หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร

1
2

จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
148 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร มีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้
2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
หนวยกิต

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
4) กลุม วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
ใหเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากกลุมวิชาตาง ๆ ใหครบ 30
ทั้งนี้ตองมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร รวมแลวไมนอยกวา 12

หนวยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
112 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดาน
109 หนวยกิต
บังคับ
84 หนวยกิต
เลือก
25 หนวยกิต
2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 หนวยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3 การจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการคิดชั่วโมงเรียนบรรยาย ฝกปฏิบัติในหองเรียน
และมี เวลา ศึกษาดวยตนเอง เมื่อคิดรวมทั้งบรรยาย ฝกปฏิบัติ และศึกษาดวยตนเอง มี
ชั่วโมงเรียนเปน 3 เทาของจํานวนหนวยกิต ในการนําเสนอหลักสูตรครัง้ นี้ใชรปู แบบ
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต)ิ เชน รายวิชาทฤษฎี
1(1-0) หมายถึง 1(1-0-2) : บรรยาย 1 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 2 ชั่วโมง
รายวิชาปฏิบัติ 1(0-2) หมายถึง 1(0-2-1) : ฝกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
บังคับ เรียน
9 หนวยกิต
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0)
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English for Communication and Study Skills
1500106 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0)
Thai for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0)
English for Communication
เลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอ ยกวา
3 หนวยกิต
1500105 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information and Study Skills
1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนีไ้ มนอยกวา 3 หนวยกิต
1500104 ความจริงของชีวิต
3(3-0)

Meaning of Life

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

Human Behavior and Self Development

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

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนีไ้ มนอยกวา 3 หนวยกิต
2500102
วิถไี ทย
3(3-0)
Thai Living
2500103
วิถีโลก
3(3-0)
Global Society and Living
2500104
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Human being and Environment
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
4000105
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Science for Quality of Life
4000106
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0)
Thinking and Decision Making
4000107
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2)
Information Technology for Life
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4000109

วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2)
Exercise Science for Health
4000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(2-2)
Plant for Life
ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากกลุมวิชาตาง ๆ ใหครบ
30 หนวยกิต ทั้งนี้ตองมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร รวมแลวไม
นอยกวา 12 หนวยกิต
3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
112
1) วิชาเฉพาะดาน
109
บังคับ
เรียน
84
2561101 ประวัตศิ าสตรกฎหมายไทย
Thai Legal History
2561103 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence
2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract
2561208
กฎหมายลักษณะบุคคล
Legitimate Persons
2561302 กฎหมายอาญา 1
2562201
2562203
2562204

2562205
2562206
2562207

Criminal Law 1

กฎหมายลักษณะทรัพยสนิ และที่ดิน
Property Law and Land Law
กฎหมายลักษณะหนี้
Obligation
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่
และลาภมิควรได
Delict
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2
เอกเทศสัญญา 3
Specific Contracts 3
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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)

2562308
2562410
2562411
2562412
2562506
2563201
2563202
2563204
2563205
2563206
2563307
2563308
2563408
2563503
2563508
2564101
2564405

กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
กฎหมายลักษณะประกันภัย
Insurance Law
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
Bill and Note
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
Partnerships and Company
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Constitutional Court of Justice
กฎหมายครอบครัว
Family Law
กฎหมายมรดก
Law of Succession
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
Secured Transaction
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
Law of Civil Procedure 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
Law of Civil Procedure 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure 2
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Principles of Legal Profession
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Law and Procedure
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3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
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)
3(3-0)
3(3-0)

2564406

เลือก

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0)
Labour Law and Procedure

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
25 หนวยกิต
2561104 กฎหมายสําหรับนักพัฒนา
3(3-0)
Law for Development Worker
2561201 กฎหมายกับชีวิต
2(2-0)
Law and Life
2561202 กฎหมายเกีย่ วกับชีวิตประจําวัน
2(2-0)
Public Laws
2561203 กฎหมายแพง: หลักทั่วไป
3(3-0)
Civil Law: General Principles
2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)
Business Law
2562415 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0)
Accounting for Lawyers
2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
3(3-0)
Law of Administration of State Affairs 1
2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Constitutional Law
2562508 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2
3(3-0)
Law of Administration of State Affairs 2
2562603 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0)
English for Lawyers
2562605 การใชและการตีความกฎหมาย
3(3-0)
Application and Interpretation of Law
2563203 สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0)
Seminar in Civil Law
2563302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0)
Criminology and Penology
2563303 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0)
Private International Law
2563304 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0)
Seminar in Criminal Law

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2563305
2563306
2563404
2563405
2563406
2563507
2563511
2563512
2563513
2563514
2563707
2564301
2564302
2564401
2564402
2564403
2564404

สิทธิมนุษยชน
Human Rights
กฎหมายทหาร
Military Law
กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง
Law of Transportation
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
Financial Institution Law
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
Real Property Business
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
Public Financial Law
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator
กฎหมายศุลกากร
Customs Law
กฎหมายลมละลาย
Bankruptcy Law
นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine
การสืบสวนและสอบสวน
Criminal Process
กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
International Trade Law
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
Law of Investment
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
Industrial Law
กฎหมายสาธารณสุขและนิตเิ วชวิทยา
Public Health Law and Forensic Medicine
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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)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)

2564407

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน2(2-0)

Law of Juvenile Delinquency
2564408 นิติปรัชญา
2(2-0)
Philosophy of Law
2564409 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และ
การคาระหวางประเทศ
3(3-0)
Intellectual Property and Inter national Trade
2564501 กฎหมายจราจร
3(3-0)
Traffic Law
2564602 การวาความและศาลจําลอง
3(3-0)
Advocacy and Moot Court
2564701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
Law of Natural Resources
2564702 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0)
Consumer Protection Law
2564703 กฎหมายประกันสังคม
3(3-0)
Law of Social Security
2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Law of Environments
2564705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
2(2-0)
Law of Mass Communication
3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต
3561101 องคการและการจัดการ
3(3–0)
Organization and Management
3561204 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
3561115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0)
Small and Medium Enterprise Management
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3–0)
General Economics
3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปดสอน โดย
ไมซ้ํา กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
4.แผนการศึกษา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3561101
2561101
2561103
2561208

ชื่อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
องคการและการจัดการ
ประวัตศิ าสตรกฎหมายไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายลักษณะบุคคล
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบตั )ิ
3(x- x)
3(x-x)
3(x-x)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
20 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
2561205
2561302
2562201
2562506

ชื่อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายอาญา 1
กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รวม
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จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบตั )ิ
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)

20 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx รายวิชาเลือกเสรี
2562203
2562204
2562205
2562308

กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายลักษณะละเมิดฯ
เอกเทศสัญญา 1
กฎหมายอาญา 2
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ)
3(x-x)
3(x-x)
2(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
20 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx รายวิชาเลือกเสรี
2562206
2562207
2562412
2563201

เอกเทศสัญญา 2
เอกเทศสัญญา 3
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
กฎหมายครอบครัว
รวม
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จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบตั )ิ
3(x-x)
3(x-x)
2(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
20 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
2562410
2563202
2563204
2563205
2563307
2563503
2564704

ชื่อรายวิชา
รายวิชาเลือกเสรี
กฎหมายลักษณะประกันภัย
กฎหมายมรดก
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต
2(x-x)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
22 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
2562411
2563206
2563308
2563408
2564602
2564702

ชื่อรายวิชา
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
การวาความและศาลจําลอง
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
รวม
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หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
2563304
2563707
2564405
2564407
2564408
2564409

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

สัมมนากฎหมายอาญา
กฎหมายลมละลาย
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
นิติปรัชญา
กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
16 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
2563203
2563508
2564101
2564406

5

ชื่อรายวิชา
สัมมนากฎหมายแพง
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
รวม

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

คําอธิบายรายวิชา

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
1500103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและทักษะการเรียน
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟง การพูด เพื่อใหขอมูลและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ขาว
ปญหาสังคมฯลฯไดรับทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานขั้นสูงขึ้น
เชน การอานเพื่อหาหัวขอเรื่อง
การอานเพื่อจับใจความสําคัญและ
รายละเอียดใหสามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความที่อานและใหมี
ทักษะในการศึกษาคนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากแหลงขอมูล
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สิ่งพิมพและอีเล็กทรอนิกส
สืบคน

ทั้งนี้โดยเนนทักษะการอาน การเขียนและการ

1500104

ความจริงของชีวิต
3(3-0)
Meaning of Life
ศึกษาความจริงของชีวติ ความหมายของชีวิต การดํารงชีวติ ในสังคม
ปจจุบันและโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญหา ชีวิต
และสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ

1500105

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information and Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนและรวบรวม
สารสนเทศดวยระบบมือและระบบคอมพิวเตอรจากฐานขอมูลตางๆ
ตลอดจนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองและการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของบทนิพนธที่เปนมาตรฐาน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

1500106

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสาร ศึกษา
สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาในชีวติ ประจําวัน หลักการ
ใชคํา สํานวน การผูกประโยค ระดับภาษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรับ
สารและสงสารโดยเนนการฟง การดู การอานจับใจความสําคัญ สรุปความ
วิเคราะห วินิจสาร วิจารณและประเมินคา ฝกทักษะการคิดรวบรวมความรู
ความคิด ประสบการณจากการฟง การดูและการอาน แลวนํามาเรียบเรียงเพื่อ
แสดงออกดวยการพูด การเขียนอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค

1500107

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
English for Communication
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3(3-0)

ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยบูรณาการทักษะดานการฟง
การพูด การอาน และการเขียน เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายและพูดอยางเหมาะสม
1500109

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาของผูเรียนเนน
ความรูเรื่องโครงสรางและคําศัพทที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้นรวมทั้งให
ผูเรียนสามารถใชภาษาที่ไดเรียนในการนําเสนอโครงงาน

1500110

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการโดยทั่วไปที่
เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน เนนการใชความรูเกี่ยวกับโครงสรางทางภาษา
การอาน การเขียนและการนําเสนอโครงงาน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

3(3-0)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2000102

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของ
สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป
ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น (The Art of
Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) และศาสตรทางการ
เคลื่อนไหว (The Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะดนตรี
(Musical Arts) และศิลปะทางการแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอนการ
เรียนรูเชิงคุณคา จาก (1) ระดับการรําลึก (Recognitive) (2) ผานขั้นตอน
ความคุน เคย (Acquantive) และ (3) นําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง (Appreciative)
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic
Appreciation)

2500101

พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
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3(3-0)

Human Behavior and Self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง
มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข
2500102

รหัสวิชา

วิถีไทย
3(3-0)
Thai Living
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ทั้งในเมืองและชนบท วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาและแนว
ทางการขจัดปญหาสังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงสรางอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิตแบบเพียงพอ
ตลอดถึงวิสัยทัศนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองทีค่ นไทย
อยากเห็น
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2500103

วิถีโลก
3(3-0)
Global Society and Living
ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง
ของประเทศไทยและของสังคมโลกการจัดระเบียบโลกในดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และการปกครองของประเทศไทยเพื่อปรับตัวเขากับการจัดระเบียบ
ของสังคมโลก

2500104

ชีวิตกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Human being and Environment
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น การ
ดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอม
และพลังงาน การสงเสริม การบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
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4000105

รหัสวิชา

วิทยาศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
3(3-0)
Science for Quality of Life
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยาง
เปนสุขและมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

4000106

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การ
วิเคราะหขอมูลและขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน
และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

4000107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
3(2-2)
Information Technology for Life
ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอ
ชีวิตและสังคม การใชเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อการประมวลผล
ขอมูล การจัดการและการใชขอมูล การใชโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต
เพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรูจากฐานขอมูลและแหลงขอมูลตางๆ
บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือสื่อชนิดตางๆ ใหเปนประโยชนสําหรับ
การศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และการดํารงชีวิต
ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ การเคารพสิทธิและทรัพยสินทางปญญา

4000109

วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
3(2-2)
Exercise Science for Health
ศึกษาองคประกอบของปจจัยที่สงผลใหเกิดสุขภาวะที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่นํามาใช
ในการออกกําลังกาย ที่สงผลตอสุขภาวะที่ดี การกําหนดโปรแกรมการออก
กําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย กิจกรรมการเคลื่อนไหวตาง ๆ โภชนาการและ
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พลังงานที่ใชในการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ตามวัย เพศ การ
ทดสอบ สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และการประเมินผล ขอระวังและหลีกเลี่ยงที่
จะกอใหเกิดอันตรายจากการออกกําลังกาย รวมทั้งการบริโภคอาหาร ฝก
ปฏิบัติตามโปรแกรมการฝกเพื่อใหเกิดพฤติกรรมทางสุขภาพ ที่สงผลตอสุข
ภาวะที่สมดุล ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และศีลธรรม

รหัสวิชา
4000110

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(2-2)
Plant for Life
ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของ
พืชพรรณ ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจากพืชพรรณ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษและการพัฒนาพืชพรรณ
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5.2หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2561101

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
2(2-0)
Thai Legal History
ศึกษาประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิมซึง่ เปนรากฐาน
ของสถาบันทางกฎหมายที่สําคัญของไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย
และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีตอ วิวัฒนาการของกฎหมาย
ไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน การจัดทํา
ประมวลกฎหมาย

2561103

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0)
Principles of Jurisprudence
ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ประเภท
ความสําคัญ การจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม
ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน

2561104

กฎหมายสําหรับนักพัฒนา
3(3-0)
Law for Development Worker
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความสําคัญ
และกระบวนการจัดทํากฎหมาย การใชกฎหมาย กฎหมายตางๆ ที่ประชาชนควรรู
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
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2561201

รหัสวิชา

กฎหมายกับชีวิต
2(2-0)
Law and Life
ศึกษากฎหมายที่มีความสัมพันธกับชีวิตในดานตางๆอันไดแก
ความสําคัญของกฎหมายตอชีวิต การจัดทํากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายวาดวย
บุคคล กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กฎหมายวาดวยการซื้อ
ขาย การกูยืม ค้ําประกัน ครอบครัว มรดก กฎหมายประกันสังคม สิทธิหนาที่ของ
ผูเสียหายและผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อเปนพื้นฐาน
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2561202

กฎหมายเกีย่ วกับชีวิตประจําวัน
2(2-0)
Public Laws
ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวันเปนตนวา ป.พ.พ. วาดวยบุคคล ละเมิด และมรดก พ.ร.บ. การ
ทะเบียนราษฎร พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ร.บ.
อาวุธปน พ.ร.บ. จราจร และ พ.ร.บ. ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค เปนตน

2561203

กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
3(3-0)
Civil Law: General Principles
ศึกษาความเปนมา แนวความคิดและบอเกิดของหลักกฎหมายเอกชน
และหลักกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแงของความหมาย ขอบเขต
การจัดประเภทและหมวดหมู ประเภทและหมวดหมูของกฎหมาย การบัญญัติ การ
เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
ปรากฎการณทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก การใช การตีความ ผล
บังคับและการบังคับตามกฎหมายสิทธิหนาที่และการใชสทิ ธิ รวมทั้งการใชสิทธิ
เกินสวนนิรโทษกรรม และหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพงตามที่ไดบัญญัติ
ไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1
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2561205

รหัสวิชา

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0)
Juristic Act and Contract
ศึกษาลักษณะของนิตกิ รรม การกอใหเกิดนิตกิ รรม การแสดงเจตนา
เหตุอันทําใหเจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิตกิ รรมอําพราง การตีความแสดง
เจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา
การกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2561208

กฎหมายลักษณะบุคคล
3(3-0)
Legitimate Persons
ศึกษาความหมายของบุคคลอันไดแกบุคคลธรรมดานิตบิ ุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 2 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505

2561302

กฎหมายอาญา 1
3(3-0)
Criminal Law 1
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
ตั้งแตมาตรา 11 – 106 และภาค 3 ลหุโทษมาตรา 367 – 398

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดนิ
3(3-0)
Property Law and Land Law
ศึกษาลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่อง
ระหวางทรัพยเครื่องอุปกรณและดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพยสิน ชนิดของทรัพยสิน การไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 และหลักสําคัญของ
กฎหมายที่ดิน กฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปทีด่ ิน
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2562203

กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0)
Obligation
ศึกษาความหมายของลูกหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การ
โอนสิทธิเรียกรอง ลูกหนี้และเจาหนี้หลายคน ความระงับแหงหนี้ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1

2562204

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ และลาภมิควรได
3(3-0)
Delict
ศึกษาในเรื่องลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิไดมีสัญญา ไดแก ละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง และลาภมิควรไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2
ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 และลักษณะ 5

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2562205

เอกเทศสัญญา 1
3(3-0)
Specific Contracts 1
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา อันไดแก สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
เชาซื้อ เชาทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1-5

2562206

เอกเทศสัญญา 2
3(3-0)
Specific Contracts 2
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา ไดแก สัญญายืม ฝากทรัพย จาง
แรงงาน จางทําของ รับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 9 ลักษณะ 10

2562207

เอกเทศสัญญา 3
3(3-0)
Specific Contracts 3
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา ไดแก เก็บของในคลังสินคา ตัวแทน
นายหนา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ และบัญชีเดินสะพัดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 14 ลักษณะ 15 ลักษณะ 16
ลักษณะ 17 ลักษณะ 18 และลักษณะ 19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2562302

รหัสวิชา

กฏหมายธุรกิจ
3(3-0)
Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพงพาณิชยวาดวย นิตกิ รรม สัญญา หนี้ และ
เอกเทศสัญญา กฎหมายวาดวยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการ
ลงทุน การคุมครองของผูบริโภคและปองกันการคาที่ไมเปนธรรม กฎหมายเกีย่ วกับ
การฟนฟูกิจการ และการระงับขอพิพาททางธุรกิจ

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2562308

กฎหมายอาญา 2
3(3-0)
Criminal Law 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 2561302 กฎหมายอาญา 1
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2
ตั้งแตมาตรา107-366

2562410

กฎหมายลักษณะประกันภัย
Insurance Law
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 20

2562411

2(2-0)
ตามประมวล

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3(3-0)
Bill and Note
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 20 และ พ.ร.บ. วาดวยความรับผิดอันเกิดจากการ
ใชเช็ค
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2562412

รหัสวิชา

กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
3(3-0)
Partnership and Cooperation
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหางหุน สวน บริษัท ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 ศึกษาลักษณะของเอกเทศ
สัญญาเกี่ยวกับการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
ลักษณะ 23 และ ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ พระราชบัญญัติบริษัทจํากัด
(มหาชน)

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2562415

หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0)
Accounting for Lawyers
ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของ
การทําบัญชีในทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี

2562503

กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการไทย 1
3(3-0)
Law of Administration of State Affairs 1
ศึกษาในเรื่องหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ เกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดินของไทย

2562506

พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
2(2-0)
Constitutional Court of Justice
ศึกษา กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง
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2562507

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Constitutional Law
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของตางประเทศ

2562508

กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการไทย 2
3(3-0)
Law of Administration of State Affairs 2
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการกําหนดและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการบริหารราชการไทย สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ของหนวยราชการ ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคล การคลังและการงบประมาณ การ
บริหารยุติธรรม ระเบียบพัสดุ ทรัพยสิน ตลอดจนปญหาในการใชกฎหมายและ
ระเบียบนั้น ๆ และแนวโนมของกฎหมายการบริหารของไทย

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2562603

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0)
English for Lawyers
ศึกษาในเรื่องศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชโดยทั่วไปในกฎหมาย
เพื่อใหสามารถอานและเขาใจความหมายภาษาอังกฤษที่เกีย่ วกับกฎหมาย

2562605

การใชและการตีความกฎหมาย
3(3-0)
Application and Interpretation of Law
ศึกษาหลักทัว่ ไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบ
กฎหมายตาง ๆ องคกรที่ตองตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใชในการ
ตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพงและทางอาญา
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2563201

กฎหมายครอบครัว
3(3-0)
Family Law
ศึกษาลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกีย่ วกับการสมรส ความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร และคาอุปการะ
เลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5

2563202

กฎหมายมรดก
3(3-0)
Law of Succession
ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัตทิ ั่วไป สิทธิโดยธรรมใน
การรับมรดกพินัยกรรม วิธีจดั การและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผรู ับ อายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ

2563203

สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0)
Seminar in Civil Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : สอบไดวิชาบังคับในกลุมกฎหมายแพงและพาณิชย
หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ศึกษาในรูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตางๆ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพง เพื่อทบทวน และเพิ่ม
ความชํานาญในทางปฏิบัติ

2563204

กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
3(3-0)
Secured Transaction
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และ
ลักษณะ 13

2563205

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
Law of Civil Procedure 1

3(3-0)

ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาใน
ศาลชั้นตน จนถึงศาลชั้นตนมีคําพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงภาค 1-2
2563206

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3(3-0)
Law of Civil Procedure 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 2563205* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วิธีพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ
และฎีกา หลักกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาชัว่ คราวกอนพิพากษาและการบังคับตาม
คําพิพากษา หรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3-4
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2563302

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0)
Criminology and Penology
ศึกษาความหมายและขอบขายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม
สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม
พฤติกรรมของผูกระทําผิด การปองกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขต
ของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจํา การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ
ทฤษฎี และงานวิจยั ตาง ๆ ในขอบเขตของนิตอิ าชญา และทัณฑวิทยา

2563303

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบคุ คล
2(2-0)
Private International Law
ศึกษาหลักทัว่ ไปและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัตวิ าดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ เปนตน

2563304

สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0)
Seminar in Criminal Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 25622308 กฎหมายอาญา 2
ศึกษาในรูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตางๆ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษาในชั้น
มาแลว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชํานาญในทางปฏิบัติ

2563305

สิทธิมนุษยชน
3(3-0)
Human Right
ศึกษาในเรื่องประวัติววิ ัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับ
บรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑท่มี สี ภาพเปนกฎหมายและเปนเพียง
นามธรรม วิธีการสงเสริมและคุมครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแหงการใชสิทธิ
ของมนุษยในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุม ครองสิทธิมนุษยชน

2563306

กฎหมายทหาร
3(3-0)
Military Law
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลอาญาทหาร และกฎอัยการศึก
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2563307

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0)
Criminal Procedure 1
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป ตาม
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 - 2

2563308

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3–0)
Criminal Procedure 2
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป ตาม
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 – 4 และ 6

2563404

กฎหมายเกีย่ วกับการขนสง
3(3-0)
Law of Transportation
ศึกษากฎหมาย กฎ ขอบังคับ และวิธกี ารดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ขนสง

2563405

กฎหมายเกีย่ วกับสถาบันการเงิน
3(3-0)
Financial Institution Law
ศึกษาถึงบทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน นโยบายการควบคุมและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองคกรของรัฐที่
มีบทบาทในการควบคุมกํากับสถาบันการเงินดังกลาว

2563406

กฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3(3-0)
Real Property Business
ศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย นโยบายการควบคุมและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองคกรของ
รัฐที่มีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2563408

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0)
Principles of Legal Profession
ศึกษาในเรื่องวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หนาที่และงานของนัก
กฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย
องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

2563503

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพง
และคดีอาญา หลักในการรับฟง และไมรับฟงพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน
ความเห็นขอที่ศาลรูเอง ขอสันนิษฐาน หนาที่นําสืบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 5

2563507

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
ศึกษากฎหมายระหวางประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม

2563508

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0)
Taxation Law
ศึกษาในหลักการของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล ภาษีการคาและภาษีมูลคาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
กฎหมายเกีย่ วกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0)
Public Financial Law
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกีย่ วกับการเงิน การคลัง วิธีการ
งบประมาณ และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง
ซึ่งองคกรของรัฐใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ

2563511
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2563512

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Administrative Law
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมาย
ปกครองของตางประเทศ

2563513

การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
2(2-0)
Arbitrator
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใช
อนุญาโตตุลาการ ไดแก อนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกรทางเอกชน
(ทฤษฎีการตัดสินเปนอํานาจรัฐ) และอนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกร
ของรัฐ (ทฤษฎีสัญญา) ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

2563514

กฎหมายศุลกากร
3(3-0)
Customs Law
ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากําหนดพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร ระเบียบการชําระภาษีอากรขาเขาและขาออก

2563707

กฎหมายลมละลาย
3(3-0)
Bankruptcy Law
ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายลมละลาย การฟองรองคดี
ลมละลาย การพิทักษทรัพย การยึดทรัพย การพิพากษาใหลมละลาย การปลดจาก
การลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย

2564101

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0)
Constitutional Law
ศึกษาความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภท
ของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหวางอํานาจนั้น
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

2564301

นิติเวชศาสตร
2(2-0)
Forensic Medicine
ศึกษาประวัติและความมุงหมายของนิตเิ วชศาสตร อันเปนวิทยาการทาง
การแพทย โดยเนนการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร ที่
สัมพันธกับการใชกฎหมาย อันเปนการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทาง
อาญาและทางแพง

2564302

การสืบสวน และสอบสวน
3(3-0)
Criminal Process
ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวน
การ
สืบสวนและสอบสวนในการกระทําความผิดอาญาสิทธิของผูตองหาตามกฎหมาย

2564401

กฎหมายเกีย่ วกับการคาระหวางประเทศ
3(3-0)
International Trade Law
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปของธุรกิจการคาระหวางประเทศ และ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ ไดแก สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ การชําระ
หนี้ตามสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล
การระงับขอพิพาทการคาโดยอนุญาโตตุลาการ

2564402

กฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
3(3-0)
Law of Investment
ศึกษาสิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและ
ขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ อันเปนการจูงใจใหผูเขามาลงทุน กฎหมายเกีย่ วกับการ
ประกอบอาชีพของคนตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ

2564403

กฎหมายเกีย่ วกับการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Law
ศึกษาหลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียน
และจํานองเครื่องจักร และการควบคุมสิ่งทีเ่ ปนพิษจากการประกอบอุตสาหกรรม
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2564404

กฎหมายสาธารณสุขและนิตเิ วชวิทยา
2(2-0)
Public Health Law and Forensic Medicine
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
สาธารณสุข การประกอบโรคศิลป บทบาทของกฎหมายในการแกปญหา
สาธารณสุข และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของนักสาธารณสุขตอกฎหมายทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมถึงหลักการ
ชันสูตรพลิกศพ สาเหตุการตาย การตัดสินการตาย การเปลี่ยนแปลงภายหลัง การ
ตาย และการเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ

2564405

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0)
Administrative Law and Procedure
ศึกษาในเรื่องการปกครองของรัฐ สาระสําคัญและที่มาของกฎหมาย
ปกครองบริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการของไทย และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง

2564406

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0)
Labour Law and Procedure
ศึกษาถึงประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุมครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ
พิจารณาคดีในศาลแรงงาน

2564407

กฎหมายเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
2(2-0)
Law of Juvenile Delinquency
ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชน การควบคุม และแกไขเด็กและเยาวชนกระทําผิด ดวยวิธกี ารของศาล
เยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมาย จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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2564408

นิติปรัชญา
2(2-0)
Philosophy of Law
ศึกษาในเรื่องวิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบนั รวมทั้งปญหาการใชกฎหมาย

2564409

กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
Intellectual Property and International Trade

3(3-0)

ศึกษาลักษณะประเภทตางๆ ของทรัพยสินทางปญญา โดยเนนกฎหมายที่
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการคา รวมถึงกฎหมายการคา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับลักษณะทรัพยสินทางปญญา
2564501

กฎหมายจราจร
3(3-0)
Traffic Law
ศึกษากฎหมาย และกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้ํา
และทางอากาศ

2564602

การวาความและศาลจําลอง
3(3-0)
Advocacy and Moot Court
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดี การรางคําฟอง การราง
คําใหการ การถามคาน วิธีแถลงคัดคานหรือขอตอสู วิธีซักถามพยาน การถามติง
การรางคําแถลงสํานวน หลักสําคัญของกฎหมายทนายความและขอบังคับเกี่ยวกับ
ทนายความ และการจัดศาลจําลอง โดยจัดใหมีการฝกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของ
ศาลยุติธรรม

2564701

กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
Law of Natural Resources
ศึกษาแนวความคิด นโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
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2564702

กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0)
Consumer Protection Law
ศึกษาแนวความคิดที่ทําใหเกิดความจําเปนที่ตอ งมีกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค วิธีการบังคับใชกฎหมาย การเยียวยาแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522

2564703

กฎหมายประกันสังคม
3(3-0)
Law of Social Security
ศึกษาถึงลักษณะประวัตคิ วามเปนมาของการประกันสังคมไทย และการ
ประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย

2564704

กฎหมายเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Law of Environments
ศึกษาถึงแนวความคิด วิธีการตางๆ กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ
เกี่ยวกับการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

2564705

กฎหมายเกีย่ วกับสื่อสารมวลชน
2(2-0)
Law of Mass Communication
ศึกษา พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ. การพิมพ พ.ร.บ. เกี่ยวกับวิทยุและ
โทรทัศน คําสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ และกฎหมาย
ที่สื่อมวลชนควรรู
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3561101

องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่ว ไป การวางแผน การจัดสาย
งาน หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของ
การประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน ใน
แงการวางแผนการจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุม
ปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว

3561204

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพืน้ ฐานของธุรกิจประเภทตางๆ และองคประกอบที่ใช
ในการประกอบธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การ
บริหารงานบุคคล การบริหารสํานักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท
ตางๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาทีเ่ กี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

3562402

การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย
หนาที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห
งานการวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย

3563115

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0)
Small and Medium Enterprise Management
ศึกษาถึงรูปแบบของการเปนเจาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ
จัดทําแผนธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ไดแก การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล
สาเหตุที่ทําใหธุรกิจลมเหลวและประสบความสําเร็จ แนวทางการแกไขเพื่อให
ธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3-0)
General Economics
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบ
ธุรกิจ การจัดหาและการใชทรัพยากร การบริโภค การผลิต ตนทุนการผลิต ตลาด
สถาบันการเงิน การภาษีอากร การออม การลงทุน การคาระหวางประเทศ รายได
ประชาชาติ ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา
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