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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

Bachelor of Laws Program in Laws
น.บ. (นิติศาสตร) LL.B. (Laws)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานกฎหมาย มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ นํากฎหมายไปใชพัฒนา
ตนและพัฒนาสังคมตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงคของหลักสูตร

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรอบรูดานกฎหมาย มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมีความใฝรู
2. มีความสามารถประยุกตการใชกฎหมาย และนํากฎหมายไปใชพัฒนาตนและพัฒนาสังคมตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางมีคุณภาพเพื่อใหสอดคลองความ
ตองการของสังคม และมีความศรัทธาตอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1 บังคับเรียน
2.3.2 เลือกเรียน
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
106 หนวยกิต
9 หนวยกิต
45 หนวยกิต
47 หนวยกิต
38 หนวยกิต
9 หนวยกิต
5 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

2

1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

2562101
2562102
2562103
2561209
2561205
2561206
2561208
2562201

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1
English for Lawyer 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2
English for Lawyer 2
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3
English for Lawyer 3
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
Civil Law : General Principles
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
Obligation: General Principles
หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน
Law of Property and Land
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3(3-0)
12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

106
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

45

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 2

3

2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
Wrongful Acts, Management of the Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment
2562313
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
2562314
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
2563517
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
Law of Civil Procedure 1
2563518
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
Law of Civil Procedure 2
2563519
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure 1
2563520
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure 2
2563521
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
2563308
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
47
บังคับ เรียน
38
2562406
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1
2562407
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2
2562417
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
Security Transactions: Personal and Real
2562419
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
Bills and Notes
2562412
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
Partnerships and Company
2562511
กฎหมายปกครอง 1
Administrative Law 1
2562512
กฎหมายปกครอง 2
Administrative Law 2
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 3
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2562506
2563204
2563205
2563503
2563508
2563510

2561101
2562302
2562304
2563701
2564503
2562312
2562415
2562503
2562507
2563302
2563305

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Constitutional Court of Justice
กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายภาษีอากร
Law of Taxation
กฎหมายลมละลาย
Bankruptcy Law
เลือก เรียน
ประวัติศาสตรกฎหมาย
Legal History
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
กฎหมายแพงและพาณิชย
Civil and Commercial Law
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
Labour Law and Procedures
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Law and Procedures
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
Law of Juvenile Delinquency and Procedures
หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
Accounting for Lawyer
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Law of Thai Public Administration
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitutional Law
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
สิทธิมนุษยชน
Human Rights
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2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 4
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2563306
2563404
2563405
2563511
2563512
2563513
2563514
2564301
2564302
2564401
2564402
2564403
2564501
2564707
2564702
2564703
2562601
2562606

กฎหมายทหาร
Military Law
กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง
Law of Transportation
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
Law Concerning Financial Institution
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
Law of Public Finance
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law
วิธีระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
กฎหมายศุลกากร
Customs Law
นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine
การสืบสวนและสอบสวน
Investigation and Inquiry
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
International Trade Law
กฎหมายการลงทุน
Investment Law
กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
กฎหมายจราจร
Traffic Law
กฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Law of Conservation of Natural Resource and
Environment
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
Consumer Protection Law
กฎหมายประกันสังคม
Social Security Law
นิติปรัชญา
Philosophy of Law
กฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
Law of Local Administration

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 5
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2562608

กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
Law Concerning ASEAN Community

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
2564605
2564606

3(3-0)
5 หนวยกิต

การฝกประสบการณหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Professional Practice in Legal Profession
การฝกประสบการณการวาความและศาลจําลอง
Professional Practice in Advocacy and Moot Court

2(90)
3(180)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่กําหนดใหเรีย นโดยไมนั บหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

หนา 6

7

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎี ตางๆ เกี่ ยวกั บความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บ ผิด ชอบตอหน าที่ข องตนเอง ครอบครัว และสัง คม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

หนา 7

8

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่เกี่ย วกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย น แปลงที่ มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุ ราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
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4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2)

หมวดวิชาเฉพาะ
106 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
2562101
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1
3(3-0)
English for Lawyer 1
พื้นฐานเกี่ยวกับการใชคําศัพทที่เปนภาษากฎหมาย โดยเนนการอานและการทําความ
เขาใจเอกสารพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย เชน ตัวบทกฎหมาย นิติกรรมสัญญา บทความ เอกสาร
ตาง ๆ ทางกฎหมายที่เปนภาษาอังกฤษ
2562102

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2
3(3-0)
English for Lawyer 2
พื้น ฐานเกี่ ยวกั บ การเขีย นและการอานภาษาอังกฤษ โดยเนน ทักษะการเขียนสรุป
เกี่ยวกับบทความ รายงาน เอกสารตาง ๆ ที่มีเนื้อหาดานกฎหมายเพื่อใหสามารถนําคําศัพทที่เปนภาษา
กฎหมายมาเรียบเรียงใหเปนรูปประโยคที่ถูกตอง
2562103

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3
3(3-0)
English for Lawyer 3
การรางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย การใหคําปรึกษา
ทางกฎหมาย โดยใชทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถโตตอบในทางกฎหมายทั้งการพูดและการ
เขียนอันจะนําไปสูการประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายที่เปนสากลสอดคลองกับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
45 หนวยกิต
2561209
กฎหมายแพง :หลักทั่วไป
3(3-0)
Civil Law : General Principles
ความหมาย ความเปนมาและบอเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมูของ
กฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
ปรากฏการณทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมาย สิทธิหนาที่ และการใชสิทธิรวมทั้งการใชสิทธิเกินสวน นิร
โทษกรรมและหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพงที่บัญญัติไวตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 1
2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0)
Juristic Act and Contract
ลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําใหเจตนา
เสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอําพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและ
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เงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และ
ลักษณะของสัญญา การกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ การเลิก
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2
2561206

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0)
Obligation: General Principles
ความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ การโอนสิทธิเรียกรอง ลูกหนี้
และเจ าหน า ที่ ห ลายคน ความระงั บแหง หนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย บรรพ 2
ลักษณะ 1
2561208

หลักกฎหมายมหาชน
3(3-0)
Principles of Public Law
ศึกษาความเป น มา แนวความคิดและบอเกิดแหงแนวกฎหมายมหาชน รวมทั้ง
ศึกษาความหมายขอบเขต การบัญญัติ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกฎหมาย การใชและการตีความ สภาพ
บังคับ สิทธิหนาที่ของเอกชน และ/หรือของรัฐ ในความสัมพันธที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
2562201

กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน
3(3-0)
Law of Property and Land
ลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องระหวางทรัพยเครื่อง
อุปกรณและดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของ
ทรัพยสิน ชนิดของทรัพยสิน รวมทั้งการไดมาซึ่ งกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 4
2562202
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0)
Wrongful Acts, Management of the Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment
ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิไดมีสัญญา ไดแก ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2
ลักษณะ 3 ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 4
2562313

กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1

2562314

กฎหมายอาญา 2
3(3-0)
Criminal Law 2
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค2และ 3
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2562510

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0)
Constitutional Law
ความรูทั่วไปเกี่ย วกับรัฐธรรมนูญ ความเป น กฎหมายสูงสุดของรัฐ ธรรมนูญ การ
ควบคุมกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อํานาจ
อธิ ป ไตย การแบ ง แยกการใช อํ า นาจอธิ ป ไตย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ รวมทั้ ง สถาบั น และองค ก รตาม
รัฐธรรมนูญ
2563517

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง1
3(3-0)
Law of Civil Procedure 1
หลั กกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง วา ด ว ยบททั่ ว ไป วิ ธี พิจ ารณาในศาลชั้น ต น
อุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1-2-3

2563518

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง2
3(3-0)
Law of Civil Procedure 2
หลั ก กฎหมายว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาชั่ ว คราวก อ นพิ พ ากษาและการบั ง คั บ ตามคํ า
พิพากษา หรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4
2563519

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0)
Law of Criminal Procedure 1
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ไดแก หลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง
จําคุก คน และปลอยชั่วคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ
ภาค 2
2563520
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0)
Law of Criminal Procedure 2
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ไดแกวิธีพิจารณาในศาลชั้นตนอุทธรณและ
ฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค
3 ภาค 4 และภาค 6
2563521

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0)
Public International Law
ประวัติความเปนมาของกฎหมายระหวางประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหวาง
ประเทศ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศ หลักวา
ดวยเขตอํานาจของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ (Jurisidiction) องคการระหวางประเทศนิติบุคคลระหวาง
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ
ความรับผิดชอบของรัฐความสัมพันธทางทูตและกงสุล และระบอบกฎหมายระหวางประเทศที่ใชกับ
อาณาบริเวณตาง ๆ นิติสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของ
ประชาคมอาเซียน
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2563308

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0)
Private International Law
กฎเกณฑ ของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือ
เอกชนที่มีนิติสัมพันธในลักษณะระหวางประเทศในทุกดาน การจัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศ
ทั้งโดยสัญชาติและภูมิลําเนา การกําหนดสิทธิหนาที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหวางประเทศ
กฎเกณฑวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย และวิธีการระงับขอพิพาทของบุคคลในทางระหวางประเทศ
โดยการศึกษากฎหมายวาดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคน
ตางดาว และอนุสัญญาที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษากฎหมายระหวางประเทศคดีบุคคลในกรอบของ
ประชาคมอาเซียน
2.3 วิชาเฉพาะดาน
47
หนวยกิต
บังคับ
38
หนวยกิต
2562406
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0)
Specific Contracts 1
ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันไดแก สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาซื้อ
เชาทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3
ลักษณะ 4 และลักษณะ 5
2562407

เอกเทศสัญญา 2
3(3-0)
Specific Contracts 2
ลักษณะของเอกเทศสัญญา ไดแก สัญญายืม ฝากทรัพย จางแรงงาน จางทํา
ของ รับขน เก็บของในคลังสินคา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอมยอมความการพนันขันตอและ
ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8
ลักษณะ 9 ลักษณะ 10 ลักษณะ14 ลักษณะ 15 ลักษณะ 16 ลักษณะ17 ลักษณะ18และ
ลักษณะ20

2562417

กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
3(3-0)
Security Transactions: Personal and Real
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และลักษณะ 13
2562419

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3(3-0)
Bills and Notes
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ ยวกับตั๋ว เงิน และบัญชีเดินสะพัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21
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2562412

กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
3(3-0)
Partnerships and Company
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุนสวนบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ ลักษณะ 23 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
2562511

กฎหมายปกครอง 1
3(3-0)
Administrative Law 1
หลั ก การที่ เ ป น รากฐานของกฎหมายปกครอง การดํ าเนิ น กิจ กรรมของรั ฐ เพื่ อ
ประโยชนสาธารณะ การจัดองคกรของรัฐ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน บุคลากรขององคกรของรัฐ สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน การ
กระทําทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ และการควบคุมการใชอํา นาจขององคของรัฐ รวมทั้งสาระสําคัญของกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
2562512

กฎหมายปกครอง 2
3(3-0)
Administrative Law 2
หลักการของกฎหมายปกครอง โครงสรางของศาลปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง
เขตอํานาจของศาลปกครอง คดีปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2562506
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0)
Constitutional Court of Justice
กฎหมายพระธรรมนู ญศาลยุ ติธ รรม อํานาจศาล และอํา นาจในการพิ จ ารณา
พิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง
2563204

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0)
Family Law
ลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรส ความสัมพัน ธระหวา งสามี
ภรรยา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร และคาอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5
2563205

กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0)
Law of Succession
ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ย วกับบทบัญญัติทั่ว ไป สิทธิโ ดยธรรมในการรับมรดก
พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 6
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2563503

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและคดีอาญา
หลั กในการรับ ฟ ง และไม รั บ ฟงพยานหลักฐาน หลักเกี่ย วกับพยานความเห็น ขอที่ศาลรูเอง ข อ
สันนิษฐาน หนาที่นําสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
2563508

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0)
Law of Taxation
ในหลักการของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี
การคาและภาษีมูลคาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
2563510

กฎหมายลมละลาย
3(3-0)
Bankruptcy Law
ประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายลมละลาย การฟองรองคดีลมละลาย การ
พิ ทั ก ษ ท รั พ ย การยึ ด ทรั พ ย การพิ พ ากษาให ล ม ละลาย การปลดจากการล ม ละลายตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย
เลือก เรียน
9
หนวยกิต
2561101
ประวัติศาสตรกฎหมาย
3(3-0)
Legal History
วิ วั ฒ นาการกฎหมายไทย อิ ทธิ พ ลของกฎหมายต า งประเทศในกฎหมายไทย
โบราณ การแบงสมัยสําคัญในประวัติศาสตรกฎหมายไทย ศึกษาตัวอยางกฎหมายไทยโบราณบาง
ลักษณะ เชน ละเมิด สัญญา อิทธิพลของกฎหมายตางประเทศ และวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
ไทยยุ คหลัง เปรี ยบเที ย บระบบกฎหมายหลักที่สําคัญของโลก เพื่อทําความเขาใจกับอิทธิพลและ
แนวโนมของกฎหมายไทยปจจุบัน โดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค ระบบกฎหมายคอม
มอนลอว ระบบกฎหมายสังคมนิยม ระบบกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม
2562302

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)
Business Law
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป องค ก รธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม ธุ ร กิ จ
ประมวลกฎหมายแพงพาณิ ชย วาด วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายวาดว ย
หลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน การคุมครองของผูบริ โภคและปองกัน
การคาที่ไมเปนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ และการระงับขอพิพาททางธุรกิจ

2562304

กฎหมายแพงและพาณิชย
3(3-0)
Civil and Commercial Law
หลักกฎหมายแพง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล
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นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัวมรดก
2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0)
Labour Law and Procedures
ถึ ง ประวั ติ ค วามเป น มาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ ม ครองแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
2564503

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีใน
3(3-0)
ศาลทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Law and Procedures
ลักษณะประเภทตาง ๆ ของทรัพยสินทางปญญา โดยเนนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและสิทธิในเครื่องหมายการคา รวมทั้งการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
2562312

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนและ
3(3-0)
วิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
Law of Juvenile Delinquency and Procedures
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
การควบคุม และแกไขเด็กและเยาวชนกระทําผิดดวยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลัก
สําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
2562415

หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0)
Accounting for Lawyer
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของการทําบัญชีในทาง
ธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี
2562503

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3(3-0)
Law of Thai Public Administration
เรื่องหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย และขอบังคับตาง
ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของไทย
2562507
ตางประเทศ

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Constitutional Law
เปรี ย บเที ย บกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทย กั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
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2563302

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0)
Criminology and Penology
ความหมายและขอบขายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุ
ของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผูกระทําผิด การปองกัน
อาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริห ารงานเรือนจํา การคุมประพฤติ
และการพั ก การลงโทษ ทฤษฎี และงานวิ จั ย ต า งๆ ในขอบเขตของนิ ติ อ าชญา และ
ทัณฑวิทยา
2563305

สิทธิมนุษยชน
3(3-0)
Human Rights
เรื่องประวัติวิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้น
พื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑที่มีสภาพเปนกฎหมายและเปนเพียงนามธรรม วิธีการสงเสริมและ
คุมครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแหงการใชสิทธิมนุษยชนในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน
2563306
กฎหมายทหาร
3(3-0)
Military Law
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมเนีย มทหาร ธรรมูศาลอาญาทหาร และกฎ
อัยการศึก
2563404

กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง
Law of Transportation
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ และวิธีการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการขนสง

3(3-0)

2563405

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0)
Law Concerning Financial Institution
บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิ น นโยบายการควบคุ มและส งเสริมการประกอบธุร กิจ ของสถาบัน การเงิน ภาคเอกชน เชน
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร ตลอดจนกฎหมาย
เกี่ยวกับองคกรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมกํากับสถาบันการเงินดังกลาว
2563511

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0)
Law of Public Finance
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษี
อากร หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองคกรของรัฐใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศ
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2563512

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Administrative Law
เปรียบเทียบระหวางกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของตางประเทศ

2563513

วิธีระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
2(2-0)
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใชอนุญาโตตุลาการ
ไดแก อนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกรทางเอกชน (ทฤษฎีการตัดสินเปนอํานาจรัฐ) และ
อนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกร ของรัฐ (ทฤษฎีสัญญา)
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการ
2563514

กฎหมายศุลกากร
3(3-0)
Customs Law
พระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ระเบียบ
การชําระภาษีอากรขาเขาและขาออก
2564301
นิติเวชศาสตร
2(2-0)
Forensic Medicine
ประวัติและความมุงหมายของนิติเวชศาสตร อันเปนวิทยาการทางการแพทย โดย
เนนการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร ที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย อันเปน
การพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพง
2564302

การสืบสวนและสอบสวน
3(3-0)
Investigation and Inquiry
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวน
ในการกระทําความผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามกฎหมาย
2564401

กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3(3-0)
International Trade Law
เกี่ยวกับความรูทั่วไปของธุรกิจการคาระหวางประเทศ และกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ ไดแก สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ การชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ การ
รับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การระงับขอพิพาทการคาโดยอนุญาโตตุลาการ
2564402

กฎหมายการลงทุน
3(3-0)
Investment Law
สิ ท ธิ แ ละหน าที่ ข องผู ที่ จ ะเข า มาลงทุ น ในประเทศไทย นโยบายและข อ กํ า หนด
กฎเกณฑตางๆ อันเปนการจูงใจใหผูเขามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนตางดาว
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ
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2564403

กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Law
หลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียนและจํานอง
เครื่องจักร และการควบคุมสิ่งทีเ่ ปนพิษซึ่งเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
2564501
อากาศ

กฎหมายจราจร
3(3-0)
Traffic Law
กฎหมาย และกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้ําและทาง

2564707

กฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Law of Conservation of Natural Resource and
Environment
แนวความคิด นโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรวมกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติแนวความคิดวิธีการตางๆ กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

2564702

กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0)
Consumer Protection Law
แนวความคิดที่ทําใหเกิดความจําเปนที่ตองมีกฎหมายคุมครอง ผูบริโภค วิธีการ
บังคับใชกฎหมาย การเยียวยาแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522
2564703

กฎหมายประกันสังคม
3(3-0)
Social Security Law
ลั ก ษณะประวั ติ ค วามเป น มาของการประกั น สั ง คมไทย และการประกั น สั ง คม
กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย
2562601

นิติปรัชญา
3(3-0)
Philosophy of Law
วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้ง
ปญหาการใชกฎหมาย
2562606

กฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3(3-0)
Law of Local Administration
รูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งของไทย และตางประเทศ การจัดตั้งองคกร
การจัดทําขอบัญญัติ ขอบังคับของทองถิ่น บทบาท อํานาจและหนาที่ขององคปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

หนา 18

19

2562608

กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3(3-0)
Law Concerning ASEAN Community
ศึกษาประวัติความเปนมาของการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน นิติสัมพันธและ
นิติฐานะโครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีการดําเนินการและการระงับขอพิพาท ของประชาคมอาเซียน
ศึกษาความรวมมือภายในกรอบประชาคมอาเซียนและความรวมมือของอาเซียนกับรัฐหรือองคกร
ระหว างประเทศอื่ น ตลอดจนศึกษาหลักการพื้น ฐานของระบบกฎหมายของชาติส มาชิกอาเซีย น
กฎหมายวาดวยประชาคมอาเซียน
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

5 หนวยกิต

2564605

การฝกประสบการณหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(90)
Professional Practice in Legal Profession
การฝกภาคปฏิบัติตามหนาที่และงานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาทและ
วินัย อุดมคติ คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย

2564606

การฝกประสบการณการวาความและศาลจําลอง
3(180)
Professional Practice in Advocacy and Moot Court
การวาความ การเตรียมคดี การรางคําฟอง การรางคําใหการ การถามคาน วิธีแถลง
คัดคานหรือขอตอสู วิธีซักถามพยาน การถามติง การรางคําแถลงสํา นวน หลักสําคัญของกฎหมาย
ทนายความและขอบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจําลอง โดยจัดใหฝกภาคปฏิบัติตาม
รูปแบบของศาลยุติธรรมและการปฏิบัติใหคําปรึกษากฎหมาย รางนิติกรรมและสัญญาตลอดจนดู
งานศาลยุติธรรมและศาลอื่น

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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