หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.

3. วิชาเอกของหลักสูตร
นิติศาสตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) รหัสหลักสูตร 25501471103632
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้ งที่ 1/2559
วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559
วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 วั น ที่ 8 เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2559 ให ค วาม
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น ที่ 22
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 วั น ที่ 1 เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2559
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เจาพนักงานฝายปกครอง
8.2 ที่ปรึกษากฎหมายประจําหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระและหนวยงานเอกชน
8.3 นักกฎหมายประจําหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระและหนวยงานเอกชน
8.4 ผูชวยทนายความ
8.5 นิติกร
8.6 ทหาร และตํารวจ
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ปที่สําเร็จ
ตําแหนง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
การศึกษา
1.

อาจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
1-2499-XXXXX-93-8

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

2553
2552
2549

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (ตอ)
หมวดเงิน

2560

2561

100,000

200,000

100,000

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

ปงบประมาณ
2562

2563

2564

300,000

400,000

500,000

200,000

300,000

400,000

500,000

3,028,960

3,604,829

4,182,974

4,763,464

4,946,368

80

160

240

320

320

37,862

22,530

17,429

14,885

14,885

ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
รวม (ข)

คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้น เรียน ตามขอบั งคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐมวาด วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค) และข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว าด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 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
ไมเกิ น 8 ป การศึ กษาสํ าหรับ การลงทะเบี ย นเรียนเต็มเวลา และไม เกิน 12 ปการศึกษา สําหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสร างหลั กสู ตร ประกอบดวยหมวดวิช าศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
138 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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
10

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
11

102
54
36
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
2500117
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
2500118
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
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
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
4000125
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
4000126
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
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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รหัสวิชา
2561101
2561301
2562202
2562308
2562309
2564101
2564102
2561801
2563405
2563423
2563424
2563425
2563426
2563511
2564301
2564404

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
102 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาแกน จํานวน
54 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ประวัติศาสตรกฎหมาย ระบบและความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal History, Legal System and Principles of Jurisprudence
กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Obligation Law
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0-6)
Tort and Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law
กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
Criminal Law 3
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1
3(3-0-6)
English for Lawyers 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2
3(3-0-6)
English for Lawyers 2
นิติปรัชญาและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal Philosophy and Legal Profession Principles
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
3(3-0-6)
Constitutional Court of Justice and Judicial System
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3(3-0-6)
Civil Procedure 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3(3-0-6)
Civil Procedure 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure 2
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law and Administrative Procedure Law
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
14

รหัสวิชา
2564501
2564502
รหัสวิชา
2561111
2561201
2561501
2562201
2562307
2562310
2562311
2562510
2563205
2563206
2563302
2563303

ชื่อวิชา
กฎหมายลมละลาย
Bankruptcy Law
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
Labour Law and Labour Procedure
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
ชื่อวิชา
หลักกฎหมายแพงทั่วไป
Principle of Civil Law
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract Law
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
Introduction to Public Law
กฎหมายลักษณะทรัพย
Property Law
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
กฎหมายครอบครัว
Family Law
กฎหมายมรดก
Succession Law
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
Bills and Current Account Law
กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท
Partnership Companies Law
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
36

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2562505
2562506
2564707
2564901
2564912
รหัสวิชา
2562801
2563406
2564402
2562802
2564903
รหัสวิชา
2563517
2563518
2564505
2564711

(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
เลือกเรียนเพียงกลุมวิชาเดียว จํานวนไมนอยกวา
1. กลุมกฎหมายปกครองทองถิ่น
ชื่อวิชา
กฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น
Law on Local Government Organization
กฎหมายปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government Organization Law
กฎหมายวาดวยการทองเที่ยว
Law on Tourism
สัมมนาปญหากฎหมายทองถิ่น
Seminar on Local Law Problems
สัมมนาปญหาทองถิ่นในปจจุบัน
Seminar on Local Problems
2. กลุมหลักวิชาชีพกฎหมายและการรางกฎหมาย
ชื่อวิชา
ภาษากฎหมายไทย
Thai Legal Language
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
Law on Mass Communication
การวาความและศาลจําลอง
Litigation and Moot Court
การใชและการตีความกฎหมาย
Law Application and Interpretation
สัมมนาการรางกฎหมาย
Seminar on Legal Drafting
3. กลุมกฎหมายมหาชน
ชื่อวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
Law on Environments
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องตน
Introduction to Public Economics Law
กฎหมายที่ดิน
Land Law
กฎหมายประกันสังคม
Social Security Law
16

12
12

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2564907
รหัสวิชา
2563408
2564512
2564513
2564710
2564908
รหัสวิชา
2563412
2563413
2564518
2564519
2564909
รหัสวิชา
2563601
2563602
2563603

ชื่อวิชา
สัมมนากฎหมายมหาชน
Seminar on Public Law
4. กลุมกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
ชื่อวิชา
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Law
กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
International Trade Law
หลักทางเลือกยุติขอพิพาทโดยไมเขาสูระบบศาล
Alternative Dispute Resolutions
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
Consumer Protection Law
สัมมนากฎหมายแพง
Seminar on Civil Law
5. กลุมกฎหมายอาญา
ชื่อวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
Law on Juvenile
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
การสืบสวนและสอบสวน
Criminal Investigation and Inquiry
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
Criminal Justice Administration
สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar on Criminal Law
6. กลุมกฎหมายระหวางประเทศ
ชื่อวิชา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ
International Investment Law
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2564604

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายอาญาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Criminal Law
2564910
สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ
3(2-2-5)
Seminar on International Law
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1 – 3
150 หมายถึง
200 หมายถึง
250 หมายถึง
400 หมายถึง

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูว ิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง
7 หมายถึง
8 หมายถึง
9 หมายถึง

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิต
กลุมวิชากฎหมายแพงพาณิชย กฎหมายอาญา
กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชากฎหมายมหาชน
กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ
กลุมวิชากฎหมายสังคม
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
1500134
4000124
4000125
2561111
2561501

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การคิดและการตัดสินใจ
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
หลักกฎหมายแพงทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องตน

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
2000112
2000113
2500116
2561201
2562307

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
การเมืองการปกครองไทย
อาเซียนศึกษา
สุนทรียภาพของชีวิต
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายอาญา 1

20

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2500114
2500118
2562201
2562202
2562510
2562308

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
กฎหมายลักษณะทรัพย
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญา 2

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2561101
2561301
2561801
2562309
2562310
2562311

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตรกฎหมาย ระบบและความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายลักษณะหนี้
นิติปรัชญาและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายอาญา 3
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 2
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2563205
2563302
2563303
2563511
2563206
2563423

ชื่อวิชา
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2563424
2563425
2564404
2564502

XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(..-..-..)
3(..-..-..)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2563405
2563426
2564101
2564501

XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 2
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1
กฎหมายลมละลาย
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(..-..-..)
3(..-..-..)
รวม 18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2564102
2564301

XXXXXXX
XXXXXXX

สรุป

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2
กฎหมายภาษีอากร
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(..-..-..)
3(..-..-..)
รวม 12 หนวยกิต
138
30
102
54
36
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม 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

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองค ก ร การสั ม ภาษณ การพู ด โต ต อบทางโทรศั พ ท การนํ าเสนองาน การอ านเอกสาร
การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นบั น ทึ ก สื่ อ สารระหวางหน ว ยงาน การสื่ อ สารทางจดหมาย
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
1500136

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
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

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
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

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุนและการใชภาษาญี่ปุนในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครั ว กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น การบอกเวลา คํ า ศั พ ท ในบริ บ ท อาชี พ สี ตั ว เลข เสื้ อ ผ า
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟ งเพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น 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

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครั ว กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น การบอกเวลา คํ า ศั พ ท ในบริ บ ท อาชี พ สี ตั ว เลข เสื้ อ ผ า
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
1500143

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ งเพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษามาเลย
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

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
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
1500145

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิ เรกและกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาลาว
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
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม าเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิ เรกและกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ย ว การเดิน ทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า
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
1500148

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิ เรกและกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ย ว การเดิน ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท องเที่ ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิด เห็ น การใชภ าษาเวีย ดนาม
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เคราะห การแสดงทั ศ นะต อ
การเมื อ งและการปกครองของไทย เหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
การปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตั น
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
แห งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ห รื ออาเซี ย น กฎบั ต รอาเซี ย น ประชาคมการเมื อ งและมั่ น คงอาเซี ย น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน ขอมูลพื้น ฐานและบทบาทของ
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 postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม ระบบนิ เวศ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
และความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
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
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรม
เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข ทั ก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
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
2500115

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่ อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ท องถิ่ น กรณี ศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หน วยงานที่ ทํางานด านจิต อาสา
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณ คาของสุน ทรียภาพดานทัศนศิล ป ดุริย างคศิ ล ป นาฏศิล ปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
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
ความสํ าคัญ ของจิตวิทยาตอการดําเนิ นชีวิต องคป ระกอบและป จจัยของพฤติกรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตนเอง มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
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
2500118

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสืบ ค น ฐานขอมู ล ออนไลน การเขีย นรายงานทางวิช าการ การเขีย น
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
ประวัติความเป น มาของอาณาจักรทวารวดี ลั กษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด
ความคิ ด สร างสรรค การคิ ด เชิ งระบบ การแสวงหาความรูท างวิท ยาศาสตร ตรรกศาสตรแ ละการ
ใช เหตุ ผ ลการวิ เคราะห ขอ มู ล ข า วสาร กระบวนการตั ด สิ น ใจ และการประยุ ก ต ใช ในการแก ป ญ หา
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
4000125

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของ
การเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
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

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํา ดานตารางคํ านวณ ดานการนํ าเสนอ ดานการสื่ อสารผานเครือข าย ระบบความ
ปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั ง งาน ภาวะโลกร อ น ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
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
4000128

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสํ าคัญ ของสุ ขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุน ไพร อนามั ย
สวนบุ คคล และสิ่งแวดล อมในชุมชน โรคและวิธีการปองกัน โรค การสรางเสริมคุณ ภาพชีวิต ทักษะ
สวนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
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
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ตางประเทศ การเข าถึ งสิทธิป ระโยชน การบริห ารจั ดการกองทุน และสิ ทธิของประชาชนตามระบบ
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
4000131

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2561101
ประวัติศาสตรกฎหมาย ระบบและความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal History, Legal System and Principles of Jurisprudence
ความหมายและลักษณะของความเปนบุคคลในสมัยอดีต ตรรกะมาใชในการคิดหาเหตุ
และผลทางกฎหมาย ประวัติศาสตรกฎหมายที่สําคัญของโลก ระบบและวิวัฒ นาการของระบบจารีต
ประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) วิวัฒ นาการของกฎหมายไทย
อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย ระบบกฎหมายของอินเดีย และตางประเทศที่มีตอวิวัฒนาการ
ของกฎหมายไทย และความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับปรากฏการณ
ทางสังคมอื่น ๆ สิทธิหนาที่ รวมทั้งหลักสุจริต
2561301

กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Obligation Law
ความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนสิทธิเรีย กรอง
ลูกหนี้และเจาหนี้หลายคน ความระงับแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 และ
ลักษณะ1 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0-6)
Tort and Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichment Law
ลั ก ษณะละเมิ ด ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย บรรพ 2 ลั ก ษณะ 5
จัดการงานนอกสั่ง ตาม บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได ตาม ลักษณะ 4 และพระราชบัญญัติวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่เกี่ยวของ
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2562308

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
หลักกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแตมาตรา 107 ถึง มาตรา
287 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ

2562309

กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
Criminal Law 3
หลั ก กฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ตั้ ง แต
มาตรา 288 ถึ ง มาตรา 398 โดยการวิเคราะห ตามหลัก กฎหมาย ทฤษฎี และคําพิ พ ากษาศาลฎี ก า
ที่เกี่ยวของ
2564101

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1
3(3-0-6)
English for Lawyers 1
คํ า ศั พ ท สํ า นวนภาษาอั งกฤษ และภาษาละติ น ที่ ใช โดยทั่ ว ไปในกฎหมาย เพื่ อ ให
สามารถอานและเขาใจความหมายภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
2564102

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2
3(3-0-6)
English for Lawyers 2
หลั ก และรู ป แบบในการใช ภ าษาอั ง กฤษสํ า หรั บ วิ ช าชี พ กฎหมาย วิ เคราะห ค ดี
เป น ภาษาอั งกฤษ หรือวิเคราะห สัญ ญาทางธุรกิจ หรือสนธิ สัญ ญา อนุสั ญ ญา และขอแนะตามหลั ก
กฎหมายระหวางประเทศ
2561801

นิติปรัชญาและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal Philosophy and Legal Profession Principles
วิวั ฒ นาการของแนวความคิ ด ปรัช ญาของสั งคมไทยทางกฎหมายตั้ งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันและปรัชญากฎหมายตะวันตกที่มีตอวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย วิวัฒนาการของวิชาชีพ
กฎหมาย หน าที่ แ ละงานของนั กกฎหมายในสาขาต าง ๆ มารยาทและวินั ย อุ ดมคติแ ละจริย ธรรม
ของนั กกฎหมาย องค การก อตั้ งและควบคุ มผูป ระกอบวิช าชีพ ทางกฎหมายทั้ งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ
2563405

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
3(3-0-6)
Law for the Organization of Courts of Justice and Judicial System
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการพิจารณาพิพากษา
คดี ระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและระบบ
ศาลพิเศษตาง ๆ โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
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2563423

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3(3-0-6)
Civil Procedure 1
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยภาค 1 บททั่วไป (ยกเวน ลักษณะ 5) และ
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่เกี่ยวของ
2563424

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3(3-0-6)
Civil Procedure 2
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 3 วาดวยอุทธรณ ฎี กาและภาค 4 วาด วย
วิธีการชั่ วคราวก อนพิ พ ากษาและการบั งคับ ตามคําพิ พากษา หรือคําสั่ง โดยการวิเคราะหตามหลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2563425

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure 1
กระบวนการดําเนินคดีอาญา หลักทั่วไป ผูเสียหาย อํานาจสอบสวน การฟองคดีอาญา
คดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว การสอบสวน
สามัญ การชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2 โดยการ
วิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของรวมทั้งหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
2563426

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure 2
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาล
ฎี ก า ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ภาค 3 และภาค 4 โดยการวิ เคราะห ต าม
หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2563511

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law and Administrative Procedure Law
ประวัติ แนวความคิด และลักษณะทั่วไปของฝายปกครองและกฎหมายปกครอง ที่มา
ของกฎหมายปกครอง การใช และการตี ความกฎหมายปกครอง สาระสํ าคั ญ ของกฎหมายปกครอง
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ระบบราชการไทย ความเกี่ยวพันระหวาง
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กั บ รั ฐ ตามกฎหมาย การควบคุ ม ฝ า ยปกครอง ศาลปกครอง คดี ป กครอง และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับปจจุบัน โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมายทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลที่เกี่ยวของ แนวคิด และกฎหมายปกครองในตางประเทศ
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รหัสวิชา
2564301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
หลักการของภาษี อากร ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ ติบุคคล ภาษีการค า
และภาษีมูลคาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2564404

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลัก ษณะ ประเภทของพยานหลั ก ฐานตาง ๆ และกฎเกณฑ ก ารสื บ พยานหลั ก ฐาน
ของศาล ทั้งคดีแพ งและคดีอาญา หลักในการรับ ฟงพยาน ขอเท็จ จริงที่ รูกันอยูทั่วไป ขอสัน นิษฐาน
ภาระการพิสูจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ หลักการที่มี
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2564501

กฎหมายลมละลาย
3(3-0-6)
Bankruptcy Law
ประวัติและหลั กของกฎหมายลมละลายและกฎหมายฟ น ฟู กิจ การ การฟ องรองคดี
ล มละลาย การพิ ทั กษ ท รัพ ย การยึ ด ทรัพ ย การพิพ ากษาใหล มละลาย การปลดจากการลม ละลาย
การฟ น ฟู กิ จ การ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย และพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลล ม ละลายและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ล ม ละลาย โดยการวิ เคราะห ต ามหลั ก กฎหมาย ทฤษฎี แ ละคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก า
ที่เกี่ยวของ
2564502

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law and Labor Procedure
ประวัติความเป น มาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ มครองแรงงาน กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2561111
หลักกฎหมายแพงทั่วไป
3(3-0-6)
Principle of Civil Law
การศึ กษาเกี่ ย วกั บ ความสั มพั น ธของสั งคม รั ฐ และกฎหมาย บ อเกิ ด ของกฎหมาย
ขอบเขตการใชบังคับของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย หมวดหมูของกฎหมาย ขอความคิดพื้นฐาน
ทางกฎหมาย เชน สิทธิ หนาที่ ลักษณะของบุคคลตามกฎหมาย นิติวิธี รวมถึงความสัมพันธระหวาง
วิชากฎหมายและศาสตรแขนงตาง ๆ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลเบื้องตน
39

รหัสวิชา
2561201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act and Contract Law
ลักษณะของนิ ติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอัน ทําใหเจตนา
เสื่ อมเสี ย เจตนาลวงและนิ ติกรรมอํ าพราง การตี ความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆีย กรรม เงื่อนไข
และเงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6
และลักษณะของสัญญา การกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ การเลิก
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2 คําพิพากษาที่เกี่ยวของ และหลัก
ของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
2561501

กฎหมายมหาชนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Public Law
สถาบั น ทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค ป ระกอบและความจํ า เป น ของ
การปกครองโดยกฎหมาย ความเป น มาและวิวัฒ นาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและ
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บอเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี ของกฎหมาย
มหาชน กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองเบื้องตน

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
Property Law
ลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องระหวางทรัพย อุปกรณ
และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพยสิน
ชนิ ด ของทรั พ ย สิ น การได ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ต ามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย บรรพ 4 โดย
การวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2562307
กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law 1
หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้ งแต ม าตรา
1 –106 วาดวย บทนิยามศัพท การใชกฎหมาย โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทาง
อาญา ตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน อายุความ ความผิดหลายบท โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2562310

เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts 1
ลั ก ษณะของประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น ให
เชาทรัพย เชาซื้อ ประกันภัย รับขน จางแรงงาน จางทําของ โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
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รหัสวิชา
2562311

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts 2
ลักษณะของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา ยืม ฝากทรัพย
ค้ําประกัน จํานอง จํานํา โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ

2562510

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
ความหมาย ประวั ติ และวิ วั ฒ นาการของรั ฐ ธรรมนู ญ ประเภทของรั ฐ ธรรมนู ญ
การแบงแยกอํานาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหวางอํานาจนั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ องคกรตาง ๆ ที่รัฐธรรมนูญกําหนด โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย
ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลที่เกี่ยวของ แนวคิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญในตางประเทศ
2563205

กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
ความเป น มาของทฤษฎี ก ฎหมายครอบครั ว ความหมายของการหมั้ น การสมรส
ความสัมพันธระหวางสามีภ รรยาทั้งทางสวนตัวและทรัพยสิน การจัดการทรัพยสินสวนตัว สินสมรส
ความสัมพันธระหวางบิดา มารดาและบุตร บุตรบุญธรรม การสิ้นสุดของการสมรสตาม บรรพ 5 โดย
การวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2563206

กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
Succession Law
ลั ก ษณะกฎหมายมรดกเกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป สิ ท ธิ โดยธรรมในการรั บ มรดก
พิ นั ย กรรม วิ ธี จั ด การและป น ทรั พ ย ม รดก มรดกที่ ไม มี ผู รับ อายุ ค วาม ตามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย บรรพ 6 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ

2563302

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
Bills and Current Account Law
ลั ก ษณะของประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยตั๋ ว เงิ น และว า ด ว ยบั ญ ชี
เดิ นสะพั ด โดยการวิเคราะหตามหลั กกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ย วของ รูป แบบ
เอกสารในการทําธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
2563303

กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท
3(3-0-6)
Partnership Companies Law
ลักษณะของประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยวาด วยหุ น สว นและบริษัท โดยการ
วิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
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(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนเพียงกลุมวิชาเดียว
(3.1) กลุมกฎหมายปกครองทองถิ่น
Local Administrative Law
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2562505
กฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
Law on Local Government Organization
ประวั ติศาสตรในการจัดการปกครองของประเทศไทย แนวความคิดในการจัดการ
ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายและกฎขอบังคับเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นประเภทตาง ๆ อํานาจ
หน าที่ ในฐานะที่ เป น นิ ติบุ คคลโดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับ ดู แลเหนื อ
องคกรเชนวานี้ทั้งในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคล การกํากับดูแลเหนือการกระทํา ระเบียบวิธีการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการควบคุมจากสวนกลาง
2562506

กฎหมายปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government Organization Law
รูปแบบในการจัดการปกครอง และแนวความคิดในการจัดการปกครองสวนทองถิ่น
ของต า งประเทศ อาทิ เ ช น ประเทศฝรั่ ง เศส ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศสวี เดน เพื่ อ นํ า มา
เปรียบเทียบและนํามาพัฒนาประเทศไทย
2564707

กฎหมายวาดวยการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Law of Tourism
สาระสําคัญของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 10 หมวด 3 วิธี
เฉพาะเจาสํ านั กโรงแรม พระราชบั ญ ญั ติการโรงแรม พระราชบั ญ ญั ติส ถานบริการ พระราชบั ญ ญั ติ
มั ค คุ เทศก กฎหมายเกี่ ย วกั บ โบราณสถาน แนวนโยบายของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว มาตรการ
ทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสงเสริมและคุ มครองการท องเที่ ยวภายในประเทศให เป น ไปอยางยั่ งยืน และ
มีคุณภาพ
2564901

สัมมนาปญหากฎหมายทองถิ่น
3(2-2-5)
Seminar on Local Law
รูปแบบสัมมนาเกี่ยวกับสภาพปญหาอันเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับทองถิ่น
กฎหมายที่อนุวัตรตามกฎหมายแมบท ความแตกตางระหวางกฎหมายแมบทกับระเบียบ ขอบังคับที่ใช
ในทองถิ่น
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รหัสวิชา
2564912

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาปญหาทองถิ่นในปจจุบัน
3(2-2-5)
Seminar on Local Law Problems
สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปญหาทองถิ่นที่เกิดขึ้น
ในป จจุบั น อย างเปน รูป ธรรม ปญ หาทองถิ่น ที่เกิดขึ้นซึ่งสังคมกําลังใหความสนใจหรือปญ หาทองถิ่น
ที่สงผลกระทบตอคนสวนใหญ ในสังคม เพื่ อใหการแกไขทัน ตอสภาวการณ ในปจจุบัน และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการและมาตรการใหม ๆ ซึ่งเปนไปในทิศทางที่สรางสรรค
สามารถปฏิบัติไดจริงและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
(3.2) กลุมหลักวิชาชีพกฎหมายและการรางกฎหมาย
Legal Profession and Law Drafting
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2562801
ภาษากฎหมายไทย
3(2-2-5)
Thai Legal Language
ความหมายของถ อ ยคํ าในกฎหมาย ซึ่ งมี ค วามหมายโดยเฉพาะและวิ ธี ใช ถ อ ยคํ า
เหลานั้น การแปลภาษากฎหมาย โวหารกฎหมายไทย และการเขียนภาษาไทยสําหรับนักกฎหมาย
2563406

กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Law on Mass Communication
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพและกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
2564402

การวาความและศาลจําลอง
3(2-2-5)
Litigation and Moot Court
ทฤษฎี การวา ความ การเตรีย มคดี การรางคําฟ อง การรางคํ าให การ การถามค าน
วิธี แถลงคั ดค านหรือข อ ต อสู วิ ธี ซักถามพยาน การถามติง การรางคําแถลงสํานวน หลักสําคั ญ ของ
กฎหมายทนายความและข อบั งคั บ เกี่ย วกับ ทนายความ และการจัด ศาลจําลอง โดยจัดใหมี การฝ ก
ภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรม
2562802

การใชและการตีความกฎหมาย
3(2-2-5)
Law Application and Interpretation
หลั กทั่ ว ไปในการตี ความกฎหมาย การตีค วามกฎหมายของระบบกฎหมายตาง ๆ
องค กรที่ ต อ งตี ค วามกฎหมาย วิ ธี ก ารและแนวทางที่ ใชในการตี ความกฎหมาย ผลของการตี ค วาม
กฎหมายทั้งในทางแพงและทางอาญา ปญหาที่เกิดขึ้นในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
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รหัสวิชา
2564903

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาการรางกฎหมาย
3(2-2-5)
Seminar on Legal Drafty
การจั ด ให มี ก ารสั ม มนาในป ญ หาสํ า คั ญ ต า งๆ เกี่ ย วกั บ การร า งกฎหมายและ
กระบวนการรางกฎหมาย พระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติที่กอใหเกิดปญหาในปจจุบัน
(3.3) กลุมกฎหมายมหาชน
Public Laws
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2563517
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Law on Environments
แนวความคิ ด วิธีการตาง ๆ กฎหมายและกฎข อบังคับ เกี่ย วกับ การสงเสริมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และมาตรการควบคุมมลภาวะ ลักษณะการดําเนินคดีแบบกลุม
เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดลอมและการเรียกคาสินไหมทดแทน
2563518

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Public Economics Law
ประวัติ พื้ น ฐานและหลักเกณฑในการที่รัฐเขาควบคุมและดําเนิน กิจกรรมทางด าน
เศรษฐกิจทั้งในแงการเขาควบคุมการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเขาดําเนินการ
ในทางเศรษฐกิจเอง ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ที่รัฐอาจนํามาใชได โดยศึกษาจาก
กฎหมายที่เกี่ยวของ ชี้ใหเห็นขอบกพรองตาง ๆ ความเปนไปไดที่จะแกปญหาตาง ๆ เหลานั้น
2564505

กฎหมายที่ดิน
3(3-0-6)
Land Law
ประวัติศาสตร แนวความคิด กฎหมายและกฎขอบังคับเกี่ยวกับการที่ ดิน ประเภทของ
ที่ดิน การไดมาซึ่งที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน การครอบครองปรปกษ และสิทธิของเจาของที่ดิน
2564711

กฎหมายประกันสังคม
3(3-0-6)
Social Security Law
ประวั ติ ค วามเป น มาของกฎหมายประกั น สั ง คมไทย การประกั น ความเจ็ บ ป ว ย
การประกันความทุพพลภาพ การประกันความชราภาพ การประกันการมรณะ การประกันการวางงาน
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันสังคมของไทย ปญหาและอุปสรรคตลอดจนพัฒนาการของการ
ใชระบบประกันสังคมในประเทศไทย
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รหัสวิชา
2564907

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนากฎหมายมหาชน
3(2-2-5)
Seminar on Public Law
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่เปนปญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการ
คลังและสถาบันการเมือง เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในกฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
(3.4) กลุมกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
Private and Business Law
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2563408
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Intellectual Property Law
ลักษณะ ประเภทตาง ๆ ของทรัพยสินทางปญญา โดยเนนกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สิทธิบัตรและสิทธิในเครื่องหมายการคา พิจารณากรณีการใหความคุมครอง การละเมิดสิทธิ การบังคับ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา การดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ โดยการวิเคราะหตามหลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2564512

กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ การขัดกันแหงกฎหมายที่ใช
บั งคั บ แกสั ญ ญาการค าระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับ การซื้อขายระหวางประเทศ การ
แทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ ยนระหวางประเทศ ซึ่งตกอยูภ ายใตกฎหมายของ GATT และ
UNCTAD สัญญาการผลิตระหวางประเทศ การชําระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ การขนสงทาง
ทะเล การประกั น ภั ย ป ญ หาที่ เกี่ย วของกับ การดําเนิน การคาระหวางประเทศ โดยหางหุน สวนและ
กระบวนการ การระงับขอพิพาทในสัญญาการคาระหวางประเทศ โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย
ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2564513

หลักทางเลือกยุติขอพิพาทโดยไมเขาสูระบบศาล
3(2-2-5)
Alternative Dispute Resolutions
แนวคิด ประวัติ ทฤษฎี ระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกยุติขอพิพาทโดยไมเขาสู
ระบบศาล เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย การประนีประนอมยอมความ ระบบอนุญาโตตุลาการ
แนวคิ ด และกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาเชิ งสมานฉั น ท การเบี่ ย งเบนคดี การชะลอการฟ อ ง
การตอรองคํารับสารภาพ
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รหัสวิชา
2564710

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
แนวความคิดที่ทําใหเกิดความจําเปนที่ตองมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค วิธีการบังคับใช
กฎหมาย การเยี ย วยาแก ผู บ ริโภคที่ ไดรับ ความเสีย หาย ตามพระราชบัญ ญั ติคุมครองผูบ ริโภคและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2564908

สัมมนากฎหมายแพง
3(2-2-5)
Seminar on Civil Law
รูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพง เพื่อทบทวน และเพิ่มความชํานาญในทางปฏิบัติ
(3.5) กลุมกฎหมายอาญา
Criminal Laws
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2563412
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Law on Juvenile
ความหมายของเด็ ก และเยาวชน สาเหตุ ข องการกระทํ า ผิ ด ของเด็ ก และเยาวชน
การควบคุม การแก ไขเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิ ด ดวยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว
หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2563413

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
Criminology and Penology
ความหมายและขอบขายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผูกระทําผิด การปองกันอาชญากรรม
ความหมายและขอบเขตของทั ณ ฑวิ ทยา การบริห ารงานเรือนจํา การคุมประพฤติ และการพั กการ
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
ที่มโี ทษทางอาญา
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รหัสวิชา
2564519

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
ปรัชญาการดําเนินงานและความรวมมือของหนวยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประวัติ วิวั ฒ นาการ และโครงสรางของหนว ยงาน ตํ ารวจ ทนายความ อัย การ ศาล และราชทัณ ฑ
ทฤษฎี พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ห งเป าหมายของการบริห ารกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และการบริหารงานยุติธรรมแนวใหม
2564909

สัมมนากฎหมายอาญา
3(2-2-5)
Seminar on Criminal Law
รูปแบบของการจัดการใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษาในชั้นมาแลว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชํานาญในทาง
ปฏิบัติ
(3.6) กลุมกฎหมายระหวางประเทศ
International Laws
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2563601
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
Private International Law
กฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือเอกชน
ที่มี นิติสัมพันธในลักษณะระหวางประเทศในทุก ๆ ดาน การจัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศ ทั้ง
โดยสัญชาติและภูมิลําเนา การกําหนดสิทธิและหนาที่ สถานภาพของบุคคลในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ กฎเกณฑ วา ด ว ยการขั ด กั น แห งกฎหมาย และวิธีการระงับ ขอ พิพ าทบุค คลในทางระหวาง
ประเทศ โดยการศึกษากฎหมายวาดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวยการขัดกันเกี่ยวกับ คนตางดาว และ
อนุสัญญาที่เกี่ยวของ
2563602

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
ประวั ติ ค วามเป น มาของกฎหมายระหว า งประเทศ ทฤษฎี ข องกฎหมายระหว า ง
ประเทศ บ อ เกิ ด ของกฎหมายระหว า งประเทศ สนธิ สั ญ ญา จารี ต ประเพณี ร ะหว า งประเทศ
หลักกฎหมายทั่วไป การกระทําที่มีผลในทางกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ รัฐ การแบงประเภทของรัฐ
หลักวาดวยเขตอํานาจของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ องคระหวางประเทศ นิติบุคคลระหวางประเทศอื่น ๆ
และสถานะของปจเจกชนตามกฎหมายระหวางประเทศ การรับรองรัฐ การรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิ
ของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ
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รหัสวิชา
2563603

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Investment Law
หลักกฎหมาย อนุสัญญา ขอแนะนํา และบันทึกขอตกลงระหวางประเทศในการลงทุน
ระหวางประเทศ รูปแบบการลงทุนระหวางประเทศ การเคลื่อนยายเงินทุน การระดมทุน การจัดตั้งและ
แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทขามชาติ
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
รู ป แบบของการจั ด ให มี ก ารสั ม มนาในประเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ ต า ง ๆ หาแนวทาง
อภิปราย เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายระหวางประเทศ เพื่อทบทวนและสรางทักษะ
ในทางปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
Independent Elective Courses
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํา
กับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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