
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดท่ี 1   
ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  นิติศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Laws  

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

3. วิชาเอกของหลักสูตร 
 นิติศาสตร 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนไมนอยกวา 138 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) 
 5.2 ภาษาท่ีใช 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) รหัสหลักสูตร 25501471103632  
 6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี 26 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ  
 6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559      
วันท่ี 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 
 6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ใหความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  
 6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้ ง ท่ี  6/2559 วัน ท่ี  22            
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง ท่ี 4/2559 วันท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559                        
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 เจาพนักงานฝายปกครอง  
 8.2 ท่ีปรึกษากฎหมายประจําหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระและหนวยงานเอกชน 
 8.3 นักกฎหมายประจําหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระและหนวยงานเอกชน  
 8.4 ผูชวยทนายความ 
 8.5 นิติกร 
 8.6 ทหาร และตํารวจ 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1. อาจารยธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
1-2499-XXXXX-93-8 

อาจารย -  น.ม. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  
-  น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  
-  น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2553 
 

2552 
 

2549 
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  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (ตอ)  
  

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ข. งบลงทุน 

คาครุภณัฑ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

รวม (ข) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

รวม (ก) + (ข) 3,028,960 3,604,829 4,182,974 4,763,464 4,946,368 

จํานวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 37,862 22,530 17,429 14,885 14,885 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ง) 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 138 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา   
ไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
   โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) ดังนี้ 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา      138 หนวยกิต 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา        30 หนวยกิต 
   (1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ       9 หนวยกิต 
   (2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ        6 หนวยกิต 
   (3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ        6 หนวยกิต 
   (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  บังคับ      6 หนวยกิต 
 ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา      102 หนวยกิต 
   (1) กลุมวิชาแกน         54 หนวยกิต 
   (2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ        36 หนวยกิต 
   (3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
     (1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา     9 หนวยกิต 
   รายวิชาบังคับ           9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)  

  English for Communication   
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6)  
  English at Work 

รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน    3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work  
1500138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร  1     3(3-0-6)  

  Japanese for Communication 1   
1500139 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2       3(3-0-6)   

  Japanese for Communication 2  
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน      3(3-0-6)  

  Basic Tagalog 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก      3(3-0-6)  
  Conversation in Tagalog 
1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน      3(3-0-6)  
  Basic Malay 
1500143 สนทนาภาษามาเลย      3(3-0-6)  
  Conversation in Malay 
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน      3(3-0-6)  
  Basic Lao 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500145 สนทนาภาษาลาว       3(3-0-6)  
  Conversation in Lao  
1500146 ภาษาพมาเบื้องตน      3(3-0-6)  
  Basic Burmese 
1500147 สนทนาภาษาพมา      3(3-0-6)  
  Conversation in Burmese 
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน      3(3-0-6)  
  Basic Vietnamese 
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม      3(3-0-6)  
  Conversation in Vietnamese 
 (2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)      6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics  
2000113 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6)  

 Thai Society in Global Context   
 รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม        3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 

 (3) กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ          6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน      3(3-0-6) 
  Volunteer Mindedness for Local Development 
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รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Psychology in Daily Life  
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills  
2500119 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies 
 (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ     3(3-0-6)
   Sport Science for Health  
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
  Science and Technology Development in the Changing World  
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ      3(3-0-6)  

  Well-being Promotion  
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย     3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand 
4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3  หนวยกิต 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา     102 หนวยกิต 
   (1) กลุมวิชาแกน  จํานวน        54 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2561101  ประวัติศาสตรกฎหมาย ระบบและความรูเก่ียวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
   Legal History, Legal System and Principles of Jurisprudence 
2561301  กฎหมายลักษณะหนี้       3(3-0-6) 
   Obligation Law 
2562202  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได  3(3-0-6) 
   Tort and Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law 
2562308  กฎหมายอาญา 2        3(3-0-6) 
   Criminal Law 2 
2562309  กฎหมายอาญา 3        3(3-0-6) 
   Criminal Law 3 
2564101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1     3(3-0-6) 
   English for Lawyers 1 
2564102  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2     3(3-0-6) 
   English for Lawyers 2  
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  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1      3(3-0-6) 
   Civil Procedure 1 
2563424  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 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  กฎหมายลักษณะพยาน      3(3-0-6) 
   Law of Evidence  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2564501  กฎหมายลมละลาย      3(3-0-6) 
   Bankruptcy Law 
2564502  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน   3(3-0-6) 
   Labour Law and Labour Procedure 
   (2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  จํานวน     36 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2561111  หลักกฎหมายแพงท่ัวไป      3(3-0-6) 
   Principle of Civil Law 
2561201  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6) 
   Juristic Act and Contract Law 
2561501  กฎหมายมหาชนเบื้องตน       3(3-0-6) 
   Introduction to Public Law 
2562201  กฎหมายลักษณะทรัพย       3(3-0-6) 
   Property Law 
2562307  กฎหมายอาญา 1        3(3-0-6) 
   Criminal Law 1 
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  กฎหมายครอบครวั      3(3-0-6) 
   Family Law 
2563206  กฎหมายมรดก       3(3-0-6) 
   Succession Law 
2563302  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด     3(3-0-6) 
   Bills and Current Account Law 
2563303  กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท      3(3-0-6) 
   Partnership Companies Law 
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   (3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก  จํานวนไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
   เลือกเรียนเพียงกลุมวิชาเดียว จํานวนไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
   1. กลุมกฎหมายปกครองทองถิ่น 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2562505  กฎหมายการปกครองสวนทองถ่ิน     3(3-0-6) 
   Law on Local Government Organization 
2562506  กฎหมายปกครองสวนทองถ่ินเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
   Comparative Local Government Organization Law 
2564707  กฎหมายวาดวยการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

Law on Tourism 
2564901  สัมมนาปญหากฎหมายทองถ่ิน     3(2-2-5) 
   Seminar on Local Law Problems 
2564912  สัมมนาปญหาทองถ่ินในปจจุบัน     3(2-2-5) 
   Seminar on Local Problems 
   2. กลุมหลักวิชาชีพกฎหมายและการรางกฎหมาย 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2562801  ภาษากฎหมายไทย      3(2-2-5) 
   Thai Legal Language 
2563406  กฎหมายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน     3(3-0-6) 
   Law on Mass Communication 
2564402  การวาความและศาลจําลอง     3(2-2-5) 
   Litigation and Moot Court 
2562802  การใชและการตีความกฎหมาย     3(2-2-5)
   Law Application and Interpretation 
2564903  สัมมนาการรางกฎหมาย      3(2-2-5) 
   Seminar on Legal Drafting 
   3. กลุมกฎหมายมหาชน 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2563517  กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
   Law on Environments 
2563518  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องตน    3(3-0-6) 
   Introduction to Public Economics Law  
2564505  กฎหมายท่ีดิน       3(3-0-6) 
   Land Law 
2564711  กฎหมายประกันสังคม      3(3-0-6) 
   Social Security Law 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2564907  สัมมนากฎหมายมหาชน      3(2-2-5) 
   Seminar on Public Law 
   4. กลุมกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา       น(ท-ป-ค) 
2563408  กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา    3(3-0-6) 
   Intellectual Property Law 
2564512  กฎหมายเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   International Trade Law 
2564513  หลักทางเลือกยุติขอพิพาทโดยไมเขาสูระบบศาล   3(2-2-5) 
   Alternative Dispute Resolutions 
2564710  กฎหมายคุมครองผูบริโภค      3(3-0-6) 
   Consumer Protection Law 
2564908  สัมมนากฎหมายแพง      3(2-2-5) 
   Seminar on Civil Law 
   5. กลุมกฎหมายอาญา 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา       น(ท-ป-ค) 
2563412  กฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชน     3(3-0-6) 
   Law on Juvenile  
2563413  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     3(3-0-6) 
   Criminology and Penology 
2564518  การสืบสวนและสอบสวน      3(2-2-5) 
   Criminal Investigation and Inquiry 
2564519  การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3(3-0-6) 
   Criminal Justice Administration 
2564909  สัมมนากฎหมายอาญา      3(2-2-5) 
   Seminar on Criminal Law 
   6. กลุมกฎหมายระหวางประเทศ 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา       น(ท-ป-ค) 
2563601  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล    3(3-0-6) 
   Private International Law 
2563602  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง    3(3-0-6) 
   Public International Law 
2563603  กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   International Investment Law 



 

 

18 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2564604  กฎหมายอาญาระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   International Criminal Law 
2564910  สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ     3(2-2-5) 
   Seminar on International Law 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้  
 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 
 
 

 เลขตัวท่ี 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
 เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 หมายเหตุ 
  เลขตัวท่ี 1 – 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 
  150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร 
  250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร 
  400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 
ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

 
  
  
 เลขตัวท่ี 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
 เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 หมายเหตุ 
  เลขตัวท่ี 5  บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1 หมายถึง  กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 
  2 หมายถึง  กลุมวิชากฎหมายเก่ียวกับชีวิต 
  3 หมายถึง  กลุมวิชากฎหมายแพงพาณิชย กฎหมายอาญา 
  4 หมายถึง  กลุมวิชากฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพเฉพาะ 
  5 หมายถึง  กลุมวิชากฎหมายมหาชน 
  6 หมายถึง  กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ 
  7 หมายถึง  กลุมวิชากฎหมายสังคม 
  8 หมายถึง  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
  9 หมายถึง  กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา
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 3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
2561111 หลักกฎหมายแพงท่ัวไป 3(3-0-6) 
2561501 กฎหมายมหาชนเบื้องตน 3(3-0-6) 
 รวม 18 หนวยกิต 

 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
2561201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
2562307 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
 รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)   
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 3(3-0-6)   
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย 3(3-0-6) 
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได 3(3-0-6) 
2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
2562308 กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6) 

 รวม 18 หนวยกิต  
 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2561101 ประวัติศาสตรกฎหมาย ระบบและความรูเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
2561301 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 
2561801 นิติปรัชญาและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
2562309 กฎหมายอาญา 3  3(3-0-6) 
2562310 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 
2562311 เอกเทศสัญญา 2  3(3-0-6) 

 รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2563205 กฎหมายครอบครวั  3(3-0-6) 
2563302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด  3(3-0-6) 
2563303 กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท  3(3-0-6) 
2563511 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  3(3-0-6) 
2563206 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 
2563423 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6) 

 รวม 18 หนวยกิต 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2563424 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 3(3-0-6) 
2563425 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
2564404 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
2564502 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือก    3(..-..-..) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือก    3(..-..-..) 

 รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2563405 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ 3(3-0-6) 
2563426 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
2564101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 3(3-0-6) 
2564501 กฎหมายลมละลาย 3(3-0-6) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือก    3(..-..-..) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(..-..-..) 

 รวม 18 หนวยกิต 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2564102 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 3(3-0-6) 
2564301 กฎหมายภาษีอากร  3(3-0-6) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือก    3(..-..-..) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(..-..-..) 

 รวม 12 หนวยกิต 
 
 

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   138 หนวยกิต 
 ก. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา  102 หนวยกิต 
  (1) กลุมวิชาแกน       54 หนวยกิต 
  (2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ      36 หนวยกิต 
  (3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500133  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน  
  Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for 
communication in daily life 
 
1500134  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร            3(3-0-6) 
  English for Communication 
  ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพ่ือจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท  
  Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for 
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, 
reading for main ideas and details and writing  sentences and paragraphs 
 
1500135  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน            3(3-0-6) 
  English at Work 
  ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร      
การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
  Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and 
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job 
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500136  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร              3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  ทักษะการใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา       
การแนะนําตนเอง และผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซ้ือ
สินคา 
  Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, 
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink 
ordering and shopping 
 
1500137  การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน            3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work 
  ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท 
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
  Chinese listening and speaking at work, asking for information, 
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application 
form and resume writing   
 
1500138  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1            3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 1 
  อักษรและระบบเสียงในภาษาญ่ีปุน คําศัพทและอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสรางประโยค
ข้ันพ้ืนฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน 
  Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, 
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 
 
1500139  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 2            3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500138  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 
  Pre-requisite:  1500138 Japanese for Communication 1 
  ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญ่ีปุนและการใชภาษาญี่ปุนในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  
  Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in 
daily life communication 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500140  ภาษาตากาล็อกเบ้ืองตน             3(3-0-6) 
  Basic Tagalog  
  ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค       
รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน 
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา         
และอุปกรณตางๆ  
  Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
 
1500141  สนทนาภาษาตากาล็อก             3(3-0-6) 
  Conversation in Tagalog  
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องตน 
  Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog 
  ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไป     
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง 
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อก    
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร 
  Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language 
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies 
 
1500142  ภาษามาเลยเบ้ืองตน             3(3-0-6) 
  Basic Malay  
  ภาษามาเลย เบื้องตน  ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค           
รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน 
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา         
และอุปกรณตาง ๆ  
  Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500143  สนทนาภาษามาเลย             3(3-0-6) 
  Conversation in Malay 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500142  ภาษามาเลยเบื้องตน 
  Pre-requisite: 1500142 Basic Malay 
  ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไป      
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง 
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลย        
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร 
  Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in 
different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication 
strategies 
 
1500144  ภาษาลาวเบ้ืองตน             3(3-0-6) 
  Basic Lao 
  ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน     
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม         
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ 
  Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, 
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500145  สนทนาภาษาลาว             3(3-0-6) 
  Conversation in Lao 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500144  ภาษาลาวเบื้องตน 
  Pre-requisite: 1500144 Basic Lao 
  ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง     
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาว           
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธการสื่อสาร 
  Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in 
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies 
1500146  ภาษาพมาเบ้ืองตน             3(3-0-6) 
  Basic Burmese  
  ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน    
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม         
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ 
  Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 
 
1500147  สนทนาภาษาพมา              3(3-0-6) 
  Conversation in Burmese 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500146  ภาษาพมาเบื้องตน 
  Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese 
  ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง     
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาพมา           
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร 
  Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language 
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500148  ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน             3(3-0-6) 
  Basic Vietnamese  
  ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม         
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ 
  Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels 
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
 
1500149  สนทนาภาษาเวียดนาม             3(3-0-6) 
  Conversation in Vietnamese 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 
  Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese 
  ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง     
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนาม      
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร 
  Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese 
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication 
strategies 
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    (2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2000112  การเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 
  Thai Government and Politics 
  ความรูพ้ืนฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห การแสดงทัศนะตอ
การเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง       
การปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมท้ังอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน 
  Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and 
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history, 
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to 
economic, social, cultural and influence of globalization  
 
2000113  อาเซียนศึกษา              3(3-0-6) 
  ASEAN Studies  
  การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและม่ันคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐานและบทบาทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจา
อาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน 
  Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of 
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC), fundamental  information and roles of ASEAN countries members, 
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship 
 
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก             3(3-0-6)  
  Thai Society in Global Context 
  วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก 
  Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation 
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-
modernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of 
Thailand and global community 
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  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2000115  มนุษยกับส่ิงแวดลอม             3(3-0-6) 
  Human and Environment  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ       
และความม่ันคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย
เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
  Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food 
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for 
resources and environmental management for sustainable locality development   
 
2000116  กฎหมายในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย  กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใช
กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
  Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and 
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to 
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and 
integration of laws used in daily life 
    (3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2500114  จริยธรรมและทักษะชีวิต             3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเก่ียวกับชวีิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรม
เพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
  Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, 
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the 
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness 
and public consciousness  
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2500115  จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น             3(3-0-6) 
  Volunteer Mindedness for Local Development 
  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเก่ียวกับจิตอาสาเพ่ือ 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถ่ิน รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ชุมชน ทองถ่ิน กรณีศึกษาบทบาท หนาท่ีของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานท่ีทํางานดานจิตอาสา    
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร  
  Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of 
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of 
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting 
to community  
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2500116  สุนทรียภาพของชีวิต             3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
  ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ   
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ  
  Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical 
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation 
 
2500117  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 
  ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอ่ืน การปรับตัวท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตนเอง มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
  Importance of psychology for life, components and factors of human 
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of 
psychology for happiness in life 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2500118  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา            3(3-0-6) 
  Information for Study Skills 
  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ 
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
อางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ 
  Definitions and importance of information technology and information 
literacy, information resources and services, classification of information resources, 
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, 
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use 
 
2500119  ทวารวดีศึกษา               3(3-0-6) 
  Dvaravati Studies 
  ประวัติความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีท่ีมีตอจังหวัดนครปฐม 
  History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics 
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in 
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom 
province 
 
    (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
4000124  การคิดและการตัดสินใจ             3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด 
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการ        
ใชเหตุผลการวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหา          
ในชีวิตประจําวัน 
  Principles and process of human thinking, development of cognitive 
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge 
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the 
knowledge in daily life 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
4000125  วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ            3(3-0-6) 
  Sport Science for Health 
  ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของ   
การเปนผูเลนและผูดูกีฬาท่ีดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการออกกําลังกาย 
  Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players 
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising 
injuries 
 
4000126  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร           3(3-0-6) 
  Information and Communication Technology 
  ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความ
ปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการใชงานคอมพิวเตอร 
รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร 
  Definitions and components of the computer system and information 
and communication technology; use of information and communication technology for 
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, 
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws, 
and computer ergonomics 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
4000127  โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          3(3-0-6) 
  Science and Technology Development in the Changing World 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน  
ดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources, environment, 
disaster, agriculture, and agricultural industry 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
4000128  การสรางเสริมสุขภาวะ             3(3-0-6) 
  Well-being Promotion 
  ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย  
สวนบุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะ        
สวนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอ่ืนใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
  Importance of physical and emotional health, food, medicines and 
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality 
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health 
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical 
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand 
 
4000129  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ             3(3-0-6) 
  Recreation for Health 
  ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว 
  Definitions, importance and advantages of recreation activities, 
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities 
for oneself and family 
 
4000130  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย            3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand 
  ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 
management and citizen rights under the National Health Insurance System 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
4000131  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  คณิตศาสตรพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาท่ี
ใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย 
  Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment 
systems and actuarial science 
 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
    (1) กลุมวิชาแกน 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2561101  ประวัติศาสตรกฎหมาย ระบบและความรูเกี่ยวกับกฎหมาย         3(3-0-6) 
  Legal History, Legal System and Principles of Jurisprudence 
  ความหมายและลักษณะของความเปนบุคคลในสมัยอดีต ตรรกะมาใชในการคิดหาเหตุ
และผลทางกฎหมาย ประวัติศาสตรกฎหมายท่ีสําคัญของโลก ระบบและวิวัฒนาการของระบบจารีต
ประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) วิวัฒนาการของกฎหมายไทย 
อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย ระบบกฎหมายของอินเดีย และตางประเทศท่ีมีตอวิวัฒนาการ
ของกฎหมายไทย และความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับปรากฏการณ
ทางสังคมอ่ืน ๆ สิทธิหนาท่ี รวมท้ังหลักสุจริต 
 
2561301  กฎหมายลักษณะหนี้             3(3-0-6) 
  Obligation Law 
  ความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนสิทธิเรียกรอง
ลูกหนี้และเจาหนี้หลายคน ความระงับแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 และ
ลักษณะ1 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2562202  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได         3(3-0-6) 
  Tort and Management of Affairs without Mandate and Undue 
Enrichment Law 
  ลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 2 ลักษณะ 5       
จัดการงานนอกสั่ง ตาม บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได ตาม ลักษณะ 4 และพระราชบัญญัติวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีโดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา     
ท่ีเก่ียวของ 
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2562308  กฎหมายอาญา 2              3(3-0-6) 
  Criminal Law 2 
  หลักกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแตมาตรา 107 ถึง มาตรา
287 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2562309  กฎหมายอาญา 3              3(3-0-6) 
  Criminal Law 3 
  หลักกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ตั้ งแต       
มาตรา 288 ถึง มาตรา 398 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา       
ท่ีเก่ียวของ 
 
2564101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1           3(3-0-6) 
  English for Lawyers 1 
  คําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ และภาษาละตินท่ีใชโดยท่ัวไปในกฎหมาย เพ่ือให
สามารถอานและเขาใจความหมายภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 
 
2564102  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2            3(3-0-6) 
  English for Lawyers 2 
  หลักและรูปแบบในการใชภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพกฎหมาย วิเคราะหคดี        
เปนภาษาอังกฤษ หรือวิเคราะหสัญญาทางธุรกิจ หรือสนธิสัญญา อนุสัญญา และขอแนะตามหลัก
กฎหมายระหวางประเทศ 
 
2561801  นิติปรัชญาและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย           3(3-0-6) 
  Legal Philosophy and Legal Profession Principles 
  วิวัฒนาการของแนวความคิด ปรัชญาของสังคมไทยทางกฎหมายต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันและปรัชญากฎหมายตะวันตกท่ีมีตอวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย วิวัฒนาการของวิชาชีพ
กฎหมาย หนาท่ีและงานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรม     
ของนักกฎหมาย องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายท้ังในประเทศไทยและ
ตางประเทศ 
 
2563405  พระธรรมนญูศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ          3(3-0-6) 
  Law for the Organization of Courts of Justice and Judicial System 
  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
คดี ระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและระบบ
ศาลพิเศษตาง ๆ โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
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2563423  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1            3(3-0-6) 
  Civil Procedure 1 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยภาค 1 บทท่ัวไป (ยกเวน ลักษณะ 5) และ
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา   
ท่ีเก่ียวของ 
 
2563424  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2            3(3-0-6) 
  Civil Procedure 2 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 3 วาดวยอุทธรณ ฎีกาและภาค 4 วาดวย
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง โดยการวิเคราะหตามหลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2563425  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1           3(3-0-6) 
  Criminal Procedure 1 
  กระบวนการดําเนินคดีอาญา หลักท่ัวไป ผูเสียหาย อํานาจสอบสวน การฟองคดีอาญา 
คดีแพงเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว การสอบสวน
สามัญ การชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2 โดยการ
วิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของรวมท้ังหลักการท่ีมีในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 
 
2563426  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2            3(3-0-6) 
  Criminal Procedure 2 
  กระบวนการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาล
ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และภาค 4 โดยการวิเคราะหตาม         
หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2563511  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง          3(3-0-6) 
  Administrative Law and Administrative Procedure Law 
  ประวัติ แนวความคิด และลักษณะท่ัวไปของฝายปกครองและกฎหมายปกครอง ท่ีมา
ของกฎหมายปกครอง การใชและการตีความกฎหมายปกครอง สาระสําคัญของกฎหมายปกครอง 
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ระบบราชการไทย ความเก่ียวพันระหวาง
เจาหนาท่ีของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับปจจุบัน โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมายทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลท่ีเก่ียวของ แนวคิด และกฎหมายปกครองในตางประเทศ 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2564301  กฎหมายภาษีอากร              3(3-0-6) 
  Taxation Law 
  หลักการของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการคา 
และภาษีมูลคาเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2564404  กฎหมายลักษณะพยาน             3(3-0-6) 
  Law of Evidence  
  ลักษณะ ประเภทของพยานหลักฐานตาง ๆ และกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐาน    
ของศาล ท้ังคดีแพงและคดีอาญา หลักในการรับฟงพยาน ขอเท็จจริงท่ีรูกันอยูท่ัวไป ขอสันนิษฐาน 
ภาระการพิสูจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ หลักการท่ีมี
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 
2564501  กฎหมายลมละลาย             3(3-0-6) 
  Bankruptcy Law 
  ประวัติและหลักของกฎหมายลมละลายและกฎหมายฟนฟูกิจการ การฟองรองคดี
ลมละลาย การพิทักษทรัพย การยึดทรัพย การพิพากษาใหลมละลาย การปลดจากการลมละลาย     
การฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและ           
วิธีพิจารณาคดีลมละลาย โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา           
ท่ีเก่ียวของ 
 
2564502  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน         3(3-0-6) 
  Labor Law and Labor Procedure 
  ประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมาย  
เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน      
โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
    (2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2561111  หลักกฎหมายแพงท่ัวไป             3(3-0-6) 
  Principle of Civil Law 
  การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของสังคม รัฐ และกฎหมาย บอเกิดของกฎหมาย 
ขอบเขตการใชบังคับของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย หมวดหมูของกฎหมาย ขอความคิดพ้ืนฐาน
ทางกฎหมาย เชน สิทธิ หนาท่ี ลักษณะของบุคคลตามกฎหมาย นิติวิธี รวมถึงความสัมพันธระหวาง  
วิชากฎหมายและศาสตรแขนงตาง ๆ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลเบื้องตน 



 

 

40 

 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2561201  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา           3(3-0-6) 
  Juristic Act and Contract Law 
  ลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําใหเจตนา
เสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอําพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เง่ือนไข     
และเง่ือนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 
และลักษณะของสัญญา การกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซ่ึงมีมัดจําและเบี้ยปรับ การเลิก
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2 คําพิพากษาท่ีเก่ียวของ และหลัก 
ของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
 
2561501  กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน             3(3-0-6) 
  Introduction to Public Law 
  สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและความจําเปนของ         
การปกครองโดยกฎหมาย ความเปนมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและ
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บอเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี ของกฎหมาย
มหาชน กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองเบื้องตน 

 
2562201  กฎหมายลักษณะทรัพย             3(3-0-6) 
  Property Law  
  ลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเก่ียวเนื่องระหวางทรัพย อุปกรณ
และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักท่ัวไปของทรัพยสิน 
ชนิดของทรัพยสิน การไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 โดย        
การวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
2562307  กฎหมายอาญา 1              3(3-0-6) 
  Criminal Law 1 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแตมาตรา       
1 –106 วาดวย บทนิยามศัพท การใชกฎหมาย โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิดในทาง
อาญา ตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน อายุความ ความผิดหลายบท โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2562310  เอกเทศสัญญา 1               3(3-0-6) 
  Specific Contracts 1 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให        
เชาทรัพย เชาซ้ือ ประกันภัย รับขน จางแรงงาน จางทําของ โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2562311  เอกเทศสัญญา 2              3(3-0-6) 
  Specific Contracts 2 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา ยืม ฝากทรัพย
คํ้าประกัน จํานอง จํานํา โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2562510  กฎหมายรัฐธรรมนูญ             3(3-0-6) 
  Constitutional Law 
  ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ       
การแบงแยกอํานาจอธิปไตย และความเก่ียวพันระหวางอํานาจนั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ องคกรตาง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย 
ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลท่ีเก่ียวของ แนวคิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญในตางประเทศ 
 
2563205  กฎหมายครอบครัว             3(3-0-6) 
  Family Law  
  ความเปนมาของทฤษฎีกฎหมายครอบครัว ความหมายของการหม้ัน การสมรส 
ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาท้ังทางสวนตัวและทรัพยสิน การจัดการทรัพยสินสวนตัว สินสมรส 
ความสัมพันธระหวางบิดา มารดาและบุตร บุตรบุญธรรม การสิ้นสุดของการสมรสตาม บรรพ 5 โดย  
การวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2563206  กฎหมายมรดก              3(3-0-6) 
  Succession Law 
  ลักษณะกฎหมายมรดกเก่ียวกับบทบัญญัติท่ัวไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 
พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกท่ีไมมีผูรับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพง     
และพาณิชย บรรพ 6 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2563302  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด           3(3-0-6) 
  Bills and Current Account Law 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยต๋ัวเงิน และวาดวยบัญชี
เดินสะพัด โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ รูปแบบ
เอกสารในการทําธุรกรรมทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
 
2563303  กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท            3(3-0-6) 
  Partnership Companies Law 
  ลักษณะของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท โดยการ
วิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
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    (3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนเพียงกลุมวิชาเดียว 
     (3.1) กลุมกฎหมายปกครองทองถิ่น  
      Local Administrative Law 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2562505  กฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น            3(3-0-6) 
  Law on Local Government Organization 
  ประวัติศาสตรในการจัดการปกครองของประเทศไทย แนวความคิดในการจัดการ
ปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายและกฎขอบังคับเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ินประเภทตาง ๆ อํานาจ
หนาท่ีในฐานะท่ีเปน นิติบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือ
องคกรเชนวานี้ท้ังในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคล การกํากับดูแลเหนือการกระทํา ระเบียบวิธีการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการควบคุมจากสวนกลาง 
 
2562506  กฎหมายปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ           3(3-0-6) 
  Comparative Local Government Organization Law 
  รูปแบบในการจัดการปกครอง และแนวความคิดในการจัดการปกครองสวนทองถ่ิน 
ของตางประเทศ อาทิเชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบและนํามาพัฒนาประเทศไทย 
 
2564707  กฎหมายวาดวยการทองเท่ียว            3(3-0-6) 
  Law of Tourism 
  สาระสําคัญของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 10 หมวด 3 วิธี
เฉพาะเจาสํานักโรงแรม พระราชบัญญัติการโรงแรม พระราชบัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญัติ
มัคคุเทศก กฎหมายเก่ียวกับโบราณสถาน แนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับการทองเท่ียว มาตรการ       
ทางกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริมและคุมครองการทองเท่ียวภายในประเทศใหเปนไปอยางยั่งยืนและ      
มีคุณภาพ 
 
2564901  สัมมนาปญหากฎหมายทองถิ่น            3(2-2-5) 
  Seminar on Local Law 
  รูปแบบสัมมนาเก่ียวกับสภาพปญหาอันเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับทองถ่ิน
กฎหมายท่ีอนุวัตรตามกฎหมายแมบท ความแตกตางระหวางกฎหมายแมบทกับระเบียบ ขอบังคับท่ีใช
ในทองถ่ิน 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2564912  สัมมนาปญหาทองถิ่นในปจจุบัน            3(2-2-5) 
  Seminar on Local Law Problems 
  สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปญหาทองถ่ินท่ีเกิดข้ึน 
ในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม ปญหาทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสังคมกําลังใหความสนใจหรือปญหาทองถ่ิน      
ท่ีสงผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม เพ่ือใหการแกไขทันตอสภาวการณในปจจุบันและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการและมาตรการใหม ๆ ซ่ึงเปนไปในทิศทางท่ีสรางสรรค
สามารถปฏิบัติไดจริงและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 
     (3.2) กลุมหลักวิชาชีพกฎหมายและการรางกฎหมาย 
      Legal Profession and Law Drafting 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
2562801  ภาษากฎหมายไทย              3(2-2-5) 
  Thai Legal Language 
  ความหมายของถอยคําในกฎหมาย ซ่ึงมีความหมายโดยเฉพาะและวิธีใชถอยคํา
เหลานั้น การแปลภาษากฎหมาย โวหารกฎหมายไทย และการเขียนภาษาไทยสําหรับนักกฎหมาย 
 
2563406  กฎหมายเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน            3(3-0-6) 
  Law on Mass Communication 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพและกฎหมายท่ีเก่ียวกับสื่อสารมวลชน 
 
2564402  การวาความและศาลจําลอง            3(2-2-5) 
  Litigation and Moot Court 
  ทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดี การรางคําฟอง การรางคําใหการ การถามคาน     
วิธีแถลงคัดคานหรือขอตอสู วิธีซักถามพยาน การถามติง การรางคําแถลงสํานวน หลักสําคัญของ
กฎหมายทนายความและขอบังคับเก่ียวกับทนายความ และการจัดศาลจําลอง โดยจัดใหมีการฝก
ภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรม 
 
2562802  การใชและการตีความกฎหมาย            3(2-2-5) 
  Law Application and Interpretation 
  หลักท่ัวไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบกฎหมายตาง ๆ 
องคกรท่ีตองตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางท่ีใชในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความ
กฎหมายท้ังในทางแพงและทางอาญา ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2564903  สัมมนาการรางกฎหมาย             3(2-2-5) 
  Seminar on Legal Drafty 
  การจัดให มีการสัมมนาในปญหาสําคัญตางๆ เก่ียวกับการรางกฎหมายและ
กระบวนการรางกฎหมาย พระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติท่ีกอใหเกิดปญหาในปจจุบัน 
     (3.3) กลุมกฎหมายมหาชน  
      Public Laws 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2563517  กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม            3(3-0-6) 
  Law on Environments  
  แนวความคิด วิธีการตาง ๆ กฎหมายและกฎขอบังคับเก่ียวกับการสงเสริมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และมาตรการควบคุมมลภาวะ ลักษณะการดําเนินคดีแบบกลุม
เก่ียวกับคดีสิ่งแวดลอมและการเรียกคาสินไหมทดแทน 
 
2563518  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบ้ืองตน           3(3-0-6) 
  Introduction to Public Economics Law  
  ประวัติ พ้ืนฐานและหลักเกณฑในการท่ีรัฐเขาควบคุมและดําเนินกิจกรรมทางดาน
เศรษฐกิจท้ังในแงการเขาควบคุมการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการท่ีรัฐเขาดําเนินการ
ในทางเศรษฐกิจเอง ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกับมาตรการตาง ๆ ท่ีรัฐอาจนํามาใชได โดยศึกษาจาก
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ชี้ใหเห็นขอบกพรองตาง ๆ ความเปนไปไดท่ีจะแกปญหาตาง ๆ เหลานั้น 
 
2564505  กฎหมายท่ีดิน              3(3-0-6) 
  Land Law 
  ประวัติศาสตร แนวความคิด กฎหมายและกฎขอบังคับเก่ียวกับการท่ีดิน ประเภทของ
ท่ีดิน การไดมาซ่ึงท่ีดิน การออกโฉนดท่ีดิน การครอบครองปรปกษ และสิทธิของเจาของท่ีดิน 
 
2564711  กฎหมายประกันสังคม             3(3-0-6) 
  Social Security Law  
  ประวัติความเปนมาของกฎหมายประกันสังคมไทย การประกันความเจ็บปวย       
การประกันความทุพพลภาพ การประกันความชราภาพ การประกันการมรณะ การประกันการวางงาน
และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการประกันสังคมของไทย ปญหาและอุปสรรคตลอดจนพัฒนาการของการ
ใชระบบประกันสังคมในประเทศไทย 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2564907  สัมมนากฎหมายมหาชน             3(2-2-5) 
  Seminar on Public Law 
  ประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีเปนปญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการ
คลังและสถาบันการเมือง เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจในกฎหมายมหาชนลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
     (3.4) กลุมกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
      Private and Business Law 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2563408  กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา           3(3-0-6) 
  Intellectual Property Law 
  ลักษณะ ประเภทตาง ๆ ของทรัพยสินทางปญญา โดยเนนกฎหมายท่ีเก่ียวกับลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตรและสิทธิในเครื่องหมายการคา พิจารณากรณีการใหความคุมครอง การละเมิดสิทธิ การบังคับ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา การระงับขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา การดําเนินคดีเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญาในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ โดยการวิเคราะหตามหลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ  
 
2564512  กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ           3(3-0-6) 
  International Trade Law 
  ววิัฒนาการและท่ีมาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ การขัดกันแหงกฎหมายท่ีใช
บังคับแกสัญญาการคาระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซ้ือขายระหวางประเทศ การ
แทรกแซงของรัฐเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ซ่ึงตกอยูภายใตกฎหมายของ GATT และ
UNCTAD สัญญาการผลิตระหวางประเทศ การชําระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ การขนสงทาง
ทะเล การประกันภัย ปญหาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการคาระหวางประเทศ โดยหางหุนสวนและ
กระบวนการ การระงับขอพิพาทในสัญญาการคาระหวางประเทศ โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย
ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวของ 
 
2564513  หลักทางเลือกยุติขอพิพาทโดยไมเขาสูระบบศาล          3(2-2-5) 
  Alternative Dispute Resolutions 
  แนวคิด ประวัติ ทฤษฎี ระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกยุติขอพิพาทโดยไมเขาสู
ระบบศาล เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย การประนีประนอมยอมความ ระบบอนุญาโตตุลาการ
แนวคิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท การเบี่ยงเบนคดี การชะลอการฟอง        
การตอรองคํารับสารภาพ 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2564710  กฎหมายคุมครองผูบริโภค            3(3-0-6) 
  Consumer Protection Law 
  แนวความคิดท่ีทําใหเกิดความจําเปนท่ีตองมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค วิธีการบังคับใช
กฎหมาย การเยียวยาแกผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
2564908  สัมมนากฎหมายแพง              3(2-2-5) 
  Seminar on Civil Law 
  รูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพง เพ่ือทบทวน และเพ่ิมความชํานาญในทางปฏิบัติ 
     (3.5) กลุมกฎหมายอาญา 
      Criminal Laws 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2563412  กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน            3(3-0-6) 
  Law on Juvenile  
  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน      
การควบคุม การแกไขเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ดวยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว    
หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
2563413  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา            3(3-0-6) 
  Criminology and Penology  
  ความหมายและขอบขายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผูกระทําผิด การปองกันอาชญากรรม 
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจํา การคุมประพฤติ และการพักการ
ลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา 
 
2564518  การสืบสวนและสอบสวน             3(2-2-5) 
  Criminal Investigation and Inquiry  
  กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวนใน
การกระทําความผิดอาญา สิทธิของผูตองหา สิทธิของผูเสียหาย ทฤษฎีการสืบสวนสอบสวน เทคนิคการ

สืบสวนสอบสวน การคนหาพยานหลักฐาน การพิสูจนอัตลักษณของบุคคล และศึกษาถึงพระราชบัญญัติ

ท่ีมีโทษทางอาญา 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2564519  การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา          3(3-0-6) 
  Criminal Justice Administration 
  ปรัชญาการดําเนินงานและความรวมมือของหนวยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประวัติ วิวัฒนาการ และโครงสรางของหนวยงาน ตํารวจ ทนายความ อัยการ ศาล และราชทัณฑ 
ทฤษฎีพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคแหงเปาหมายของการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และการบริหารงานยุติธรรมแนวใหม 

 
2564909  สัมมนากฎหมายอาญา             3(2-2-5) 
  Seminar on Criminal Law 
  รูปแบบของการจัดการใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตาง ๆ เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาท่ีไดศึกษาในชั้นมาแลว เพ่ือทบทวนและเพ่ิมความชํานาญในทาง
ปฏิบัติ 
     (3.6) กลุมกฎหมายระหวางประเทศ 
      International Laws 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2563601  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล           3(3-0-6) 
  Private International Law 
  กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคคลหรือเอกชน
ท่ีมี นิติสัมพันธในลักษณะระหวางประเทศในทุก ๆ ดาน การจัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศ ท้ัง
โดยสัญชาติและภูมิลําเนา การกําหนดสิทธิและหนาท่ี สถานภาพของบุคคลในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ กฎเกณฑวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย และวิธีการระงับขอพิพาทบุคคลในทางระหวาง
ประเทศ โดยการศึกษากฎหมายวาดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวยการขัดกันเก่ียวกับคนตางดาว และ
อนุสัญญาท่ีเก่ียวของ 
 
2563602  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง           3(3-0-6) 
  Public International Law 
  ประวัติความเปนมาของกฎหมายระหวางประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหวาง
ประเทศ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญา จารีตประเพณีระหวางประเทศ            
หลักกฎหมายท่ัวไป การกระทําท่ีมีผลในทางกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ รัฐ การแบงประเภทของรัฐ 
หลักวาดวยเขตอํานาจของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ องคระหวางประเทศ นิติบุคคลระหวางประเทศอ่ืน ๆ 
และสถานะของปจเจกชนตามกฎหมายระหวางประเทศ การรับรองรัฐ การรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิ
ของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
2563603  กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ           3(3-0-6) 
  International Investment Law 
  หลักกฎหมาย อนุสัญญา ขอแนะนํา และบันทึกขอตกลงระหวางประเทศในการลงทุน
ระหวางประเทศ รูปแบบการลงทุนระหวางประเทศ การเคลื่อนยายเงินทุน การระดมทุน การจัดตั้งและ

แนวคิดเก่ียวกับบรรษัทขามชาติ 

 
2564604  กฎหมายอาญาระหวางประเทศ            3(3-0-6) 
  International Criminal Law 
  ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ รูปแบบอันเปนกฎเกณฑ
ของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การใหคํานิยามตาง ๆ การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การฆาลาง
เผาพันธุ การคายาเสพติด ลักพาตัว การคาทาส และโจรสลัด การใหความรวมมือและการใหสัตยาบัน
ขอบเขต ความรับผิดของผูกระทําความผิด 
 
2564910  สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ            3(2-2-5) 
  Seminar on International Law 
  รูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ หาแนวทาง 
อภิปราย เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือทบทวนและสรางทักษะ
ในทางปฏิบัติ 
 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
   Independent Elective Courses 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้า
กับรายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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