
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2563   คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
Bachelor of Laws Program in Laws 

น.บ. (นิติศาสตร์)  LL.B. (Laws) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
สังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
 1.   มีความรู้ในกฎหมายพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ 
            2.   มีความสามารถในการใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักวิชาการอย่าง
สมบูรณ์ 
            3.   มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ความยุติธรรม ยึดมั่นความเสมอภาคของ
ทุกคน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร 
 4.  มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อ
กฎหมายที่มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน เป็นกัลยาณมิตร และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอ
ทางเลือกโดยค านึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 
 5.  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีสัมพันธภาพดี และ
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างด ี
 6.   มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมี
ความใส่ใจบุคคลหรือสังคมท่ีเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส 
จ านวนหน่วยกิต   
          จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  132   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
  1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                    30 หน่วยกิต 
   1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ                                     24 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกติ 
     (2) กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์                  8 หน่วยกิต 
     (.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3 หน่วยกิต 
     (4) กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ 4 หน่วยกิต 
       1.2)  กลุ่มวิชาเลือก                      6 หน่วยกิต 
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  2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า                         96 หน่วยกิต 
   2.1)   กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาบังคับ 84 หน่วยกิต 
   2.2)   กลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมาย   12 หน่วยกิต 
  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                    6   หน่วยกิต                    

รายวิชา 

                     1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                      30 หน่วยกิต 
                    1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ                                          24  หน่วยกิต 

        (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   9    หน่วยกิต 

0010102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

0010203 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

English for 21st Century Learners 

3(3-0-6) 

         (2) กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ 8      หน่วยกิต 

0020110 ความจริงของชีวิต 

The Truths of Life 

2(1-2-3) 

0020111 สุนทรียภาพและวัฒนธรรมไทย 

Aesthetic and Thai Culture 

2(1-2-3) 

0020112 ความเป็นไทย วิถีชาติ และศาสตร์พระราชา 

Thainess, Way of life and The King’s Philosophy 

2(1-2-3) 

0020113 กฎหมายและความเป็นพลเมืองดี 

Laws and Good Citizenship 

2(1-2-3) 

        (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3     หน่วยกิต 

0030105 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 

2(1-2-3) 

0030109 การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

Exercises and Sports for Health 

1(0-2-1) 
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        (4) กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ 4 หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

Awareness and Adaptation in Disruptive World  

2(1-2-3) 

0040102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy Organization 

2(1-2-3) 

   1.2) กลุ่มวิชาเลือก    6 หน่วยกิต 

    มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง  ๆตามที่ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

(1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

0010302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese Language for Communication 

3(3-0-6) 

0010402 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 

Japanese Language for Communication 

3(3-0-6) 

0010502 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

Malay Language for Communication 

3(3-0-6) 

          (2) กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

0020114 พลเมืองศึกษา ธรรมาภิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชัน 

Citizenship Education, Good Governance and Corruption 

Prevention 

2(1-2-3) 

0020115 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

Information for Learning 

2(1-2-3) 

0020116 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

Creative Learning Spaces 

2(1-2-3) 

0020117 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 

2(1-2-3) 

0020118 โลก สิ่งแวดล้อม มนุษย์และการเปลี่ยนแปลง 

Earth, Environment, Humans and Changes 

2(1-2-3) 

0020119 พลังมหัศจรรย์แห่งจิต 

Miraculous Power of Mind 

 

2(1-2-3) 
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0020120 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

Conflict Resolution through Peaceful Means 

2(1-2-3) 

0020121 สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

Rights, Duties, and Participatory in Local Development 

2(1-2-3) 

0020122 ระบบราชการไทย 

Thai Bureaucratic Administration 

2(1-2-3) 

0020123 สุขกับชีวิตด้วยจิตวิทยา 

Happy Life through Psychology 

2(1-2-3) 

    (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

0030106 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

0030107 เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Technology and Creative Innovation 

2(1-2-3) 

0030108 สุขภาพดี ชีวิตดี 

Good health Good Life 

2(1-2-3) 

        (4) กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ 

0040103 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 

2(1-2-3) 

0040104 การตลาดชาญฉลาด 

Smart Marketing 

2(1-2-3) 

0040105 สังคมไทยในยุคดิจิทัล 

Thai Society in Digital Age 

2(1-2-3) 

 

0040106 ออกแบบการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 

Storytelling Design Digital in Media 

2(1-2-3) 

 

0040107 เกมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 

Educational Games for Citizenship 

 

2(1-2-3) 
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 2)    หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า        96 หน่วยกิต  
  2.1) กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาบังคับ                   84 หน่วยกิต 
                                   (1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย   9 หน่วยกิต 
2561210 ความรู้ทฤษฎีกฎหมายและนิติปรัชญา 

Theories of Law and Legal Philosophy 

3(2-2-5) 

2561211 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 

Theories and Principles of Public Law  

3(3-0-6) 

2563312 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
Principle of Legal Profession and Law for                              
the Organization of Courts Justice 

3(2-2-5) 

                 (2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง    23 หน่วยกิต 
2561212 กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรมและสัญญา     

Personal Law , Juristic  Acts and  Contract 

3(3-0-6) 

2562203 

 

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน     

Law of Property and Land 

3(3-0-6) 

 

2562204 

 

กฎหมายว่าด้วยหนี้  

Law of Obligation       

2(2-0-4) 

 

2562205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

Wrongful Acts, Management of the Affairs Without 

Mandate and Undue Enrichment                                            

2(2-0-4) 

2562421 

 

เอกเทศสัญญา  1      

Specific  Contracts  1 

3(3-0-6) 

 

2562422 

 

เอกเทศสัญญา  2 

Specific Contracts  2 

2(2-0-4) 

 

2563101 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์  

Security Transactions: Personal and Real 

2(2-0-4) 

2563102 

 

กฎหมายครอบครัว             

Family Law 

3(3-0-6) 

 

2563206 

 

 

กฎหมายมรดก 

Law of Succession 
        

3(3-0-6) 
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      (3)  กลุ่มวิชากฎหมายอาญา                   6     หน่วยกิต  

2561213 

 

กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป     

Criminal  Law : General Principles 

3(3-0-6) 

 

2561214 

 

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด     

Criminal  Law : Offences 

3(3-0-6) 

      (4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน                  9   หน่วยกิต  

2561215 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง    

Constitutional Law and Political Institutions 

3(3-0-6) 

2562516 

 

กฎหมายปกครอง 1                                             

Administrative Law  1 

3(3-0-6) 

2562517 กฎหมายปกครอง 2                                            

Administrative Law  2 

3(2-2-5) 

       (5) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ        9   หน่วยกิต  

2562206 กฎหมายลักษณะบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน ตราสารหนี้  

และตราสารเปลี่ยนมือ    

Law of Current Account, Bills and Notes, Bond and 

Negotiable Instruments 

3(3-0-6) 

2563103 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน   

Partnerships, Company and Public Company 

3(3-0-6) 

 2564406 กฎหมายล้มละลาย และฟ้ืนฟูกิจการ 

Bankruptcy and Insolvency Law 

3(3-0-6) 

 (6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ                13  หน่วยกิต  

2563104 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1    

Law of Civil Procedures 1 

3(3-0-6) 

 

2563105 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                              

Law of Civil Procedures 2 

2(2-0-4) 

2563207 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

Law of Criminal Procedures 1 

3(3-0-6) 

2563208 

 

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

Law of Criminal Procedures 2  

2(2-0-4) 
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2564304 กฎหมายลักษณะพยาน  

Law of Evidence 

3(3-0-6) 

     (7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ            6   หน่วยกิต  

2563310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    

Public International Law   

3(3-0-6) 

2563311 

 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล    

Private International Law 

3(3-0-6) 

     (8) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ

พัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       9  หน่วยกิต 

 

2564101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
English for Lawyer 

3(2-2-5) 

2564305 

 

กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม   

Labour and Social Security Law 

3(3-0-6) 

2564405 

 

 

กฎหมายภาษีอากร      

Law of Taxation 

3(3-0-6) 

 

              2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมาย                          12     หน่วยกิต 
             ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้ 
         ให้ครบจ านวนไม่น้อยกว่า   12     หน่วยกิต 
         (1) กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม  

2564201 

 

การจัดท าเอกสารทางกฎหมาย ว่าความ และศาลจ าลอง                                                        

Legal Document, and Advocacy and Moot court 

3(2-2-5) 

2564202 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี

พิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 

Law of Juvenile Delinquency and Procedures 

3(3-0-6) 

2564203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     

Criminology and Penology 

3(3-0-6) 

2564204 

 

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    

Seminar in Criminal Law Procedures 

3(2-2-5) 

2564205 

 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     

Economic Crimes 

3(3-0-6) 
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2564206 

 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์     

Computer Crimes 

3(3-0-6) 

       (2)  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ  

2564505 

 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดี 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

Intellectual Property Law and Procedures 

3(3-0-6) 

2564506 

 

กฎหมายสถาบันการเงิน     

Law of Financial  Institutions 

3(3-0-6) 

2564507 

 

กฎหมายสถาบันการประกันภัย  

Law of Insurance Institutions 

3(3-0-6) 

2564508 

 

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     

Electronic Commerce Law 

3(3-0-6) 

 

2564509 กฎหมายธุรกิจสุขภาพและความงาม 
Law of Wellness and Aesthetics Business 

 

3(2-2-5) 

     (3)  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  

2562606 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

Law of Local Administration 

3(3-0-6) 

2564708 

 

กฎหมายมหาชนเศรษฐกิจการคลัง 

Law of Public Finance Economy 

3(3-0-6) 

 

2564709 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

Anti-Corruption Law 

3(3-0-6) 

 

2564710 

 

กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

Human Rights Law 

 

2564711 

 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     

Consumer  Protection  Law 

3(2-2-5) 

 

 (4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 

2563801 กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

Law of ASEAN Economic Community (AEC) 

3(3-0-6) 

2564407 

 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    

International Trade Law 

3(3-0-6) 
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2564408 

 

กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก  

Alternative Dispute Resolution (ADR)  

3(2-2-5) 

 

2564409 

 

กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ    

International Investment Law 

3(3-0-6) 

2564410 กฎหมายสหภาพยุโรป 

European Union Law 

3(3-0-6) 

 

    (5)  กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ  

2564901 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

Law of Natural Resources and Environment 

3(3-0-6) 

2564902 กฎหมายด้านการเกษตรและสหกรณ์  

Law of Agriculture and Agricultural Cooperatives 

3(3-0-6) 

   

         3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า                                  6   หน่วยกิต  

 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า               30 หน่วยกิต 

   1.1) กลุ่มวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต    

    (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 

0010102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 

หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

การสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึงการใช้ภาษาไทยเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและ

ค้นคว้าทางวิชาการในสื่อประเภทต่าง ๆ 

Principles of using Thai language to develop creativity in learners of the 21st 

century, communication skills: listening, speaking, reading, and writing, using of Thai language to 

present academic research and studies in various types of media. 

 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development  

3(3-0-6) 

พัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะการคาดเดาเนื้อหา การอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือจับ

ประเด็นและข้อมูลส าคัญ พัฒนาทักษะการอ่านและกลยุทธ์ในการเรียนค าศัพท์ พัฒนาทักษะการอ่านที่ส าคัญ 

การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด การสรุปความ การเดาความหมายค าศัพท์จากปริบท การสร้าง

ค าศัพท์ การระบุรูปแบบการเขียน การจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากบทอ่าน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมี

ประสิทธิภาพ พัฒนากลยุทธ์ในการเรียน การจดบันทึก การสรุปความ การถอดความแล้วเขียนใหม่ด้วยถ้อยค า

ของของตนเอง 

Enhancement reading strategies previewing, predicting, skimming, and 

scanning; enrichment of essential reading skills and vocabulary acquisition strategies: identifying main 

ideas and details in paragraphs, identifying patterns of organization, making inferences, guessing word 

meanings from context, word formation; categorizing information; reading critically and effectively; 

development of study skills for further studies  note taking, annotating texts, summarizing and 

paraphrasing. 
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0010203 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

English for 21st Century Learners  

3(3-0-6) 

พัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่าง 

ๆ ในชีวิตประจ าวันทั้งที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ ฝึกการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว เหมาะสมกับ

บริบท ผ่านสื่อการสอนและกิจกรรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและมีความทันสมัย บูรณาการพัฒนา

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  

Development of four fundamental English skills: listening, speaking, reading and 

writing to increase communicative competence through formal and informal English expressions 

frequently used in everyday situations. Emphasis on accuracy, fluency, appropriateness. Integration of 

2 1 st century skills with communicative competence development:  self-directed learning skills, 

collaboration skills, critical thinking skills, cultural awareness, creativity, Information sharing and decision 

making skills needed for 2 1 st century learners  using  communicative activities and  innovative 

materials. 

   (2) กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ 8 หน่วยกิต 

0020110 ความจริงของชีวิต 

The Truths of Life 

2(1-2-3) 

ความหมายและธรรมชาติของชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิต ตามแนววิทยาศาสตร์ ศาสนา และ

ปรัชญา เป้าหมายของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต ทักษะชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ แนว

ทางการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 

Meaning and nature of life developing, life skills through science, religion and 

philosophy, objectives of life, quality of life development, solving life problems, life skills for 

peace, guidelines for applying life skill. 

0020111 สุนทรียภาพและวัฒนธรรมไทย 

Aesthetic and Thai Culture 

2(1-2-3) 

การรับรู้ความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ความเชื่อ ความศรัทธา

ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีไทยบนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน

และการเคลื่อนไหว ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมไทยเพ่ือการพัฒนาทางกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นผู้มีจิตอาสา การแสวงหาความรู้ การสร้างสรรค์ศิลปะและ
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วัฒนธรรมน าสู่การเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

Perception of beauty in nature, human’ s creation of art, beliefs, faithfulness in 

nation, religion and majesty King, Thai culture and society based on perception of sight, sound and 

movement, creative expression of Thai culture for the development of the body, emotions, social 

skills and intellect, enhancement of ethics and morality, volunteering spirit, knowledge searching, 

and creativity, art and culture understanding of oneself and others, adjustment to changes and 

peaceful living in society. 

0020112 ความเป็นไทย วิถีชาติ และศาสตร์พระราชา 

Thainess, Way of life and The King’s Philosophy  

2(1-2-3) 

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ความเป็นไทย การตระหนักถึงความเป็นไทย และส านึกรักชาติไทย จิตอาสาในสังคมไทย การเข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์ องค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาและการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง 

History of Thailand, characteristic of Thai living, Thai culture, Thai tradition and 

local wisdom, Thainess, awareness of being Thai and Thai patriotism realization, volunteering 

spirit in Thai society, participating in activities of volunteering spirit and public benefit, knowledge 

of The King’s philosophy and practicing along The King's philosophy for self-development. 

0020113 กฎหมายและความเป็นพลเมืองดี 

Laws and Good Citizenship 

2(1-2-3) 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย สิทธิทางสังคม สิทธิทาง

เศรษฐกิจ สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางการเมือง การปกครองไทย ระบอบประชาธิปไตย สถาบันทางการเมือง 

พัฒนาการทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

Laws related daily life, rights and duties of Thai citizen, social rights, 

economic rights, cultural rights and political rights.  Thai governance, democracy, political 

institutions, political development and political participation. 
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       (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   3 หน่วยกิต 

0030105 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences  

2(1-2-3) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน การแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิต โดยการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ 

Scientific principle and human thinking process, scientific thinking process, 

mathematical in daily life, problem solving and decision making through systematic and 

creative thinking. 

0030109 การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  

Sports and Exercises for Health 

1(0-2-1) 

ความหมาย จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการออกก าลังกายและกีฬา หลักการและขั้นตอน

ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรม

การออกก าลังกายและกีฬาให้สอดคล้องกับเพศและวัย ฝึกการออกก าลังกายและใช้อุปกรณ์เครื่องมือการออกก าลัง

กายอย่างถูกวิธี การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการการออกก าลังกาย การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพ

ทางกาย 

Definitions, objectives and benefits of exercises and sports; principles and step of 

exercise for health; exercises for improving physical performances; physical activity and sport 

selecting related gender and age; exercise practices and sport equipment proper usage; exercise 

practices in fitness center, physical fitness test and assessment. 

      (4) กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ   4 หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

Awareness and Adaptation in Disruptive World 

2(1-2-3) 

การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบันในมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านการเมือง 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การปรับตัว

เพ่ือแก้ปัญหาการด ารงชีวิตความปกติในรูปแบบใหม่อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบันได้

อย่างเหมาะสม 
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Perception, understanding and awareness of the current disruptive in 

dimensions of society, economics, politics, environment, information technology and 

innovation, social effects, political effects, economics effects, environmental effects, the use 

of information technology and innovation. Adaptation for effective problem solving in new 

normal toward disruptive society. 

0040102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy Organization 

2(1-2-3) 

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบน

ความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข จิตวิทยาเชิงบวก การประยุกต์ใช้

จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างความสุข การท างานอย่างมีความสุข การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่ง

ความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, multi-

cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, positive 

psychology applying for creative happy workplace, and participation in creating a happy 

organization. 

   1.2) กลุ่มวิชาเลือก     6 หน่วยกิต 

   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

(1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

0010302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese Language for Communication  

3(3-0-6) 

ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาจีนอย่างง่ายส าหรับการสนทนาในชีวิตประจ าวัน สัท

อักษรภาษาจีนและการออกเสียง การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Basic Chinese language vocabularies, phrases and sentences in daily 

conversation; Chinese phonetics ( Pinyin)  and pronunciation; practicing Chinese 

communication in various situations . 
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0010402 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese language for Communication 

3(3-0-6) 

ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายส าหรับการสนทนาในชีวิตประจ าวัน สัทอักษร

ภาษาจีนและการออกเสียง การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Basic Japanese language vocabularies, phrases and sentences in daily 

conversation; Japanese phonetics and pronunciation; practicing Japanese communication in 

various situations. 

0010502 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malayan language for Communication  

3(3-0-6) 

ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษามลายูอย่างง่ายส าหรับการสนทนาในชีวิตประจ าวัน สัทอักษร

ภาษามลายูและการออกเสียง การฝึกทักษะการสื่อสารภาษามลายูในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Basic Malayan language vocabularies, phrases and sentences in daily 

conversation; Malayan phonetics and pronunciation; practicing Malayan communication in 

various situations. 

(2)  กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

0020114 พลเมืองศึกษา ธรรมาภิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชัน 

Citizenship Education, Good Governance and Corruption 

Prevention 

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของพลเมือง บทบาท สิทธิหน้าที่ หลักความดี คุณธรรมใน

มิติทางสังคม ศาสนา ปรัชญา พลเมืองกับความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์ แนวคิดทฤษฎี การบริหาร

จัดการธรรมาภิบาล ปัญหาและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น การวัดและประเมินหลักธรรมาภิบาลของ

หน่วยงาน 

Definition and importance of citizenship , roles, principles, virtue, morality in social 

dimensions, religion, philosophy, citizenship in the globalization, meaning, characteristics, concepts, 

theories, management, good governance creating public consciousness, volunteering, corruption 

prevention, measurement and assessment good governance of organization. 
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0020115 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

Information for Learning 

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ ความต้องการใช้ กระบวนการพัฒนาทักษะการ

รู้สารสนเทศ ความต้องการใช้สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน

คุณค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การถอดองค์ความรู้สารสนเทศ การเขียนรายการ

อ้างอิงและบรรณานุกรม การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบบทความวิชาการ 

Definition and importance of information literacy, processes development of 

information literacy skill, needs of using information, selecting of sources of information, 

information searching, evaluation of information values, information analysis and synthesis, 

extracting of knowledge, writing reference and presentation in academic article. 

 

0020116 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

Creative Learning Spaces 

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประเภทของแหล่ง

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงบริการในแหล่งเรียนรู้เชิงสรรค์ 

Definition and importance of learning space, using creative learning space for 

lifelong learning, meaning, scope and importance of creative learning spaces, category of 

creative learning spaces, collection, services and access of creative learning spaces. 

 

0020117 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development  

2(1-2-3) 

ความหมายของการท าสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  

ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน า

สมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน

และญาณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา 

ชาวโลกกับวิปัสสนา      
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Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the nature of reciting 

and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; the way to apply meditation to 

daily life, meditation as related to education and operation; the nature, process, property, 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. 

 

0020118 โลก สิ่งแวดล้อม มนุษย์และการเปลี่ยนแปลง 

Earth, Environment, Humans and Changes  

2(1-2-3) 

โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับตัวของมนุษย์

ต่อภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

Structure and composition of earth, global change, natural disasters, natural 

resources and the environment, environmental management and sustainable development, 

human adaptation to natural disasters and environmental changes, The application of geo-

informatics for environmental and disaster management. 

 

0020119 พลังมหัศจรรย์แห่งจิต 

 Miraculous Power of Mind 

2(1-2-3) 

ปรากฏการณ์พลังทางจิต  รวบรวมข้อมูลและเรียนรู้ปรากฏการณ์พลังต่าง ๆ ที่เกิดจากจิต

มนุษย์ การฝึกพลังจิตต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยระบบดิจิทัล

สารสนเทศ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการวัดพลังจิตและอารมณ์ของมนุษย์ 

Psychological phenomena in science and Buddhism, methods of training 

psychic powers in various ways, measuring the Aura energy in the human body, psychic 

benefits in daily life, scientific equipment supporting power of mind assessment. 
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0020120 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

Conflict Resolution through Peaceful Means 

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง สันติภาพ สันติวิธี การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การ

วิเคราะห์ความขัดแย้ง และความรุนแรงในระดับบุคคล ชุมชน และระหว่างประเทศ แนวทางสันติวิธีในการ

แก้ปัญหาที่คุกคามสันติภาพ 

Concept and theory of conflict, peace, violent conflict prevention, conflict and 

violence analysis in personal, community and international levels, model of peaceful means in 

solving peace-threatening problem. 

 

0020121 สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

Rights, Duties, and Participatory in Local Development 

2(1-2-3) 

ปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ การเมืองและการปกครองแบบมีส่วนร่วม สิทธิ 

หน้าที่ พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย รูปแบบการบริหารและการจัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา

และอุปสรรค แนวทางแก้ไขและทิศทางแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทย 

Philosophy, concepts related rights and duties, politics and participatory 

governance, rights, duties, and development of local government in Thailand, model of 

administration and management of local government organizations, problem, obstruction 

and solution trends of Thai local administration. 

 

0020122 ระบบราชการไทย 

Thai Bureaucratic Administration 

2(1-2-3) 

การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรวมอ านาจ การกระจาย

อ านาจ หน้าที่ของหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รายได้และรายจ่ายของรัฐบาล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับฟัง

เสียงของประชาชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  

Central, regional, and local administration, centralization, decentralization, duties of 

bureaucratic units, independent organizations, privatization, government officials, government 

revenues and expenditure, e-government, e-service, public hearing, and public information 

awareness. 
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0020123 สุขกับชีวิตด้วยจิตวิทยา 

Good Life Through Psychology 

2(1-2-3) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองตามศักยภาพ การปรับตัวให้ชีวิตมีความสุขแบบสมดุล 

การวางแผนชีวิต การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาภาวะผู้น า การจัดการภาวะวิกฤตของชีวิต การพัฒนา

ตัวเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Life quality development, self-development, adjustment for balance and 

happy life, life-planning, human-relationship development, leadership, life-crisis 

management, lifelong learning for self-development. 

 

      (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

0030106 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

วิถีชีวิตกับการเกษตร ประโยชน์และประเภทของการเกษตร การเกษตรกับสภาพภูมิอากาศ 

การประยุกต์วัสดุทางการเกษตรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การเกษตรเพ่ืองานอดิเรก การเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชุมชน การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมและการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร 

Way of life and agriculture, benefits and classification of agriculture, agriculture 

and climate, applying of agricultural materials to promote health, agriculture for hobby, 

agriculture for driving the community economy, problem solving in agricultural products with 

innovation and processing, agriculture product value added. 

 

0030107 เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Technology and Creative Innovation 

2(1-2-3) 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเลือกและประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและการเปลี่ยนแปลง 

Knowledge, understanding related technology, selecting and applying to 

improve the quality of life to creating suitable innovations for social context and changes. 
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0030108 สุขภาพดี ชีวิตดี 

Good Health Good Life  

2(1-2-3) 

ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ ความส าคัญและมิติทางสุขภาพ การดูแลสุขภาพของแต่ละ

ช่วงวัย หลักการใช้ยาสามัญประจ าบ้าน ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน การใช้ยาในทางที่ผิด เพศศึกษา ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด บุหรี่และยาสูบ การดูแลสุขภาพจิต 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพ 

Basic knowledge of health, importance and dimension of health, health care 

of life stages, principles of common household medicine, modern medicine, traditional 

medicine and health products used in daily life, drug abuse, sex education, knowledge 

related tobacco and cigarette, mental health care, health innovation and technology. 

 

       (4) กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ 

0040103 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship  

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสและการรับมือทางธุรกิจ

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง บูรณาการความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการจัดการกับการบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ส าหรับ

ผู้ประกอบการ และ การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก 

Concept and theory creating entrepreneurial, searching for opportunities and 

dealing with business in a change age integrate knowledge with the science of management 

and business administration, strategies for entrepreneurs and small business management. 

0040104 การตลาดชาญฉลาด 

 Smart Marketing 

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎี การแข่งขันทางการตลาดในโลกปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วน

ตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การจัดการตลาดยุคใหม่ทั้ง

ออนไลน์และออฟไลน์ การตลาดเพ่ือธุรกิจชุมชน 

Concept and theory of marketing competitiveness analysis, applying psychology 

on consumer behavior, market segmentation, targeting, product positioning, branding, modern 

business management, modern marketing management through online and offline, marketing 

for community business. 
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0040105 สังคมไทยในยุคดิจิทัล 

Thai Society in Digital Era 

2(1-2-3) 

แนวคิด ความหมายและความส าคัญของสังคมยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่

สังคมยุคดิจิทัล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์  ความเข้าใจและทักษะ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้และการปรับตัวในยุคดิจิทัลผ่านกระบวนการทางสังคม 

ความตระหนักรู้ในคุณธรรมและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

Concept, definition information with digital media and social networks, the 

change of Thai society to a digital age society, understanding and skills in using creative 

digital technology, learning and adaptation in the digital age through social processes, 

awareness of morals and ethics in the use of digital technology. 

 

0040106 ออกแบบการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 

Storytelling Design Digital in Media 

2(1-2-3) 

การเล่าเรื่องผ่านเนื้อหาในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพ วีดิทัศน์ เสียง บทสนทนา และผ่าน

เทคนิคต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มในสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย 

Storytelling through various forms of content storytelling, telling a story by video, 

voice, dialogue and various production techniques for platforms in digital media. 

 

0040107 เกมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 

Educational Games for Citizenship 

2(1-2-3) 

ความส าคัญของเกมการศึกษาและความเป็นพลเมือง ประเภทของเกมการศึกษา แนว

ทางการออกแบบเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของพลเมือง การใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน

เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง การทดลองจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

Importance educational games and citizenship, types of educational games, 

guidelines of educational games design to develop characteristics of citizenship; using media 

technology, and innovation on educational games to develop citizenship, educational games 

activities management for citizenship in democratic regime. 
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   2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า              96  หน่วยกิต 
               2.1)  กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาบังคับ    84  หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย                            9                หน่วยกิต                                     
2561210 ความรู้ทฤษฎีกฎหมายและนิติปรัชญา     3(2-2-5) 
  Theories of Law and Legal Philosophy 

การเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานในการเรียนกฎหมาย ความหมายของกฎหมาย ประวัติ
ความเป็นมา วิวัฒนาการของสังคมที่เป็นรัฐสมัยใหม่ องค์กรของรัฐ บ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมายเป็นมหาชนและเอกชน หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิธี การใช้การตีความกฎหมาย และ 
การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย แนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายของส านักต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับศีลธรรม 
2561211 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน      3(3-0-6)

 Theories and Principles of Public Law  
แนวความคิดของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายมหาชน ความหมายและ

ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน ประเภทของกฎหมายมหาชน บทบาทและความส าคัญของกฎหมาย
มหาชน หลักประชาธิปไตย หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ องค์กรของรัฐ และการควบคุมตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ  
2563312  หลักวิชาชีพนักกฎหมายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม   3(2-2-5) 
  Principle of Legal Profession and Law for  
                    the Organization of Courts Justice   

วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ มารยาท จรรยาบรรณ อุดมคติ
และจริยธรรมของนักกฎหมาย องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย ระบบศาลในประเทศไทย อ านาจศาล และระบบศาลตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม 

 

(2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง                                                  23   หน่วยกิต         
2561212 กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6) 

Personal Law , Juristic Acts and Contract 
 กฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่หลักทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล และ

สถานะของบุคคล เรื่องนิติกรรม และสัญญา ทั้งลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดง
เจตนา เหตุอันท าให้เจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวง นิติกรรมอ าพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและ
โมฆียะกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ลักษณะของสัญญา  การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา มัดจ า  
เบี้ยปรับ   
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2562203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและท่ีดิน     3(3-0-6) 
Law of Property and Land   
กฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สิน ความ

เกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 3 
และหลักทั่วไปของทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิน รวมทั้งการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2562204 กฎหมายว่าด้วยหนี้       2(2-0-4) 

Law of Obligation 
   ความหมายของหนี้  บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้  การโอนสิทธิเรียกร้อง  ลูกหนี้และ
เจ้าหน้าที่หลายคน  ความระงับแห่งหนี้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  
2562205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้   2( 2-0-4)
 Wrongful Acts, Management of the Affairs Without Mandate  
             and Undue Enrichment 
  ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยมิใช่สัญญา  ละเมิด  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 2  ลักษณะ  5  จัดการงานนอกสั่ง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  ลักษณะ  3  
ลาภมิควรได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ  4   
2562421       เอกเทศสัญญา 1        3(3-0-6) 
  Specific Contracts 1 

กฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ตั้งแต่ ซื้อขาย 
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน และการประกันภัย 
2562422  เอกเทศสัญญา 2       2(2-0-4) 
  Specific Contracts 2 
                     วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 2562421 เอกเทศสัญญา 1 

กฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ตั้งแต่ ยืม ฝากทรัพย์ 
เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ  
2563101 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์    2(2-0-4) 

Security Transactions: Personal and Real 
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ าประกัน  จ านอง จ าน า  ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  11  ลักษณะ  12  และลักษณะ  13   
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2563102 กฎหมายครอบครัว       3(3-0-6) 
 Family Law 

กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เรื่องหมั้น สมรส 
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู  รวมทั้ง
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2563206 กฎหมายมรดก        3(3-0-6) 

 Law of Succession 
          กฎหมายมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่บทบัญญัติทั่วไป สิทธิ

โดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ รวมทั้ง
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา                   6     หน่วยกิต            

2561213 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป      3(3-0-6) 
  Criminal Law: General Principles 

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป 
หลักความรับผิดทางอาญา การกระท าโดยเจตนา การกระท าโดยประมาท อ านาจในการกระท าทางอาญา 
หลักกฎหมายยกเว้นโทษ และลดหย่อนโทษทางอาญา การกระท าความผิดหลายคน การพยายามกระท า
ความผิด การกระท าความผิดหลายบท การกระท าความผิดอีก อายุความ บทบัญญัติที่ใช้กับความผิดลหุ
โทษ 
2561214 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด      3(3-0-6) 
  Criminal Law : Offences 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวล
กฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ  

 
(4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน                             9     หน่วยกิต               

2561215 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง     3(3-0-6) 
  Constitutional Law and Political Institutions 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อ านาจ
อธิปไตย การแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมือง 
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2562516 กฎหมายปกครอง 1       3(3-0-6) 
  Administrative Law 1 

หลักกฎหมายปกครอง กิจกรรมของรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การจัดองค์กรของรัฐ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน บุคลากรขององค์ของรัฐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน การกระท าทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
2562517 กฎหมายปกครอง 2       3(2-2-5) 
  Administrative Law 2 

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 2562516 กฎหมายปกครอง 1 
ศาลปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง เขตอ านาจ

ของศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง องค์คณะในการพิจารณาและพิพากษาคดี 
การเขียนค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ และค าให้การเพ่ิมเติม ตามกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

(5) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ                     9           หน่วยกิต             
2562206 กฎหมายลักษณะบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน ตราสารหนี้ และตราสารเปลี่ยนมือ  3(3-0-6) 
                   Law of Current Account, Bill and Notes, Bond and Negotiable 
Instruments 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะของเอกเทศสัญญา เกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด และตั๋ว
เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ความหมาย ลักษณะ ประเภทของตราสารหนี้ และ
ตราสารเปลี่ยนมือ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตราสารหนี้ และตราสารเปลี่ยนมือ  
2563103 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจ ากัด   3(3-0-6) 
  Law of Partnerships, Company and Public Company 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะของเอกเทศสัญญา เกี่ยวกับหุ้นส่วนและบริษัท 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 และลักษณะ 23 กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2564406 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ     3(3-0-6) 
  Bankruptcy and Insolvency Law 

หลักส าคัญของกฎหมายล้มละลาย การฟ้องร้องคดีล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การ
ยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และวิธี
พิจารณาคดีในศาลล้มละลาย รวมทั้งการฟ้ืนฟูกิจการ 
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(6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ                          13     หน่วยกิต               
2563104 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  1                            3(3-0-6) 
  Law of Civil Procedures 1 

          หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาคดีในศาล
ชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ 2 
2563105  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  2                           2(2-0-4) 
  Law of Civil Procedures 2 

          วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 2563104 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
หลักกฎหมายว่าด้วย อุทธรณ์ ฎีกา วิธีพิจารณาชั่วคราวก่อนพิพากษา และภาคบังคับ

คดี การบังคับตามค าพิพากษา หรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4 
2563207  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                          3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedures 1 
                 หลักทั่วไป อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2  

2563208  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                          2(2-0-4) 
  Law of Criminal Procedures 2 

           วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 2563207 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
     วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ความหมายและประเภทการฟ้องคดีอาญาและการไต่สวน

มูลฟ้อง การพิจารณา ค าพิพากษาและค าสั่ง อุทธรณ์ ฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม 
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 
4 ภาค 6 และภาค 7 
2564304 กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6) 
  Law of Evidence 

         ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักใน
การรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่น า
สืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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(7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ                          6     หน่วยกิต                       
2563310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                       3(3-0-6) 
  Public International Law 

          ความหมาย ลักษณะ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี เมือง 
ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง รัฐ การรับรองรัฐ และรัฐบาล การสืบทอดของรัฐ การใช้อ านาจรัฐ ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ 
การระงับข้อพิพาทของรัฐ การใช้ก าลังตามกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ ความคุ้มกันจากเขต
อ านาจรัฐ การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว เขตอ านาจของรัฐทางทะเลและก าหนดเขตทางทะเล รวมทั้งหลักการ
พ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน 
2563311 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                        3(3-0-6) 
  Private International Law 

               กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ
เอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน กล่าวคือ การจัดสรรเอกชนในทางระหว่าง
ประเทศทั้งโดยสัญชาติและภูมิล าเนา การก าหนดสิทธิหน้าที่และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับ
คนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง 

 
(8) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน  

             หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           9        หน่วยกิต                                                                
2564101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย      3(2-2-5) 
  English for Lawyer 

                การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางกฎหมาย 
ศัพท์เทคนิคส าหรับนักกฎหมาย ในระบบกฎหมายต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอ่าน ค้นคว้า
เอกสารทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถค้นคว้าหาข้อมูลกฎหมายต่างประเทศในบริบทที่
เป็นภาษาอังกฤษ 

                 The use of English for lawyers, Legal English terminology, technical 
terms for lawyers in varying legal systems as a necessary background for reading and 
surveying English documents in the legal profession.  Researching laws of foreign 
jurisdictions. Legal Translation in English. 
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2564305 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม     3(3-0-6) 
Labour and Social Security Law 

               กฎหมายแรงงานของไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม เช่น กฎหมายประกันสังคม 
2564405 กฎหมายภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Law of Taxation 

               ความรู้ เบื้องต้น และหลักทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ความหมายของภาษีอากร 
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายทางภาษีอากร การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลผู้มีหน้าที่
เสียภาษี ฐานภาษี ประเภทภาษี ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑ์และประเภทภาษีตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมทั้งศึกษาถึง
หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการขจัดการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนระหว่างรัฐ 

 
 2.2)  กลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมาย      12 หน่วยกิต 
                  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ให้ครบจ านวนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกติ 
 

(1) กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม       
2564201 การจัดท าเอกสารทางกฎหมาย ว่าความและศาลจ าลอง   3(2-2-5)        

  Legal Document, and Advocacy and Moot Court  
               การจัดท าเอกสารทางกฎหมาย การว่าความ ตั้งแต่การเตรียมคดี การร่างค าฟ้อง ร่าง

ค าให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้ วิธีซักถามพยาน การร่างค าแถลงส านวน หลักส าคัญ
ของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเก่ียวกับทนายความ การจัดศาลจ าลองให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวม
พร้อมกับทดลองฝึกปฏิบัติ 
2564202  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีในศาล

เยาวชนและครอบครัว       3(3-0-6) 
 Law of Juvenile Delinquency and Procedures 
        ความหมายของเด็กและเยาวชน ประเด็นปัญหาทางสังคม จิตวิทยาของเด็กและ
เยาวชนผู้กระท าความผิด ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีแก้ไข
ผู้กระท าผิด รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ ตามหลักกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาชน และกฎหมายวิธีคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 
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2564203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 
  Criminology and Penology 
         ขอบข่ายของอาชญาวิทยา  สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม  
กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม  พฤติกรรมของผู้กระท าผิด การป้องกันอาชญากรรม  ความหมาย
และขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ  ทฤษฎี และ
งานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา การใช้มาตรการอื่นแทนโทษจ าคุก 
 

2564204  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     3(3-0-6) 
  Seminar in Criminal Law Procedures 

               กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวน และสอบสวน
ในการกระท าความผิดอาญา  สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย 

 

2564205 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 
  Economic Crimes 
        แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่ส าคัญของกฎหมายที่ ใช้ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทบกระเทือนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายว่าด้วยการ
ฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความผิดอาญาเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ รวมตลอดถึงปัญหาการ
ใช้บังคับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว 

 

2564206 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
  Computer Crimes 
        กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงโดยไม่
มีอ านาจ ฝ่าฝืนกฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ตลอดจนความผิดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดอันเกิดจากปัญญาประดิษฐ์ 
 

(2) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ       
2564505  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
  Intellectual Property Law and Procedures 

               ความหมาย ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา และความคุ้มครองทางกฎหมาย โดย
เน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ 
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2564506 กฎหมายสถาบันการเงิน       3(3-0-6) 
  Law of Financial Institutions 

               บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน ธนาคาร
พาณิชย์  บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์  หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร์  กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มี
บทบาทในการควบคุมก ากับสถาบันการเงินดังกล่าว 

 

2564507  กฎหมายสถาบันการประกันภัย      3(3-0-6) 
  Law of Insurance Institutions 

               กฎหมายที่เป็นหลักส าคัญในการด าเนินธุรกิจสถาบันการประกันภัย ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและการระงับข้อพิพาท 
กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมายการประกันภัยทางทะเล กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

2564508 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
  Electronic Commerce Law 

               โครงสร้างและองค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การตีความธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

2564509        กฎหมายธุรกิจสุขภาพและความงาม     3(2-2-5) 
  Law of Wellness and Aesthetics Business 
       กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านสุขภาพ   
ความงาม ฟิตเนส อาหารเสริม การท าสปา นวด คลินิกรักษาสิว ศัลยกรรมตกแต่ง การดูแลผิวพรรณ วิทยา
ศาตร์เครื่องส าอาง ตลอดจนเวชส าอาง  

 
(3)  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน       

2562606 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           3(3-0-6) 
  Law of Local Administration 
                     รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งของไทย และต่างประเทศ การจัดตั้งองค์กรการ
จัดท าข้อบัญญัติ ข้อบังคับของท้องถิ่น บทบาท อ านาจและหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2564708 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจและการคลัง  
                    Law of Public Finance Economy     3(3-0-6) 

  ความเป็นมา พ้ืนฐาน และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและด าเนินกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจ การเข้าควบคุมการด าเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน และการที่รัฐเข้าด าเนินการในทาง
เศรษฐกิจ มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐอาจน ามาใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย
การคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบันการเงินและการคลังของรัฐ 

 

2564709 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  3(3-0-6) 
  Anti-Corruption Law 

               องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต, กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2564710 กฎหมายสิทธิมนุษยชน       3(3-0-6) 
  Human Rights Law 

          ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ปรัชญา ทฤษฎี ข้อความคิด ที่มาของ
กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีสภาพบังคับ รูปแบบกฎหมายภายในรัฐ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ หลักกฎหมายต่าง ๆ จารีตประเพณี และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

2564711  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3(3-0-6) 
  Consumer Protection Law 

               แนวคิดและความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย 
การเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย วิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
(4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ       

2563801 กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    3(3-0-6) 
  Law of ASEAN Economic Community (AEC) 
                     ภาพรวมของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่ระยะเป็น
องค์กรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างหลวมๆ ไปจนถึงเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียน โครงสร้างและ
กลไก การตัดสินใจของอาเซียนที่ปรากฎตามกฎบัตรอาเซียนโดยเน้นไปที่ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม 
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเน้นถึง ความตกลงการค้าบริการของ
อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFTAS) เขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN 
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Free Trade Area:AFTA), ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน( ASEAN Trade in Goods Agreement: 
ATIGA)และ ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: 
ACIA)  และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อีกทั้งความสัมพันธ์ของอาเซียนกับองค์กรอ่ืน ๆ ที่ใกล้ชิด 
ตลอดจนเปรียบเทียบอาเซียนกับ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอ่ืน อาทิ องค์การสหประชาชาติ องค์การ
การค้าโลก สหภาพยุโรป และนาฟต้า 
2564407  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Trade Law 

               ความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเอกรูปส าหรับการซื้อขายระหว่างประเทศ 
เงื่อนไขที่ส าคัญทางการค้าระหว่างประเทศ การท าสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งและการ
ประกันภัยสินค้า การช าระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ 
2564408 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก          3(2-2-5) 

      Alternative Dispute Resolution (ADR) 
               การระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาล การเจรจา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การ

ประนีประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ ในลักษณะ รูปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาค าชี้ขาด การ
บังคับตามค าชี้ขาด ตลอดจนผลของค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และอนุสัญญาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2564409 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  International Investment Law 

               หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ การส่งเสริมคุ้มครองการ
ลงทุน ความหมายของการลงทุนและนักลงทุนระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายทุน หลักการประติบัติเยี่ยง
คนชาติและหลักประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์อย่างยิ่ง การคุ้มครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติ
จากการเวนคืนเป็นของรัฐ ผู้รับการลงทุนและการระงับข้อพิพาทตามข้อความคิดของกฎหมายการลงทุน
ระหว่างประเทศ 
2564410  กฎหมายสหภาพยุโรป       3(3-0-6) 
  European Union Law 

               หลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป กฎหมายระหว่างประเทศกับสหภาพ
ยุโรป สถาบันของสหภาพยุโรป สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของสหภาพยุโรป อ านาจศาลแห่ง
สหภาพยุโรป ปัญหาและแนวโน้มของสหภาพยุโรป 
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(5) กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ                    
2564901  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Law of Natural Resources and Environment 

               แนวความคิด นโยบาย กฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่า
ด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยป่า
สงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
2564902 กฎหมายด้านการเกษตรและสหกรณ์     3(3-0-6) 
  Law of Agriculture and Agricultural Cooperatives 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การบริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน้ าเพ่ือให้
สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและน้ า กฎหมายว่าด้วยจัด
ที่ดินเพ่ือการครองชีพ กฎหมายว่าด้วยพัฒนาที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของประชาชนบนพื้นฐานแห่งการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้เอง กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กฎหมายเกี่ยวกับ
ตลาดสินค้าเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ 
 


