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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
Bachelor of Laws Program Laws 

น.บ. (นิติศาสตร์)  LL.B. (Laws) 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2561 

ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรมระดับสูง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี 
                                  คุณลักษณะดังนี้ 
 1.  มีความรอบรู้ ความเข้าใจในกฎหมายอย่างลึกซึ้ง สามารถน าไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ
มีความใฝ่รู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
 2.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 3.  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางกฎหมาย เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมการพัฒนาตน ท้องถิ่น
และสังคมตามหลักสากล  
 4.  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ รับผิดชอบสังคม ยึดหลักการแก้ปัญหา เน้นความถูกต้อง มี
ความยุติธรรม และชอบธรรม  
 5.  มีบุคลิกภาพดี  ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถสื่อสารได้ดี ใช้เทคโนโลยีในการท างาน มนุษยสัมพันธ์ดี และ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได ้
จ านวนหน่วยกิต   
            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  139   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
   1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                   30 หน่วยกิต 
    1.1   กลุ่มวิชาบังคับ                                    27 หน่วยกิต 
     1.1.1  กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
     1.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12 หน่วยกิต 
     1.1.3    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต 
     1.1.4  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 2 หน่วยกิต 
     1.1.5  กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต 
        1.2   กลุ่มวิชาเลือก                      3 หน่วยกิต 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า                      103 หน่วยกิต 
    2.1)   กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต 
    2.2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                            45 หน่วยกิต 
    2.3)   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                 47 หน่วยกิต 
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      2.3.1 บังคับเรียน                                   38 หน่วยกิต 
       2.3.2 เลือกเรียน 9 หน่วยกิต  
          2.4)   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                    6   หน่วยกิต   
                  

รายวิชา 
         1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                30 หน่วยกิต 
                1.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                                   27  หน่วยกิต 

    1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                           9 หน่วยกิต 
0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

   1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         12 หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self-Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

   1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            3 หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
3(3-0-6) 

   1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                             2 หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
2(1-2-3) 

   1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย                                 1 หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 
 
 

1(0-2-1) 
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              1.2   กลุ่มวิชาเลือก                                                 3            หน่วยกิต 
   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียน
สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

 1.2.1)  กลุ่มวิชาภาษา  
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น 

Good Governance and Corruption Prevention 
3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

 1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology  and Creativity 

3(3-0-6) 

 1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 
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0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Workplace 
 

3(3-0-6) 

      2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า            103 หน่วยกิต  
  2.1) กลุ่มวิชาแกน                        6 หน่วยกิต 

2562104 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 
English  for Lawyer 1 

3(3-0-6) 

2562105 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 
English for Lawyer 2 

3(3-0-6) 

  2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                45     หน่วยกิต 
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา      

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

2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป             
Obligation: General  Principles 

3(3-0-6) 

2561208 หลักกฎหมายมหาชน     
Principles of Public Law 

3(3-0-6) 

2531209 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป     
Civil  Law : General  Principles 

3(3-0-6) 

2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                
Law of Property and  Land 

3(3-0-6) 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้ 
Wrongful Acts, Management of the Affairs Without  
Mandate and Undue Enrichment 

3(3-0-6) 

2562313 กฎหมายอาญา 1      
Criminal  Law 1 

3(3-0-6) 

2562314 กฎหมายอาญา 2     
Criminal  Law 2 

3(3-0-6) 

2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      
Constitutional  Law 

3(3-0-6) 

2563309 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                         
Private International Law 

3(3-0-6) 

2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1     
Law  of Civil  Procedure 1 

3(3-0-6) 

2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                              
Law of Civil  Procedure 2 

3(3-0-6) 
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2563519 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1 
Law of Criminal  Procedure  1 

3(3-0-6) 

2563520 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2  
Law of Criminal  Procedure 2 

3(3-0-6) 

2563525 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    
Public  International  Law   
 

3(3-0-6) 

 2.3   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า           47         หน่วยกิต 
        2.3.1  บังคับเรียน                                            38         หน่วยกิต 

2562406 เอกเทศสัญญา  1      
Specific  Contracts  1 

3(3-0-6) 

2562407 เอกเทศสัญญา  2      
Specific  Contracts  2 

3(3-0-6) 

2562417 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์   
Security Transactions: Personal and Real 

3(3-0-6) 

2562419 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน    
Bills and Notes 

3(3-0-6) 

2562420 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    
Partnerships and Company 

3(3-0-6) 

2562513 กฎหมายปกครอง 1                                            
Administrative Law  1 

3(3-0-6) 

2562514 กฎหมายปกครอง 2                                                                  
Administrative Law  2 

3(3-0-6) 

2562515 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม    
Law on Court Organization 

2(2-0-4) 

2563204 กฎหมายลักษณะครอบครัว     
Family  Law 

3(3-0-6) 

2563205 กฎหมายลักษณะมรดก      
Law of Succession 

3(3-0-6) 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน      
Law  of  Evidence 

3(3-0-6) 

2563602 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    
International  Trade  Law 

3(3-0-6) 

2563603 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ    
International Investment  Law 

3(3-0-6) 
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                   2.3.2   เลือกเรียน       ไม่น้อยกว่า                   9         หน่วยกิต 
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมาย                                                        

Law  History 
3(3-0-6) 

2562315 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 
Law  of  Juvenile  Delinquency  and  Procedures 

3(3-0-6) 

2562601 นิติปรัชญา       
Philosophy  of  Law 

3(3-0-6) 

2562606 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
Law of Local Administration 

3(3-0-6) 

2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     
Criminology  and  Penology 

3(3-0-6) 

2563306 กฎหมายทหาร       
Military  Law 

3(3-0-6) 

2563405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน     
Law of Financial  Institution 

3(3-0-6) 

2563408 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง     
Law  of  Transportation 

3(3-0-6) 

2563514 กฎหมายศุลกากร     
Customs  Law 

3(3-0-6) 

2563523 กฎหมายภาษีอากร      
Law of Taxation 

3(3-0-6) 

2563524 กฎหมายล้มละลาย 
Bankruptcy  Law 

3(3-0-6) 

2563526 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือกและอนุญาโตตุลาการ 
Alternative Dispute Resolution (ADR) and  
Settlement of Disputes by Arbitration 

2(2-0-4) 

2563703 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน   
Labour Law and Procedures  

3(3-0-6) 

2563801 กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
Law of ASEAN Economic Community (AEC) 

3(3-0-6) 

2564302 การสืบสวนและสอบสวน     
Investigation and Inquiry 
 

3(3-0-6) 
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2564403 กฎหมายอุตสาหกรรม     
Industrial  Law 

3(3-0-6) 

2564504 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญา                                           
Intellectual  Property Law and Procedures 

3(3-0-6) 

2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
Consumer  Protection  Law 

3(3-0-6) 

2564703 กฎหมายประกันสังคม      
Social Security Law  

3(3-0-6) 

2564707 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Law on Conservation of Natural Resources and 
Environment 

3(3-0-6) 

   
  2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          5   หน่วยกิต 

2564605 การฝึกประสบการณ์หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  
Professional  Practice in Legal  Profession  

2(90) 

2564606 การฝึกประสบการณ์การว่าความและศาลจ าลอง  
Professional Practice in Advocacy  and  Moot  Court 

3(180) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า                                  6   หน่วยกิต  
 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่ งนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ค าอธิบายรายวิชา      
             1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า              30   หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบังคับ                                                           27   หน่วยกิต 

         1.1)  กลุ่มวิชาภาษา                 9    หน่วยกิต 
0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ การเรียบเรียง
และการน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of the Thai 
language; the use of integration process of language skills; skills of communication and 
information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, 
citing and making references. 

 

0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

Development of students’ language skills with emphasis on everyday face to 
face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 
events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 

 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

Enrichment of students’ reading strategies: skimming, scanning and guessing 
meaning from context; reading comprehension: reading for details, deriving meaning and 
reading critically; and study skills: note taking, summarizing and paraphrasing for academic 
readiness. 

 
          1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              12           หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 
Self Development and Phranakhon Identity  

3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  การ
ปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตน
ด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักใน
การใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 
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History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating 

the sense of being good persons representing the identity of the university; fostering 
development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and 
others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge 
and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 
3(3-0-6) 

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถใน
การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและ
สติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์การแสวงหาความรู ้และ  การ
สร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and others; 
awareness of changes, and living one’s life happily. 
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics 
and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic 
society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and 
their applications.  
0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Everyday Life 
3(3-0-6) 

กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร 
การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 
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          1.3)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3             หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 
Smart Thinking with Sciences  

3(3-0-6) 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการด ารงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life that 
meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 

 
         1.4)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการ      2           หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
Awareness of Change and Adaptation  

2(1-2-3) 

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างรู้ เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, environment, 
and technology; using of information technology; adapting to changes and solving problems 
in one’s life appropriately.   

 
         1.5)   กลุ่มวิชาพลานามัย      1            หน่วยกิต 

0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health 

1(0-2-1) 

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 

Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; principles 
of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
 
                    กลุ่มวิชาเลือก     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3       หน่วยกิต  
                     มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1)   กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication  
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 
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Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Chinese cultures. 
 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Japanese cultures. 

 

0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Malay cultures. 
 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai 
and Vietnamese cultures. 
 

0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Burmese culture. 

 

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น 

Good Governance and Corruption Prevention  
3(3-0-6) 

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกัน การ
คอร์รัปชั่น บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย 
ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 
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Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance; corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of 
citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 

 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทาง ในการแสวงหาสันติภาพ 
พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน  การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, and 
cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, solutions 
for peace, the development of international cooperation; rules, laws, institutions; 
international integrations and relations in politics, economics and society; analysis of current 
world situations.  

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศระบบ
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการ
น าเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 

Definition, importance of information, information sources, and information 
resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet; 
information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 
0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development  
3(3-0-6) 

ความหมายของการท าสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ  
สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the nature 
of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; applying 
meditation to daily life, meditation as related to education and working purposes; the nature, 

process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight (Ñyāna); fundamental 

knowledge about introspection (Vipassanā); differences between tranquility (Samatha) and 
introspection, layout of tranquility and introspection; world community and introspection. 
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0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change  

3(3-0-6) 

โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics in 
management of natural resources and environment. 

 
3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ  และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน ความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality 
of life improvement. 
 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ  และโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์  หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา
และการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of 
learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and 
argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 

 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology 
and technological procedure leading to innovation creation. 
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4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business management, 
business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies of 
successful businesses. 
0060102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy  Workplace 
3(3-0-6) 

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบน
ความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมีความสุขและมีส่วน
ร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, cross 
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy work 
life, and participation in creating a happy workplace. 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                     103      หน่วยกิต  
                          2.1) กลุ่มวิชาแกน          6      หน่วยกิต 
2562104 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  1                   

English  for Lawyer 1 
3(3-0-6) 

  The use of English legal terminology and expressions of particular importance 
as well as concepts underlying terms and expressions in varying legal systems as a necessary 
background for reading and surveying English documents in the legal profession. Drafting the 
contracts in English. 

 

2562105 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2               
English for Lawyer 2 

3(3-0-6) 

  Reading English documents in the legal profession e.g.  statues, textbooks, 
articles and law reports of different jurisdictions.  Researching laws of foreign jurisdictions. 
Legal Translation in English.  
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                        2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     45     หน่วยกิต 
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา     

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

                        ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันท าให้เจตนาเสื่อมเสีย 
เจตนาลวงและนิติกรรมอ าพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา  การก่อให้เกิด
สัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและเบี้ยปรับ  การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 
2 ลักษณะ 2 
 

2561206 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป             
Obligation: General  Principles 

 3(3-0-6) 

                        หนี้  บ่อเกิดแห่งหนี้  วัตถุแห่งหนี้  การโอนสิทธิเรียกร้อง  ลูกหนี้และเจ้าหน้าที่หลายคน  ความ
ระงับแห่งหนี้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  ลักษณะ 1 

 

2561208 หลักกฎหมายมหาชน     
Principles of Public Law 

 3(3-0-6) 

                         แนวความคิดของกฎหมายมหาชน ความหมายและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน     
การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน บทบาทและความส าคัญของกฎหมายมหาชน นิติวิธี
ของกฎหมายมหาชน หลักนิติรัฐ องค์กรของรัฐ รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ  

  

2561209 กฎหมายแพ่ง :หลักทั่วไป     
Civil  Law : General  Principles 

 3(3-0-6) 

                        ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การ
เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน  ๆ ระบบ
กฎหมาย สิทธิหน้าที่ และการใช้สิทธิรวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วน  นิรโทษกรรมและหลักสุจริต หลักทั่วไปของ
กฎหมายแพ่งที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1   

 

2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน                
Law of Property and  Land 

3(3-0-6) 

                         ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเก่ียวเนื่องระหว่างทรัพย์เครื่องอุปกรณ์และ
ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพย์สิน ชนิดของ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4  

 
 
 
 
 
 
 

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้  3(3-0-6) 
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Wrongful Acts, Management of the Affairs Without 
Mandate and Undue Enrichment 

                     ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา  ละเมิด  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  
ลักษณะ  5  จัดการงานนอกสั่ง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  ลักษณะ  3  ลาภมิควรได้  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ  4   

 

2562313 กฎหมายอาญา 1     
Criminal  Law 1 

 3(3-0-6) 

                        บทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 

 

2562314 กฎหมายอาญา 2     
Criminal  Law 2 

 3(3-0-6) 

    ความหมายและประเภทของความผิดเกี่ยวกับความมันคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิด
เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ ยวกับการ
ปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับศพ และลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 2 และภาค 3 

 

2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     
Constitutional  Law 

 3(3-0-6) 

                          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อ านาจอธิปไตย การแบ่งแยก
การใช้อ านาจอธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสถาบันและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
 

 2563309 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
 Private International Law 

                       3(3-0-6) 

                        ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลสัญชาติ สถานะของคนชาติ และคนต่าง
ด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การด าเนินคดีท่ีมีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ 
                         
2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1    

Law  of Civil  Procedure 1 
 3(3-0-6) 

                         หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3 

 

2563518  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2                               3(3-0-6) 
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Law of Civil  Procedure 2 
                          หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษา หรือ
ค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค  4 
 

2563519 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1 
Law of Criminal  Procedure  1 

 3(3-0-6) 

                        หลักทั่วไป อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ได้แก่ หลักทั่วไป การสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2  

 

2563520 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2  
Law of Criminal  Procedure 2 

 3(3-0-6) 

     วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ความหมายและประเภทการฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง การ
พิจารณา ค าพิพากษาและค าสั่ง อุทธรณ์ ฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษ
หนักเป็นเบาและลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 

 

2563525 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    
Public  International  Law   

 3(3-0-6) 

                        ลักษณะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง รัฐ การรับรองรัฐและรัฐบาล การสืบ
ทอดของรัฐ การใช้อ านาจรัฐ ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทของรัฐ ,การใช้ก าลังตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ ความคุ้มกันจากเขตอ านาจรัฐ การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว เขตอ านาจ
ของรัฐทางทะเลและก าหนดเขตทางทะเล หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน 
 

2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน          47         หน่วยกิต 
      2.3.1 บังคับเรียน                                       38         หน่วยกิต 

2562406 เอกเทศสัญญา  1      
Specific  Contracts  1 

3(3-0-6) 

                       ความหมายและประเภทลักษณะของเอกเทศสัญญา สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ 
เช่าทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1  ลักษณะ 2  ลักษณะ 3  ลักษณะ 4  และ
ลักษณะ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562407 เอกเทศสัญญา  2      3(3-0-6) 
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Specific  Contracts  2 
                          ลักษณะของเอกเทศสัญญา  สัญญายืม  ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน  จ้างท าของ  รับขน       
เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อและประกันภัย  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ3  ลักษณะ6  ลักษณะ7  ลักษณะ8  ลักษณะ9  ลักษณะ10  ลักษณะ14 ลักษณะ
15  ลักษณะ16 ลักษณะ17 ลักษณะ18และลักษณะ20 
 

2562417 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์   
Security Transactions: Personal and Real 

3(3-0-6) 

                         ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ าประกัน  จ านอง จ าน า  ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  11  ลักษณะ  12  และลักษณะ  13   
 

2562419 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน    
Bills and Notes 

3(3-0-6) 

                     ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน  และบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 19  และลักษณะ 21   
 

2562420 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    
Partnerships and Company 

3(3-0-6) 

                      ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 3  ลักษณะ 22  และ  ลักษณะ 23  และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
 
 

2562513 กฎหมายปกครอง 1                                            
Administrative Law 1 

3(3-0-6) 

                             หลักกฎหมายปกครอง กิจกรรมของรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การจัดองค์กรของรัฐ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน บุคลากรขององค์กรของรัฐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน การกระท าทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

 

2562514 กฎหมายปกครอง 2                                                                  
Administrative Law 2 

3(3-0-6) 

                             กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โครงสร้างของศาลปกครอง การจัดตั้ง
ศาลปกครอง คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง เขตอ านาจของศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง องค์คณะในการพิจารณาและพิพากษาคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 
 
 

2562515 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม    2(2-0-4) 
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Law on Court Organization 
                            ประวัติศาลยุติธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจศาล และระบบศาลต่าง ๆ ของไทย 
ระบบศาลเดี่ยว ระบบศาลคู่ และศาลช านัญพิเศษ องค์คณะในการพิจารณาและพิพากษาคดี โครงสร้างและการ
บริหารงานของศาลยุติธรรม  
 

2563204 กฎหมายลักษณะครอบครัว     
Family  Law 

3(3-0-6) 

                       ลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรส  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา  
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5  
 

2563205 กฎหมายลักษณะมรดก      
Law of Succession 

3(3-0-6) 

                         ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดกพินัยกรรม 
วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6   
 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน      
Law  of  Evidence 

3(3-0-6) 

                              ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล  ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักใน
การรับฟัง  และไม่รับฟังพยานหลักฐาน  หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้ เอง ข้อสันนิษฐาน  หน้าที่น าสืบ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา               
ภาค 5 
 

2563602       กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
      International  Trade  Law 

3(3-0-6) 

                         ความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  กฎหมาย
ที่ใช้บังคับกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเอกภาพส ารับการซื้อขายระหว่างประเทศ เงื่อนไขที่ส าคัญ
ทางการค้าระหว่างประเทศ การท าสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งและการประกันภัยสินค้า การช าระ
เงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ 
                    

2563603      กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ   
     International Investment  Law 

3(3-0-6) 

                   หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ การส่งเสริมคุ้มครองการลงทุน 
ความหมายของการลงทุน นักลงทุนระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายการลงทุน หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและ
หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์อย่างยิ่ง การคุ้มครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติจากการเวนคืนเป็น
ของรัฐ ผู้รับการลงทุนและการระงับข้อพิพาทตามกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ 

 
  

                  2.3.2  เลือกเรียน                        9       หน่วยกิต 
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2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมาย                                                        
Law  History 

3(3-0-6) 

                วิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การแบ่ง
สมัยส าคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย กฎหมายไทยโบราณบางลักษณะ ละเมิด สัญญา อิทธิพลของกฎหมาย
ต่างประเทศ และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลัง เปรียบเทียบระบบกฎหมายหลักที่ส าคัญของโลก 
อิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทยปัจจุบัน ระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 
ระบบกฎหมายสังคมนิยม ระบบกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม 

 

2562315 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 
Law  of  Juvenile  Delinquency  and  Procedures 

3(3-0-6) 

                    ความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม  
และแก้ไขเด็กและเยาวชนกระท าผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว  หลักส าคัญของกฎหมายจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน  และวิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

 

2562601 นิติปรัชญา       
Philosophy  of  Law 

3(3-0-6) 

                    แนวความคิดปรัชญาทางกฎหมาย วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของ        
นักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ คุณธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย  และอุดมคติแห่งวิชาชีพกฎหมาย องค์กรทาง
วิชาชีพกฎหมาย กลไกและมาตรการขององค์กรทางวิชาชีพที่ใช้ควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
ตลอดจนปัญหาจริยธรรมของนักกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
 

2562606 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
Law of Local Administration 

3(3-0-6)
  

                    รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังของไทย และต่างประเทศ การจัดตั้งองค์กรการจัดท า
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับของท้องถิ่น บทบาท อ านาจและหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     
Criminology  and  Penology 

3(3-0-6) 

                 ขอบข่ายของอาชญาวิทยา  สถิติอาชญ ากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม  
กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม  พฤติกรรมของผู้กระท าผิด การป้องกันอาชญากรรม  ความหมายและ
ขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ  ทฤษฎี และงานวิจัย
ต่างๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา 

 
 

2563306 กฎหมายทหาร       3(3-0-6) 
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Military  Law 
                    กฎหมายอาญาทหาร   ธรรมเนียมทหาร   ธรรมญูศาลอาญาทหาร  และกฎอัยการศึก 
 

2563405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน     
Law of Financial  Institution   

3(3-0-6) 

 
   บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน 

นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์  บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์  หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร์  ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทใน
การควบคุมก ากับสถาบันการเงินดังกล่าว  

 

2563408     กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง     
    Law  of  Transportation 

3(3-0-6) 

            กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การจารจรทางบก  ทางน้ า 
และทางอากาศ 

2563514 กฎหมายศุลกากร      
Customs  Law 

          3(3-0-6) 

                      พระราชบัญญัติศุลกากร  พระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร  ระเบียบการ
ช าระภาษีอากรขาเข้าและขาออก 

2563525          กฎหมายภาษีอากร                                                                     3(3-0-6) 
                   Law of Taxation 

                      หลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตามประมวลรัษฎากร และวิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร 
   

2563524 กฎหมายล้มละลาย      
Bankruptcy  Law 

             3(3-0-6) 

                      ประวัติและหลักส าคัญของกฎหมายล้มละลาย การฟ้องร้องคดีล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ 
การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และวิธี
พิจารณาคดีในศาลล้มละลาย  

2563526 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือกและอนุญาโตตุลาการ 
Alternative Dispute Resolution (ADR) and Settlement of 
Disputes by Arbitration 

2(2-0-4) 

                   การระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาล เช่นการเจรจา, การไกล่เกลี่ย, การประนีประนอมข้อ
พิพาท และ การอนุญาโตตุลาการ ใน ลักษณะ รูปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาค าชี้ขาด การบังคับตามค าชี้ขาด 
ตลอดจนผลของค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

2563703 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน  3(3-0-6) 
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Labour  Law  and Procedures 
                    ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายแรงงาน

สัมพันธ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
 

2563801  กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 Law of ASEAN Economic Community (AEC) 

3(3-0-6)  

                     ภาพรวมของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พัฒนาการของอาเซียนตั้ งแต่ระยะเป็น
องค์กรที่มี ความสัมพันธ์กันอย่างหลวมๆ ไปจนถึงเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียน โครงสร้างและกลไก 
การตัดสินใจของอาเซียนที่ปรากฎตามกฎบัตรอาเซียนโดยเน้นไปที่ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม การเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเน้นถึง ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFTAS) เขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Freee Trade Area:AFTA), 
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน( ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)และ ความตกลงว่าด้วย
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)  และประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน อีกทั้งความสัมพันธ์ของอาเซียนกับองค์กรอ่ืน ๆ ที่ใกล้ชิด ตลอดจนเปรียบเทียบอาเซียนกับ 
และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอื่น อาทิ องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก สหภาพยุโรป และนาฟต้า 

 

2564302 การสืบสวนและสอบสวน     
Investigation and Inquiry 

3(3-0-6) 

          กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวนในการ
กระท าความผิดอาญา  สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย 

 

2564403 กฎหมายอุตสาหกรรม     
Industrial  Law 

3(3-0-6) 

     หลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียนและจ านองเครื่องจักร  และการ
ควบคุมสิ่งที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม   

 

2564504 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญา                                           
Intellectual  Property Law and Procedures 

3(3-0-6) 

                 ลักษณะประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  โดยเน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์  สิทธิบัตรและ
สิทธิในเครื่องหมายการค้า  รวมทั้งวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

 

2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
Consumer  Protection  Law 

3(3-0-6) 

                    แนวความคิดท่ีท าให้เกิดความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครอง  ผู้บริโภค  วิธีการบังคับใช้กฎหมาย 
การเยียวยาแก่ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
2564703 กฎหมายประกันสังคม      3(3-0-6) 
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Social Security Law 
                    ลักษณะประวัติความเป็นมาของการประกันสังคมไทย และการประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับ
ประกันสังคมของไทย  
   

2564707 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Law  of Conservation of Natural Resources and Environment 

3(3-0-6) 

                  แนวความคิด นโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรวมกับกฎหมายเกี่ยวกับธรรมชาติแนวความคิดวิธีการ 
กฎหมายและกฎข้อบังคับเก่ียวกับการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

  2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      5    หน่วยกิต 
2564605 การฝึกประสบการณ์หลักวิชาชีพนักกฎหมาย     2(90) 

Professional  Practice in Legal Profession 
ฝึกภาคปฏิบัติตามหน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ  

คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
 

2564606 การฝึกประสบการณ์การว่าความและศาลจ าลอง     3(180) 
Professional  Practice in  Advocacy  and  Moot  Court 

 การว่าความ การเตรียมคดี การร่างค าฟ้อง การร่างค าให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อ
ต่อสู้ วิธีซักถามพยาน การถามติง การร่างค าแถลงส านวน หลักส าคัญของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับ
ทนายความ  และการจัดศาลจ าลอง  โดยจัดให้ฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรมและการปฏิบัติให้ค าปรึกษา
กฎหมาย  ร่างนิติกรรมและสัญญาตลอดจนดูงานศาลยุติธรรมและศาลอื่น 
 
              3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                              6   หน่วยกิต 

   เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 


