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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program in Laws
น.บ. (นิติศาสตร์) LL.B. (Laws)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านกฎหมาย มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ นากฎหมายไปใช้พัฒนา
ตนและพัฒนาสังคมตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรอบรู้ด้านกฎหมาย มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมีความใฝ่รู้
2. มีความสามารถประยุกต์การใช้กฎหมาย และนากฎหมายไปใช้พัฒนาตนและพัฒนาสังคมตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องความ
ต้องการของสังคม และมีความศรัทธาต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มภาษา
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.3.1 บังคับเรียน
2.3.2 เลือกเรียน
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
English for Communication and Study Skills
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30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
106 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)

หน้า 1
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1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

2562101
2562102
2562103
2561209
2561205
2561206
2561208
2562201

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสู่สังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
English for Lawyer 1
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
English for Lawyer 2
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 3
English for Lawyer 3
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
Civil Law : General Principles
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
Obligation: General Principles
หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
Law of Property and Land
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3(3-0)
12

หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หน่วยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

106
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

45

หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หน้า 2
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2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
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
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Law of Civil Procedure 1
2563518
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Law of Civil Procedure 2
2563519
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure 1
2563520
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure 2
2563521
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
2563308
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
47
บังคับ เรียน
38
2562406
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1
2562407
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2
2562417
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Security Transactions: Personal and Real
2562419
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
Bills and Notes
2562412
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
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)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หน้า 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
กฎหมายล้มละลาย
Bankruptcy Law
เลือก เรียน
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
Legal History
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Civil and Commercial Law
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
Labour Law and Procedures
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law and Procedures
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
Law of Juvenile Delinquency and Procedures
หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
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

หน่วยกิต
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)

หน้า 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
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
Law of Transportation
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
Law Concerning Financial Institution
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
Law of Public Finance
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law
วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
กฎหมายศุลกากร
Customs Law
นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
การสืบสวนและสอบสวน
Investigation and Inquiry
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
กฎหมายการลงทุน
Investment Law
กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
กฎหมายจราจร
Traffic Law
กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Law of Conservation of Natural Resource and
Environment
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection Law
กฎหมายประกันสังคม
Social Security Law
นิติปรัชญา
Philosophy of Law
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Law of Local Administration
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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)

หน้า 5
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2562608

กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
Law Concerning ASEAN Community

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2564605
2564606

3(3-0)
5 หน่วยกิต

การฝึกประสบการณ์หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Professional Practice in Legal Profession
การฝึกประสบการณ์การว่าความและศาลจาลอง
Professional Practice in Advocacy and Moot Court

2(90)
3(180)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็ น รายวิช าที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นั บหน่ว ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มภาษา
9 หน่วยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความส าคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความสาคัญ การขยายความ การย่อความ การ
สรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การตี ความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และ
การเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
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
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต่ อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ วิ วั ฒ นาการของภ าษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้าน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกาเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการดารงชีวิต การให้คุณค่า
ของชี วิต การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ความรั บผิ ด ชอบต่ อหน้ าที่ข องตนเอง ครอบครัว และสั ง คม การมี
จิตสานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์
ด้ า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห่ ง การมองเห็ น การได้ ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม
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การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนาศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่
นาไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การนาปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่เกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางปั ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
4000115
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การเปลี่ ย น แปลงที่ มี
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุห รี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดาเนินชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจาวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออก
กาลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ
ของมนุ ษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพื่อแก้ปัญหาในโลก
สมัยใหม่ สาหรับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม การนา
เทคโนโลยี มาประยุ กต์ ใช้ ในด้า นต่ าง ๆ ได้แ ก่ การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2)

หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
9 หน่วยกิต
2562101
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
3(3-0)
English for Lawyer 1
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คาศัพท์ที่เป็นภาษากฎหมาย โดยเน้นการอ่านและการทาความ
เข้าใจเอกสารพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ตัวบทกฎหมาย นิติกรรมสัญญา บทความ เอกสาร
ต่าง ๆ ทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ
2562102

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
3(3-0)
English for Lawyer 2
พื้น ฐานเกี่ยวกับ การเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุป
เกี่ยวกับบทความ รายงาน เอกสารต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาด้านกฎหมายเพื่อให้สามารถนาคาศัพท์ที่เป็นภาษา
กฎหมายมาเรียบเรียงให้เป็นรูปประโยคที่ถูกต้อง
2562103

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 3
3(3-0)
English for Lawyer 3
การร่างกฎหมาย นิติกรรม สัญญา การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย การให้ คาปรึกษา
ทางกฎหมาย โดยใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถโต้ตอบในทางกฎหมายทั้งการพูดและการ
เขียนอันจะนาไปสู่การประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เป็นสากลสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
45 หน่วยกิต
2561209
กฎหมายแพ่ง :หลักทั่วไป
3(3-0)
Civil Law : General Principles
ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมาย สิทธิหน้าที่ และการใช้สิทธิรวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วน นิร
โทษกรรมและหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1
2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0)
Juristic Act and Contract
ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทาให้เจตนา
เสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอาพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและ
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เงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และ
ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจาและเบี้ยปรับ การเลิก
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2
2561206

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0)
Obligation: General Principles
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้
และเจ้ าหน้ า ที่ห ลายคน ความระงั บแห่ ง หนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ บรรพ 2
ลักษณะ 1
2561208

หลักกฎหมายมหาชน
3(3-0)
Principles of Public Law
ศึกษาความเป็ น มา แนวความคิดและบ่อเกิดแห่ งแนวกฎหมายมหาชน รวมทั้ง
ศึกษาความหมายขอบเขต การบัญญัติ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกฎหมาย การใช้และการตีความ สภาพ
บังคับ สิทธิหน้าที่ของเอกชน และ/หรือของรัฐ ในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3(3-0)
Law of Property and Land
ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์เครื่อง
อุปกรณ์และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของ
ทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิน รวมทั้งการได้มาซึ่งกรรมสิ ทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 4
2562202
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0)
Wrongful Acts, Management of the Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment
ลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา ได้แก่ ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
ลักษณะ 3 ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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
ความรู้ทั่วไปเกี่ย วกับรัฐธรรมนูญ ความเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของรัฐ ธรรมนูญ การ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อานาจ
อธิ ป ไตย การแบ่ ง แยกการใช้ อ านาจอธิ ป ไตย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ รวมทั้ ง สถาบั น และองค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ
2563517

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1
3(3-0)
Law of Civil Procedure 1
หลั กกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง ว่า ด้ ว ยบททั่ ว ไป วิ ธี พิจ ารณาในศาลชั้น ต้ น
อุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3

2563518

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
3(3-0)
Law of Civil Procedure 2
หลั ก กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาชั่ ว คราวก่ อ นพิ พ ากษาและการบั ง คั บ ตามค า
พิพากษา หรือคาสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4
2563519

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0)
Law of Criminal Procedure 1
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ได้แก่ หลักทั่วไป อานาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง
จาคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ
ภาค 2
2563520
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0)
Law of Criminal Procedure 2
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ได้แก่วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอุทธรณ์และ
ฎีกา การบังคับตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค
3 ภาค 4 และภาค 6
2563521

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0)
Public International Law
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ หลักว่า
ด้วยเขตอานาจของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ (Jurisidiction) องค์การระหว่างประเทศนิติบุคคลระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ
ความรับผิดชอบของรัฐความสัมพันธ์ทางทูตและกงสุล และระบอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กับ
อาณาบริเวณต่าง ๆ นิติสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ประชาคมอาเซียน
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2563308

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0)
Private International Law
กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ
เอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ
ทั้งโดยสัญชาติและภูมิลาเนา การกาหนดสิทธิหน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ
โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้ วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคน
ต่างด้าว และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคลในกรอบของ
ประชาคมอาเซียน
2.3 วิชาเฉพาะด้าน
47
หน่วยกิต
บังคับ
38
หน่วยกิต
2562406
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0)
Specific Contracts 1
ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันได้แก่ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ
เช่าทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3
ลักษณะ 4 และลักษณะ 5
2562407

เอกเทศสัญญา 2
3(3-0)
Specific Contracts 2
ลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่ สัญญายืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทา
ของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อและ
ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8
ลักษณะ 9 ลักษณะ 10 ลักษณะ14 ลักษณะ 15 ลักษณะ 16 ลักษณะ17 ลักษณะ18และ
ลักษณะ20

2562417

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
3(3-0)
Security Transactions: Personal and Real
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และลักษณะ 13
2562419

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3(3-0)
Bills and Notes
ลักษณะของเอกเทศสั ญญาเกี่ ยวกับตั๋ว เงิน และบัญชีเดินสะพัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21
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2562412

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0)
Partnerships and Company
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ ลักษณะ 23 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
2562511

กฎหมายปกครอง 1
3(3-0)
Administrative Law 1
หลั ก การที่ เ ป็ น รากฐานของกฎหมายปกครอง การด าเนิ น กิจ กรรมของรั ฐ เพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ การจัดองค์กรของรัฐ สาระสาคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน บุคลากรขององค์กรของรัฐ สาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน การ
กระทาทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง สาระสาคัญของพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และการควบคุมการใช้อานาจขององค์ของรัฐ รวมทั้งสาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
2562512

กฎหมายปกครอง 2
3(3-0)
Administrative Law 2
หลักการของกฎหมายปกครอง โครงสร้างของศาลปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง
เขตอานาจของศาลปกครอง คดีปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2562506
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0)
Constitutional Court of Justice
กฎหมายพระธรรมนู ญศาลยุ ติธ รรม อานาจศาล และอานาจในการพิ จารณา
พิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง
2563204

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0)
Family Law
ลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่า งสามี
ภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5
2563205

กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0)
Law of Succession
ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่ว ไป สิ ทธิโ ดยธรรมในการรับมรดก
พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6
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2563503

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
หลั กในการรับ ฟัง และไม่รั บ ฟังพยานหลั กฐาน หลั กเกี่ยวกับพยานความเห็ นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อ
สันนิษฐาน หน้าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
2563508

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0)
Law of Taxation
ในหลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี
การค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
2563510

กฎหมายล้มละลาย
3(3-0)
Bankruptcy Law
ประวัติและหลักสาคัญของกฎหมายล้มละลาย การฟ้องร้องคดีล้มละลาย การ
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ การยึ ด ทรั พ ย์ การพิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลาย การปลดจากการล้ ม ละลายตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย
เลือก เรียน
9
หน่วยกิต
2561101
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
3(3-0)
Legal History
วิวั ฒ นาการกฎหมายไทย อิ ทธิ พ ลของกฎหมายต่ า งประเทศในกฎหมายไทย
โบราณ การแบ่งสมัยสาคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่างกฎหมายไทยโบราณบาง
ลักษณะ เช่น ละเมิด สัญญา อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศ และวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
ไทยยุ คหลัง เปรี ยบเทีย บระบบกฎหมายหลักที่ส าคัญของโลก เพื่อทาความเข้าใจกับอิทธิพลและ
แนวโน้มของกฎหมายไทยปัจจุบัน โดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค ระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ ระบบกฎหมายสังคมนิยม ระบบกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม
2562302

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)
Business Law
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป องค์ ก รธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ธุ ร กิ จ
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรม สั ญญา หนี้ และเอกเทศสั ญญา กฎหมายว่าด้ว ย
หลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริ โภคและป้องกัน
การค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

2562304

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0)
Civil and Commercial Law
หลักกฎหมายแพ่ง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
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นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัวมรดก
2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0)
Labour Law and Procedures
ถึง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
2564503

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีใน
3(3-0)
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law and Procedures
ลักษณะประเภทต่าง ๆ ของทรัพ ย์สินทางปัญญา โดยเน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
2562312

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนและ
3(3-0)
วิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
Law of Juvenile Delinquency and Procedures
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
การควบคุม และแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทาผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลัก
สาคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
2562415

หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
3(3-0)
Accounting for Lawyer
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาบัญชี การพิจารณาปัญหาของการทาบัญชีในทาง
ธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการดาเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี
2562503

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3(3-0)
Law of Thai Public Administration
เรื่องหลักสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย และข้อบังคับต่าง
ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
2562507

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

ต่างประเทศ
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2563302

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0)
Criminology and Penology
ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุ
ของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระทาผิด การป้องกัน
อาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริห ารงานเรือนจา การคุมประพฤติ
และการพั ก การลงโทษ ทฤษฎี และงานวิ จั ย ต่ า งๆ ในขอบเขตของนิ ติ อ าชญา และ
ทัณฑวิทยา
2563305

สิทธิมนุษยชน
3(3-0)
Human Rights
เรื่องประวัติวิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้น
พื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและ
คุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิมนุษยชนในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2563306
กฎหมายทหาร
3(3-0)
Military Law
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมเนียมทหาร ธรรมญู ศาลอาญาทหาร และกฎ
อัยการศึก
2563404

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
Law of Transportation
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่ง

3(3-0)

2563405

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0)
Law Concerning Financial Institution
บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน นโยบายการควบคุมและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน เช่น
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ ตลอดจนกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมกากับสถาบันการเงินดังกล่าว
2563511

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

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Administrative Law
เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ

2563513

วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
2(2-0)
Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใช้อนุญาโตตุลาการ
ได้แก่ อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีการตัดสินเป็นอานาจรัฐ ) และ
อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กร ของรัฐ (ทฤษฎีสัญญา)
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการ
2563514

กฎหมายศุลกากร
3(3-0)
Customs Law
พระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากาหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ระเบียบ
การชาระภาษีอากรขาเข้าและขาออก
2564301
นิติเวชศาสตร์
2(2-0)
Forensic Medicine
ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ อันเป็นวิทยาการทางการแพทย์ โดย
เน้นการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย อันเป็น
การพิสูจน์หลักฐานสาหรับการดาเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง
2564302

การสืบสวนและสอบสวน
3(3-0)
Investigation and Inquiry
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวน
ในการกระทาความผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย
2564401

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Trade Law
เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชาระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การ
รับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ
2564402

กฎหมายการลงทุน
3(3-0)
Investment Law
สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องผู้ ที่ จ ะเข้ า มาลงทุ น ในประเทศไทย นโยบายและข้ อ ก าหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ อันเป็นการจูงใจให้ผู้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ
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2564403

กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Law
หลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียนและจานอง
เครื่องจักร และการควบคุมสิ่งที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
2564501

กฎหมายจราจร
3(3-0)
Traffic Law
กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้าและทาง

อากาศ
2564707

กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0)
Law of Conservation of Natural Resource and
Environment
แนวความคิด นโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรวมกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติแนวความคิดวิธีการต่างๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

2564702

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0)
Consumer Protection Law
แนวความคิดที่ทาให้เกิดความจาเป็นที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภค วิธีการ
บังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522
2564703

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

นิติปรัชญา
3(3-0)
Philosophy of Law
วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
ปัญหาการใช้กฎหมาย
2562606

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0)
Law of Local Administration
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งของไทย และต่างประเทศ การจัดตั้งองค์กร
การจัดทาข้อบัญญัติ ข้อบังคับของท้องถิ่น บทบาท อานาจและหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
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2562608

กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3(3-0)
Law Concerning ASEAN Community
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน นิติสัมพันธ์และ
นิติฐานะโครงสร้าง อานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินการและการระงับข้อพิพาท ของประชาคมอาเซียน
ศึกษาความร่วมมือภายในกรอบประชาคมอาเซียนและความร่วมมือของอาเซียนกับรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศอื่น ตลอดจนศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของชาติส มาชิกอาเซียน
กฎหมายว่าด้วยประชาคมอาเซียน
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5 หน่วยกิต

2564605

การฝึกประสบการณ์หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(90)
Professional Practice in Legal Profession
การฝึกภาคปฏิบัติตามหน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและ
วินัย อุดมคติ คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย

2564606

การฝึกประสบการณ์การว่าความและศาลจาลอง
3(180)
Professional Practice in Advocacy and Moot Court
การว่าความ การเตรียมคดี การร่างคาฟ้อง การร่างคาให้การ การถามค้าน วิธีแถลง
คัดค้านหรือข้อต่อสู้ วิธีซักถามพยาน การถามติง การร่างคาแถลงสานวน หลักสาคัญของกฎหมาย
ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจาลอง โดยจัดให้ฝึกภาคปฏิบัติตาม
รูปแบบของศาลยุติธรรมและการปฏิบัติให้คาปรึกษากฎหมาย ร่างนิติกรรมและสัญญาตลอดจนดู
งานศาลยุติธรรมและศาลอื่น

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็ น รายวิช าที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่ว ยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ
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