Municipality   
การจัดตั้งเทศบาล  รูปแบบการบริหารของเทศบาล  กฎหมาย เทศบัญญัติ  และระเบียบ

ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับการบริหารเทศบาล 
 

2563523  กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล     3(3-0-6)    
Law  on Tambon  Administrative  Organization 
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล  รูปแบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล   

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

2563524 กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ิน       3(3-0-6)    
Law  on  Local  Election    
ระบบการเลือกตั้งท้องถ่ินในประเทศไทย  กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564707  กฎหมายว่าด้วยการท่องเท่ียว      3(3-0-6)    

Law  on  Travel   
สาระสําคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 10 หมวด 3 วิธีเฉพาะ

สําหรับเจ้าสํานักโรงแรม  พระราชบัญญัติการโรงแรม   พระราชบัญญัติสถานบริการ  พระราชบัญญัติ
มัคคุเทศก์  กฎหมายเก่ียวกับโบราณสถาน  แนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับการท่องเท่ียว  มาตรการทางกฎหมาย
อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการท่องเท่ียวภายในประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ 



2564901 สัมมนาปัญหากฎหมายท้องถ่ิน        3(2-2-5)    
Seminar in Local Law Problems 

  รูปแบบสัมมนาเก่ียวกับสภาพปัญหาอันเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับท้องถ่ิน  
กฎหมายท่ีอนุวัตรตามกฎหมายแม่บท  ความแตกต่างระหว่างกฎหมายแม่บทกับระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ใน
ท้องถ่ิน   
 

(3.2) กลุ่มหลักวิชาชีพกฎหมายและการร่างกฎหมาย 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2562801  ภาษากฎหมายไทย       3(2-2-5) 
   Thai  Legal  Language    

ความหมายของถ้อยคําในกฎหมาย  ซ่ึงมีความหมายโดยเฉพาะและวิธีใช้ถ้อยคําเหล่านั้น      
การแปลภาษากฎหมาย  โวหารกฎหมายไทย และการเขียนภาษาไทยสําหรับนักกฎหมาย 

 
2562802  การใช้และการตีความกฎหมาย      3(2-2-5) 

Law  Application  and  Interpretation   
หลักท่ัวไปในการตีความกฎหมาย  การตีความกฎหมายของระบบกฎหมายต่าง ๆ  องค์กรท่ี

ต้องตีความกฎหมาย  วิธีการและแนวทางท่ีใช้ในการตีความกฎหมาย  ผลของการตีความกฎหมายท้ังในทาง
แพ่งและทางอาญา  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

 
2562803  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ    3(2-2-5) 

Legal  Drafting  and  Legislative  Process  
รูปแบบของกฎหมาย  ชื่อ  คําปรารภ  บทอาศัยอํานาจ  วันใช้บังคับ  การยกเลิกกฎหมาย

เก่า  บทนิยาม  ผู้รักษาการ  สาระของกฎหมาย  บทกําหนดโทษ  บทเฉพาะการ  การแก้ไขเพ่ิมเติม  หลัก
สําคัญเก่ียวกับการร่างกฎหมาย  กระบวนการนับแต่เริ่มร่างจนกระท่ังประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

 
2563406 กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 

Law  on  Mass  Communication  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์และกฎหมายท่ีสื่อสารมวลชน 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564402  การว่าความและศาลจําลอง      3(2-2-5) 

Litigation  and  Moot  Court 
ทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี การร่างคําฟ้อง การร่างคําให้การ การถามค้าน วิธีแถลง

คัดค้านหรือข้อต่อสู้ วิธีซักถามพยาน การถามติง การร่างคําแถลงสํานวน หลักสําคัญของกฎหมายทนายความ
และข้อบังคับเก่ียวกับทนายความ  และการจัดศาลจําลอง โดยจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาล
ยุติธรรม 

 
 



2564903  สัมมนาการร่างกฎหมาย       3(2-2-5) 
Seminar in  Legal  Drafting         

  การจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสําคัญต่างๆ เก่ียวกับการร่างกฎหมายและกระบวนการร่าง
กฎหมาย พระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติท่ีก่อให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน 
 

  (3.3) กลุ่มกฎหมายมหาชน  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563512  กฎหมายเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐ     3(3-0-6) 

Law on Public  Finance         
หลักกฎหมายการคลังท่ีเก่ียวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร 

หลักเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการเงินและการคลัง รวมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ การควบคุม
การเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงองค์กรของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ 

 
2563517  กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Law  on  Environments  
แนวความคิด  วิธีการต่างๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับเก่ียวกับการส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมมลภาวะ  ลักษณะการดําเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกับ
คดีสิ่งแวดล้อมและการเรียกค่าสินไหมทดแทน 

 
2563518  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Introduction to Public Economics Law  
ความเป็นมา พ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ในการท่ีรัฐเข้าควบคุมและดําเนินกิจกรรมทางด้าน

เศรษฐกิจท้ังในแง่การเข้าควบคุมการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการท่ีรัฐเข้าดําเนินการในทาง
เศรษฐกิจเอง  ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับมาตรการต่าง ๆ ท่ีรัฐอาจนํามาใช้ได้ โดยศึกษาจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ความเป็นไปได้ท่ีจะแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563519  กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล     3(3-0-6) 

Law  on  Public  Information  Access  and  Rights  to  Privacy  
ทฤษฎีและความคิดเก่ียวกับข่าวสารและเสรีภาพของประชาชน ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตส่วนตัว โดยเน้นการใช้คอมพิวเตอร์
เก็บข้อมูลข่าวสารท่ีอาจกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
2563520  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3(3-0-6) 

Law  on General Administrative Procedures  
หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสบัญญัติชั้นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง คําสั่งทางปกครอง       

การพิจารณาเรื่องทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 



2564505  กฎหมายท่ีดิน        3(3-0-6) 
Land  Law 
ประวัติศาสตร์  แนวความคิด  กฎหมายและกฎข้อบังคับเก่ียวกับการท่ีดิน ประเภทของท่ีดิน       

การได้มาซ่ึงท่ีดิน การออกโฉนดท่ีดิน การครอบครองปรปักษ์ และสิทธิของเจ้าของท่ีดิน 
 

2564508  กฎหมายเก่ียวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 
Law on Political Party and Election 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง  ระบบการเลือกตั้ง  ตลอดจน

องค์กรท่ีดําเนินการจัดการเลือกตั้งท้ังของประเทศไทยและของต่างประเทศทางด้านพรรคการเมืองนั้น  เน้นถึง
โครงสร้างพรรคการเมือง  ตลอดจนจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าว 

 
2564711  กฎหมายประกันสังคม       3(3-0-6) 

Social  Security Law  
ลักษณะประวัติความเป็นมาของกฎหมายประกันสังคมไทย การประกันความเจ็บป่วย          

การประกันความทุพพลภาพ  การประกันความชราภาพ  การประกันการมรณะ  การประกันการว่างงานและ
กฎหมายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกับการประกันสังคมของไทย ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนพัฒนาการของการใช้ระบบ
ประกันสังคมในประเทศไทย 

 
2564906  สัมมนากฎหมายปกครอง       3(2-2-5) 

Seminar in Administrative Law  
รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสําคัญต่างๆ เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย

เรื่อง  อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง  เพ่ือทบทวน 
และเพ่ิมความชํานาญในทางปฏิบัติ 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564907  สัมมนากฎหมายมหาชน       3(2-2-5) 

Seminar in Public Law 
  ประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีเป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง
และสถาบันการเมือง  เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายมหาชนลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
 

(3.4) กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563408 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา     3(3-0-6) 

Intellectual  Property Law  
ลักษณะประเภทต่าง ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นกฎหมายท่ีเก่ียวกับลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตรและสิทธิในเครื่องหมายการค้า พิจารณากรณีการให้ความคุ้มครอง การละเมิดสิทธิ การบังคับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  การดําเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สินทาง



ปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและ
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง  

 
2563409  กฎหมายเก่ียวกับการขนส่ง      3(3-0-6) 

Law  on Transportation 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีการดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการขนส่ง 
 

2563410  กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน      3(3-0-6) 
Law on Financial  Institution   
บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน 

นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร์  กฎหมายเก่ียวกับองค์กรของรัฐท่ีมีบทบาทในการ
ควบคุมกํากับสถาบันการเงินดังกล่าว   

 
2563411  กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3(3-0-6) 

Law on Real Estate Business  
บทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นโยบายการควบคุมและ  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์  กฎหมายเก่ียวกับองค์กรของรัฐท่ีมีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

2564405 กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   3(3-0-6) 
Securities Regulations and Derivative Regulations 
กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลทางด้านหลักทรัพย์ ตราสารท่ีสําคัญทุก

ประเภท  หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นด้อยสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์ 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564406  การวางแผนภาษี           3(3-0-6) 

Taxation  Planning  
รูปแบบในการวางแผนภาษี กระบวนการการวางแผนภาษี รูปแบบและกระบวนการวางแผน

ภาษีระหว่างประเทศ  การแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีและการเลี่ยงภาษี หรือการหนีภาษี 
ตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

 
2564511 กฎหมายศุลกากร        3(3-0-6) 

Customs  Law  
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร ท่ีมาของ

กฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากรพิธีการศุลกากร ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพิกัดและอัตราศุลกากร การตีความพิกัดอัตรา อํานาจหน้าท่ีของพนักงานศุลกากร คดี
ศุลกากร การยกเว้นอากร การคืนอากร กฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการ
นิคมอุตสาหกรรม กฎหมายศุลกากรกับกฎหมายอ่ืนๆและความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการศุลกากร  



2564512 กฎหมายเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
International  Trade Law 
วิวัฒนาการและท่ีมาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  การขัดกันแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับ

แก่สัญญาการค้าระหว่างประเทศ  กฎหมายเอกภาพสําหรับการซ้ือขายระหว่างประเทศ  การแทรกแซงของรัฐ
เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  ซ่ึงตกอยู่ภายใต้กฎหมายของ GATT  และ UNCTAD  สัญญาการ
ผลิตระหว่างประเทศ  การชําระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ  การขนส่งทางทะเล  การประกันภัย  
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการค้าระหว่างประเทศ  โดยห้างหุ้นส่วนและกระบวนการ  การระงับข้อพิพาท
ในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ  โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี
เก่ียวข้อง 

 
2564513  หลักทางเลือกยุติข้อพิพาทโดยไม่เข้าสู่ระบบศาล    3(2-2-5) 

Alternative  Dispute  Resolutions  
แนวคิด ประวัติ ทฤษฎี ระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกยุติข้อพิพาทโดยไม่เข้าสู่ระบบ

ศาลเช่น การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมยอมความ  ระบบอนุญาโตตุลาการ  แนวคิดและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์ การเบี่ยงเบนคดี การชะลอการฟ้อง การต่อรองคํารับสารภาพ    

                         
2564514  กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

Law  on  Information  Technology 
หลักกฎหมาย ทฤษฎี แนวคิด และประเด็นปัญหาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้

เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
ระบบกฎหมาย  ฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น รวบรวม เผยแพร่และจัดการข้อมูล
ทางกฎหมาย 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564515 กฎหมายเก่ียวกับสารสนเทศและการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 

Law  on  Information  Technology and  Electronic  Business 
หลักกฎหมาย ทฤษฎี แนวคิด กฎหมายเก่ียวกับสารสนเทศและการดําเนินการธุรกรรมทาง

อิเล็คทรอนิกส์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษารูปแบบของ
กระบวนการความผิดทางอาญาโดยการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
2564516 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน      3(3-0-6) 

Law  on  Investment 
สิทธิและหน้าท่ีของผู้ท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

อันเป็นการจูงใจให้ผู้เข้ามาลงทุน กฎหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายเก่ียวกับการ
ลงทุนของประเทศอ่ืน ๆ 

 
 



2564710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค       3(3-0-6) 
Consumer  Protection  Law 
แนวความคิดท่ีทําให้เกิดความจําเป็นท่ีต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้

กฎหมาย การเยียวยาแก่ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

 
2564908  สัมมนากฎหมายแพ่ง       3(2-2-5) 

Seminar in  Civil  Law 
รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสําคัญต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย

เรื่องในวิชากฎหมายแพ่ง  เพ่ือทบทวน และเพ่ิมความชํานาญในทางปฏิบัติ 
 

(3.5) กลุ่มกฎหมายอาญา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563412 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 

Law  on Juvenile  Delinquency 
ความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน  การควบคุม  

การแก้ไขเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด  ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว  หลักสําคัญของ
กฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563413  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 

Criminology  and  Penology  
ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม  สภาพและสาเหตุของ

อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม  พฤติกรรมของผู้กระทําผิด  การป้องกันอาชญากรรม 
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา  การบริหารงานเรือนจํา  การคุมประพฤติ  และการพักการลงโทษ  
ทฤษฎี  และงานวิจัยต่าง ๆ  ในขอบเขตของนิติอาชญา  และทัณฑวิทยา 

 
 2563414  สิทธิมนุษยชน        3(3-0-6) 

Human  Rights Law 
ประวัติ  วิวัฒนาการ  ทฤษฎี  ข้อคิด และปรัชญาท่ีเก่ียวกับบรรดาสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  หลักการ

และกฎเกณฑ์ท่ีมีสภาพเป็นกฎหมายรูปธรรมและท่ีเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซ่ึงสิทธิ
มนุษยชน ขอบเขตของการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การป้องกัน
สิทธิมนุษยชน ภายใต้สันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน  โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย  ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง หลักการท่ีมีใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 
 



2563416  นิติเวชศาสตร์        3(3-0-6) 
Forensic  Medicine  
ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์  อันเป็นวิทยาการทางการแพทย์  โดยเน้นการ

ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร์  ท่ีสัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย  อันเป็นการพิสูจน์
หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 

 
2564518  การสืบสวนและสอบสวน       3(2-2-5) 

Criminal  Investigation and Inquiry  
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวนในการ

กระทําความผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย 
 

2564519  การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     3(3-0-6) 
Criminal  Justice  Administration 
ปรัชญาการดําเนินงานและความร่วมมือของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ประวัติ  วิวัฒนาการ และโครงสร้างของหน่วยงาน ตํารวจ ทนายความ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ทฤษฎี
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์แห่งเป้าหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564520 กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   3(3-0-6) 

Law  on  Anti-Narcotic  
ความหมาย  รูปแบบของยาเสพติด  ลักษณะความผิดแห่งกฎหมายอาญาอันเก่ียวกับยาเสพ

ติด  เป็นต้นว่ากฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายเก่ียวกับวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการใช้สารระเหย  กฎหมายเก่ียวกับมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับ   ยาเสพติดและแนวความคิดในการฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดในลักษณะอย่างเป็นผู้ป่วย 

 
2564521  กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   3(3-0-6) 

Law  on Anti-money  Laundering 
แนวคิด  ทฤษฎีของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ความเป็นมาของการ

ดําเนินการต่อทรัพย์ท่ีมีการแปรสภาพ  ความหมาย  รูปแบบ  วิธีการฟอกเงิน  ลักษณะแห่งสําคัญท่ีเป็น
สถานท่ีฟอกเงิน  หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
2564522  กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ      3(3-0-6) 

Law  on  Special  Investigation 
ลักษณะของอาชญากรรมธรรมดาและอาชญากรรมพิเศษ แนวคิดในการจัดตั้งกรมสอบสวน

คดีพิเศษ ปรัชญาการสอบสวนคดีพิเศษ อํานาจการสอบสวนคดีพิเศษ และเปรียบเทียบการสอบสวนคดีพิเศษ       
ในประเทศไทยกับต่างประเทศ 

 
 



2564523  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 
Economics  Crime 

  กรณีอาชญากรรมอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
ทฤษฎีการเกิดข้ึนของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  มาตรการและกลไกของรัฐท่ีจะดําเนินการกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ  แนวทางในการป้องกันการเกิดข้ึนซ่ึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
2564909 สัมมนากฎหมายอาญา       3(2-2-5) 

Seminar  in Criminal  Law  
รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสําคัญต่าง ๆ  เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ

หลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาท่ีได้ศึกษาในชั้นมาแล้ว  เพ่ือทบทวนและเพ่ิมความชํานาญในทางปฏิบัติ  
 

(3.6) กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2563601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล     3(3-0-6) 

Private  International  Law 
กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลหรือเอกชนท่ีมี      

นิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุก ๆ ด้าน การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ ท้ังโดยสัญชาติ
และภูมิลําเนา การกําหนดสิทธิและหน้าท่ี สถานภาพของบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ว่า
ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการระงับข้อพิพาทบุคคลในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันเก่ียวกับคนต่างด้าว และอนุสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

 
2563602  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง     3(3-0-6) 

Public  International  Law 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อ

เกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่างประเทศ หลักกฎหมายท่ัวไป การกระทํา
ท่ีมีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน  
บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ การแบ่งประเภทของรัฐ หลักว่าด้วยเขตอํานาจของรัฐหรือดุลอาณาของ
รัฐ องค์ระหว่างประเทศ นิติบุคคลระหว่างประเทศอ่ืนๆ และสถานะของปักเจกชนตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ   การรับรองรัฐ  การรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ 

 
2563603   กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International  Investment Law 
หลักกฎหมาย อนุสัญญา ข้อแนะนํา และบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศในการลงทุน

ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 



2564603  กฎหมายเก่ียวกับการก่อการร้าย      3(3-0-6) 
Terrorism  Law 
ความหมาย ความเป็นมาของลักษณะการก่อการร้าย  การกระทําอันเข้าข่ายของการก่อการ

ร้ายว่ามีการกระทําอย่างไร โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีแนวคิดของการก่อการร้ายและกฎหมาย
เก่ียวกับการก่อการร้ายในต่างประเทศ 

 
2564604  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International  Criminal  Law 
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ  รูปแบบอันเป็นกฎเกณฑ์ของ

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ  การให้คํานิยามต่าง ๆ การรุกราน  อาชญากรรมสงคราม  การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  
การค้ายาเสพติด  ลักพาตัว  การค้าทาส  และโจรสลัด การให้ความร่วมมือและการให้สัตยาบัน ขอบเขต      
ความรับผิดของผู้กระทําความผิด 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2564910  สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 

Seminar in International  Law 
รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสําคัญต่าง ๆ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องใน

วิชากฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือทบทวนและสร้างทักษะในทางปฏิบัติ 
 

2564911  สัมมนาสนธิสัญญา       3(2-2-5) 
Seminar in Treaty Law 

  รูปแบบของการจัดสัมมนาเก่ียวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อแนะท่ีสําคัญระหว่าง
ประเทศ และท่ีเก่ียวกับประเทศไทย ปัญหาข้อดีข้อเสียในการเข้ารับสนธิสัญญาหรือเข้าเป็นรัฐภาคีศึกษาใน
รูปแบบของการจัดสัมมนาเก่ียวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อแนะท่ีสําคัญระหว่างประเทศ และท่ีเก่ียวกับ
ประเทศไทย      เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาข้อดีข้อเสียในการเข้ารับสนธิสัญญาหรือเข้าเป็นรัฐภาคี     
 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 


