หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
150 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ตร แบ่ งเป็ นหมวดวิ ชาที สอดคล้อ งก บั ทีก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
เรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
114 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาเนือหา (วิชาเอก)
88 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเนือหา (วิชาเลือก)
22 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบตั กิ ารและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
4 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิตรวม
150 หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
114
1) กลุ่มวิชาเนือหา (วิชาบังคับ)
เรียนไม่น้อยกว่า
88
2561103 จรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Professional Ethics
2561301 กฎหมายลักษณะบุคคล
Legitimate Person Laws
2561302 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contracts
2561303 กฎหมายลักษณะหนี หลักทัวไป
Obligation Laws: General Principles
2561304 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและทีดิน
Property and Land Laws
2561305 กฎหมายลักษณะละเมิด การจัดการงานนอกสัง และลาภ
มิควรได้
Wrongful Acts, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment
2561401 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัวไป
Criminal Law I: General Principles
2561402 หลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Principles of Criminology and Penology
2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Laws and Political Institutions
2562301 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
2562302 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
2562303 กฎหมายลักษณะประกนั ด้วยบุคคลและทรัพย์
Security Transactions: Realty and Personal
2562304 กฎหมายลักษณะประกนั ภัย
Insurance Laws
2562308 กฎหมายลักษณะหุ ้นส่วนและบริ ษทั
Partnerships and Company Laws
2562309 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Laws

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2562401 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 1
Criminal Law II: Offense I
2562402 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิด 2
Criminal Law III: Offense II
2563101 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Principles of Legal Profession
2563102 ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติศาสตร์
Research Methodology in Legal Science
2563204 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Laws and Procedures
2563206 กฎหมายล้มละลาย
Bankruptcy Laws
2563307 กฎหมายลักษณะมรดก
Succession Laws
2563308 กฎหมายลักษณะตัวเงิน
Bill and Note Laws
2563515 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Law of Civil Procedure I
2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Law of Civil Procedure II
2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure I
2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure II
2563519 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
2563520 การว่าความและศาลจําลอง
Advocacy and Moot Court
2564201 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
Labor Laws and Procedure
2564304 กฎหมายภาษีอากร
Taxation Laws
2564502 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Constitution Courts of Justice

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

2) กลุ่มวิชาเนือหา (วิชาเลือก)
เรียนไม่น้อยกว่า
22
2561102 หลักการของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
Principles of Private and Public Laws
2561104 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
Thai Legal History
2562101 การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
2562204 การร่ างกฎหมายและกระบวนการนิติบญั ญัติ
Legal Drafting and Legislative Process
2562310 หลักการบัญชีสาํ หรับนักกฎหมาย
Accounting for Lawyers
2562403 กฎหมายเกียวกบั การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
Laws of Juvenile and Delinquency
2562701 ภาษากฎหมายไทย
Thai Law Language
2563103 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator Laws
2563205 กฎหมายเกียวกับการบริ หารราชการไทย
Law of State Affairs Administration
2563207 กฎหมายเกียวกับการขนส่ง
Law of Transportation Laws
2563208 กฎหมายเกียวกับการเงินการคลังของรัฐ
Public Financial Laws
2563209 กฎหมายศุลกากร
Customs Laws
2563309 กฎหมายเกียวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate Business Laws
2563310 กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
Financial Institution Laws
2563601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
2563602 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

2563702 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
2564101 กฎหมายเกียวกับสือสารมวลชน
Mass Communication Laws
2564102 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
2564103 กฎหมายเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
Natural Resource and Environment Laws
2564202 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
Consumer Protection Laws
2564303 สัมมนากฎหมายแพ่ง
Seminar in Civil Law
2564305 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
Intellectual Property and International Trade Laws
2564306 กฎหมายเกียวกับการลงทุน
Investment Laws
2564307 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรม
Industrial Laws
2564404 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law
2564405 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
Human Rights in Criminal Justice
2564406 การสืบสวนและการสอบสวน
Detection and Investigation
2564407 กฎหมายจราจร
Traffic Law
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2563801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Preparation for Professional Experience in Law
2564803 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Field Experience in Law

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4

หน่ วยกิต
1(45)
3(270)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
เลื อ กเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ในหลัก สู ตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุ บลราชธานี โดย
ไม่ ซําก บั รายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้อ งไม่ เป็ นรายวิชาทีก าํ หนดให้ เรี ยนโดยไม่ นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2561102

หลักการของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
Principles of Private and Public Laws
ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิดพืนฐาน การใช้ การตีค วามกฎหมายเอกชน หลัก ทัวไป
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 ลัก ษณะ 1 และ 2 ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิ ด
พืนฐาน ลักษณะ องค์ประกอบของกฎหมายมหาชน และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมาย
เอกชน
2561103

จรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-2-3)
Legal Professional Ethics
ความหมายและความสําคัญของวิชาชี พ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชี พ สําหรับนัก กฎหมาย
กฎเกณฑ์ทีองค์ก รวิชาชี พ กฎหมายในประเทศไทยบังคับใช้เพือควบคุ ม การปฏิบตั ิงานของนัก กฎหมาย
ปั ญหาเกียวก บั จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของนัก กฎหมาย เปรี ยบเทียบแนวทางการพัฒนาจริ ย ธรรมและ
คุณธรรมของนักกฎหมายไทยกบั ต่างประเทศ
2561104

ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย
2(2-0-4)
Thai Legal History
ประวัติศาสตร์ วิวฒั นาการของกฎหมายไทย การจัดทําประมวลกฎหมายไทย ระบบกฎหมาย
ของต่างประเทศทีมีความเกียวเนืองกบั กฎหมายไทย เปรี ยบเทียบระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
2561301

กฎหมายลักษณะบุคคล
2(1-2-3)
Legitimate Person Laws
ความหมายของบุ ค คล ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บรรพ 1 ลัก ษณะ 2
พระราชบัญญัติสญั ชาติ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติชือบุคคล พ.ศ. 2505

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2561302

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(2-2-5)
Juristic Act and Contracts
หลักกฎหมายนิติกรรม ระยะเวลา อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1
ลักษณะ 4 – 6 และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลัก ษณะ 2 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540
2561303
กฎหมายลักษณะหนี หลักทัวไป
3(3-0-6)
Obligation Laws: General Principles
ความหมายของหนี บ่อเกิดแห่ งหนี และวัตถุแห่ งหนี ผลแห่ งหนี ลู ก หนี และเจ้าหนี หลายคน
การโอนสิทธิเรี ยกร้อง ความระงับหนี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1
2561304

กฎหมายลักษณะทรัพย์ สินและทีดิน
3(2-2-5)
Property and Land Laws
ความหมาย ลัก ษณะ ประเภทของทรัพ ย์และทีดิ น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทัวไปของทรัพย์สิน ชนิดของทรัพยสิทธิ การได้ม าซึ งกรรมสิ ทธิ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 และประมวลกฎหมายทีดิน
2561305

กฎหมายลักษณะละเมิด การจัดการงานนอกสัง และลาภมิควรได้
3(2-2-5)
Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and
Undue Enrichment
ความหมาย ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง ลาภมิ ค วรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 - 5
2561401

2561402

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัวไป
3(3-0-6)
Criminal Law I: General Principles
หลักทัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (มาตรา 1 – มาตรา 106)

หลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Criminology and Penology
ความหมายและขอบข่ า ยของอาชญาวิ ท ยา สถิ ติ อ าชญากรรม สภาพและสาเหตุ ข อง
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกบั อาชญากรรม พฤติกรรมของผูก้ ระทําความผิด การป้ องกนั อาชญากรรม
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริ ห ารงานเรื อ นจํา การคุ ม ประพฤติและการพัก การลงโทษ
ทฤษฎีและงานวิจยั ในขอบเขตของนิ ติอ าชญาและทัณฑวิทยา ประวัติค วามเป็ นมาของวิชาอาชญาวิทยา

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

ความหมายและประเภทของอาชญากรรม วิธีรวบรวมข้อมูลทางสถิติอ าชญากรรม พิจารณาถึ งลัก ษณะของ
ประชากร ชนชันและโครงสร้างทางสังคมเกียวกับการเกิดอาชญากรรม การพิจารณามาตรการทีนํามาใช้ใน
การป้ องกนั และควบคุมอาชญากรรม
2562101

การใช้ และการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application and Interpretation of Law
ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และกฎหมายเปรี ยบเทียบ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบ
กฎหมาย Common Law กบั ระบบ Civil Law หลักการใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร หลักกฎหมาย
ทัวไป กฎหมายเทียบเคียง (Analogy) และกฎหมายจารี ตประเพณี
2562203

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(2-2-5)
Constitutional Laws and Political Institutions
ทฤษฎี ประวัติ และวิวฒั นาการของรัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญของ
ไทย เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมืองของไทยและต่างประเทศ
2562204

การร่ างกฎหมายและกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
3(3-0-6)
Legal Drafting and Legislative Process
รู ปแบบของกฎหมาย ชือ คําปรารภ บทอาศัยอํานาจ วันใช้บงั คับ การยกเลิ ก กฎหมายเก่า บท
นิยม ผูร้ ักษาการ สาระของกฎหมาย บทกาํ หนดโทษ บทเฉพาะกาล การแก ไ้ ขเพิมเติม หรื อ ยกเลิ ก กฎหมาย
หลักสําคัญเกียวกับการร่ างกฎหมายกระบวนการนับตังแต่เริ มร่ างจนกระทังประกาศใช้เป็ นกฎหมาย
2562301

เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5)
Specific Contracts I
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
หลักกฎหมาย ลักษณะซือขาย แลกเปลียน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซือ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 – 5
2562302

เอกเทศสัญญา 2
3(2-2-5)
Specific Contracts II
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
หลักกฎหมาย ลัก ษณะจ้างแรงงาน จ้างทําของ รับขน ยืม ฝากทรัพ ย์ เก็บของในคลังสิ นค้า
ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ และบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมาย

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 – 10 และลักษณะ 14 – 19

2562303

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(1-2-3)
Security Transactions: Realty and Personal
หลักกฎหมาย ลักษณะคําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ลักษณะ 11 – 13
2562304

กฎหมายลักษณะประกันภัย
2(1-2-3)
Insurance Laws
หลักกฎหมายลักษณะประกนั ภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลัก ษณะ
20 พระราชบัญญัติคุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย ภัย จากรถ พ.ศ.2535 พระราชบัญ ญัติ ป ระก นั ชี วิต พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติประกนั ภัยวินาศภัย พ.ศ.2535
2562308

กฎหมายลักษณะหุ้นส่ วนและบริษัท
3(2-2-5)
Partnerships and Company Laws
หลักกฎหมายลักษณะหุ ้นส่วน บริ ษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ
22 และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั มหาชน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากดั พ.ศ.2535
2562309

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(2-2-5)
Family Laws
ลักษณะของกฎหมายครอบครัว การสมรส ความสัม พันธ์ระหว่างสามี ภรรยา บิดามารดาก บั
บุตร ค่าอุปการะเลี ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 และหลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาคดี
เกียวกับครอบครัว พระราชบัญญัติจดั ตังศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534
2562310

หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Accounting for Lawyers
ความรู ้ เบืองต้นเกียวก บั การทําบัญชี การพิ จารณาคดี ปัญหาของการทําบัญชี ในทางธุ รกิจ
กฎหมายเกียวกับการทําบัญชีและการดําเนินคดีเกียวกับบัญชี

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2562401

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 1
3(2-2-5)
Criminal Law II: Offense I
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : วิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคทัวไป
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง ลักษณะ 9
(มาตรา 107 – มาตรา 287)
2562402

กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิด 2
3(2-2-5)
Criminal Law III: Offense II
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : วิชากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 1
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 10 ถึง ลักษณะ 12
และ ภาค 3 (มาตรา 288 – มาตรา 398)
2562403

กฎหมายเกียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
2(1-2-3)
Laws of Juvenile and Delinquency
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่ งการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม และ
การแกไ้ ขเด็กและเยาวชนกระทําผิด ด้วยวิธีก ารของศาลเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติจดั ตังศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534
2562701

ภาษากฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai Law Language
ความหมายของถ้อยคําในกฎหมาย ซึงมีความหมายโดยเฉพาะและวิธีใช้ถอ้ ยคําเหล่านัน

2563101

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-2-3)
Principles of Legal Profession
แนวคิ ด ทฤษฎี ระบบกฎหมาย วิว ัฒนาการของวิ ชาชี พ กฎหมาย หน้าที และงานของนัก
กฎหมาย มารยาท จรรยาบรรณ วินยั และอุดมคติ องค์การควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
2563102

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางนิติศาสตร์
2(1-2-3)
Research Methodology in Legal Science
ทฤษฎี ระเบียบวิธีการวิจยั ทางกฎหมาย การรวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข อ้ มู ล การวางแผน
การวิจยั การบริ หารการวิจยั และวิธีการเขียนรายงานการวิจยั

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2563103

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
2(2-0-4)
Arbitrator Laws
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใช้อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุล าการที
แต่งตังขึนโดยองค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีการตัดสินเป็ น อํานาจรัฐ) และอนุญาโตตุลาการทีแต่งตังองค์กรของ
รัฐ (ทฤษฎีสญั ญา)
2563204

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Laws and Procedures
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : กฎหมายบริหารราชการไทย
การปกครองของรัฐ หลัก กฎหมายปกครอง หลัก การบริ ก ารสาธารณะ และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิธี
พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้า ที พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2563205

กฎหมายเกียวกับการบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Law of State Affairs Administration
หลักการสําคัญเกียวกับการบริ ห ารราชการแผ่นดิ น กฎหมายและข้อ บังคับ และการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน
2563206

กฎหมายล้มละลาย
3(2-2-5)
Bankruptcy Laws
หลักกฎหมายเกียวกับคดีลม้ ละลายและฟื นฟูกจิ การ ตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติจดั ตังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีลม้ ละลาย พ.ศ. 2542
2563207

กฎหมายเกียวกับการขนส่ ง
3(3-0-6)
Law of Transportation Laws
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีการดําเนินการเกียวกับการขนส่ง พระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2563208

กฎหมายเกียวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
Public Financial Laws
กฎหมายการคลังทีเกียวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบ ภาษี อ ากร หลัก
เศรษฐศาสตร์ทีเกียวกับการเงินและการคลัง
2563209

กฎหมายศุ ลกากร
3(3-0-6)
Customs Laws
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 พระราชกาํ หนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ระเบียบการ
ชําระภาษีอากรขาเข้าและขาออก
2563307

กฎหมายลักษณะมรดก
Succession Laws
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

3(2-2-5)

2563308

กฎหมายลักษณะตัวเงิน
2(1-2-3)
Bill and Note Laws
หลักกฎหมายลักษณะตัวเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 21 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
2563309

กฎหมายเกียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Business Laws
บทบาทของธุ ร กิจ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ นโยบายการควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิจ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ กฎหมายเกียวก บั องค์ก รของรั ฐ ที มี บ ทบาทในการควบคุ ม ธุ ร กิจ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการจัดสรรทีดิน พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิ ธีพิจารณาคดี
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2551
2563310

กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution Laws
บทบาทของสถาบันการเงิน หลักปฏิบตั ิเกียวกับกฎหมายประกอบธุ รกิจของสถาบันการเงิน
นโยบายการควบคุมและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2563515

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง 1
3(2-2-5)
Law of Civil Procedure I
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททัวไป วิธีพิจารณาในศาลชันต้น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2 (มาตรา 1 - มาตรา 222)
2563516

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง 2
3(2-2-5)
Law of Civil Procedure II
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง 1
หลักกฎหมายว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา วิธีพิจารณาชัวคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคํา
พิพากษา หรื อคําสังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 - 4 (มาตรา 223 - มาตรา 323)
2563517

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(2-2-5)
Law of Criminal Procedure I
หลักกฎหมายเกียวกับกระบวนการดําเนิ นคดี อ าญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 1 - 2 (มาตรา 1 - มาตรา 156)
2563518

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(2-2-5)
Law of Criminal Procedure II
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
หลักกฎหมายเกียวกับกระบวนการดําเนิ นคดี อ าญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 3 - 4 (มาตรา 158 - มาตรา 225)
2563519

กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Law of Evidence
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน หลักการรับฟังพยานหลัก ฐาน หลัก การค้นหาความจริ ง
ทังทีเป็ นหลักทัวไปของกฎหมายลักษณะพยาน และทีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุม้ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
2563520
การว่าความและศาลจําลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
หลักการว่าความ การเตรี ยมคดี การร่ างคําฟ้ อง คําให้การ คําขอ คําแถลง วิธีการซักถามในศาล
การถามค้าน การถามติง ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 วิธีก ารฝึ กปฏิบตั ิก ารว่าความและศาล
จําลอง

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2563601

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
Private International Law
กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี บุค คล สัญชาติ ภูมิ ล ําเนา การก าํ หนดสิ ทธิ
หน้าทีและสถานภาพของบุค คลตามหลัก กฎหมายระหว่ างประเทศ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกนั แห่ งกฎหมาย พ.ศ. 2481
2563602

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
แนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ภาคสันติ ภาคสงคราม
สนธิสญั ญาส่งผูร้ ้ายข้ามแดน ความร่ วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา อาชญากรรมระหว่างประเทศ องค์กร
อาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การก่อการร้าย และองค์การตํารวจสากล
2563702

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(2-2-5)
English for Lawyers
ความหมายของคําศัพท์ สํานวน บทความภาษาอังกฤษทีใช้ในกฎหมาย การอ่ านข้อ ความที
กาํ หนดให้ การใช้ภาษาอังกฤษและสํานวนทีถูกต้อง
2563801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพกฎหมาย
1(45)
Preparation for Professional Experience in Law
การเตรี ยมความพร้ อ มของผูเ้ รี ย นก่อ นออกฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในด้า นกฎหมาย
ลักษณะการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การพัฒนาความรู ้ ทัก ษะ แรงจูงใจ และคุ ณลัก ษณะทีเหมาะสมก บั
วิชาชีพ และการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริ ง
2564101

กฎหมายเกียวกับสือสารมวลชน
2(2-0-4)
Mass Communication Laws
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติเกียวกับ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 คําสังและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนัก หนังสื อ พิม พ์
และกฎหมายทีสือสารมวลชนควรรู ้
2564102
นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Philosophy of Law
ความหมาย ขอบเขต เป้ าหมายของนิติปรัชญา ทฤษฎี ปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย แนวคิดปรัชญา
ทางกฎหมาย และแนวคิดของสํานักปรัชญาทางกฎหมาย
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ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

2564103

กฎหมายเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resource and Environment Laws
แนวคิด นโยบายการจัดการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อ ม กฎหมาย
เกียวกับการควบคุ ม การจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ กฎหมาย กฎ และข้อ บังคับเกียวก บั การส่ งเสริ ม และ
การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535
2564201

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
3(2-2-5)
Labor Laws and Procedure
วิว ัฒ นาการ หลัก ทัวไปของกฎหมายแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์
พระราชบัญญัติคุ ม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัม พันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติจดั ตังศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522
2564202
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Laws
แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค วิธีบงั คับใช้กฎหมาย การเยียวยาแก่ผบู ้ ริ โภคทีได้รบั
ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ผบู ้ ริ โภค
พ.ศ.2551
2564303
สัมมนากฎหมายแพ่ ง
2(1-2-3)
Seminar in Civil Law
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : ได้ศึกษาวิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่ งมาแล้ว
วิเคราะห์สภาพปัญหา ประเด็นข้อกฎหมาย สิทธิ หน้าที และความรับผิด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
2564304
กฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Laws
ทฤษฎี หลัก กฎหมายเกียวก บั การจัด เก็บภาษี อ ากร ภาษี เงินได้บุค คลธรรมดา ภาษี เงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481
2564305

กฎหมายเกียวกับทรัพย์ สินทางปัญญา
3(2-2-5)
และการค้าระหว่างประเทศ
Intellectual Property and International Trade Laws
พระราชบัญ ญัติ ลิ ข สิ ทธิ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิ ทธิ บ ัตร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
เครื องหมายการค้า พ.ศ.2534 และหลัก เกณฑ์ ข้อ ตกลง สนธิ สัญ ญาเกียวก บั การค้าระหว่ า งประเทศ
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ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

พระราชบัญญัติจดั ตังศาลทรัพ ย์สินทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดี ทรัพ ย์สิ น
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539
2564306

กฎหมายเกียวกับการลงทุน
3(3-0-6)
Investment Laws
สิทธิ หน้าทีของผูท้ ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบาย ข้อ ก าํ หนด กฎหมายเกียวก บั การ
ประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.2520 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2564307

กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Laws
กฎหมายควบคุ ม การประกอบอุ ต สาหกรรม การจดทะเบีย นและการจํา นองเครื องจัก ร
และการควบคุมสิงทีมีพิษซึงเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
2564404

สัมมนากฎหมายอาญา
2(1-2-3)
Seminar in Criminal Law
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : ได้ศึกษาวิชาบังคับในกลุ่มกฎหมายอาญามาแล้ว
วิเคราะห์สภาพปัญหา ประเด็นข้อกฎหมาย สิทธิ หน้าที และความรับผิดในทางอาญา ตามหลัก
กฎหมายอาญา
2564405

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(2-2-5)
Human Rights in Criminal Justice
วิชาทีต้ องเรียนก่อน : ได้ศึกษาวิชาดังต่ อไปนีมาแล้ว
2562203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
ประวัติ วิวฒั นาการ ทฤษฎี แนวคิด ปรัชญาเกียวกับสิทธิ ข นพื
ั นฐานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาตามทีรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทยและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การส่งเสริ มและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา องค์ก รคุ ม้ ครองสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและต่างประเทศ
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2564406

การสืบสวนและการสอบสวน
3(3-0-6)
Detection and Investigation
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ในชันพนักงานสอบสวน การสืบสวนและการสอบสวนใน
การกระทําความผิดอาญา สิทธิของผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สียหาย และพยาน ตามกฎหมาย
2564407

กฎหมายจราจร
3(3-0-6)
Traffic Law
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ เกียวกับการจราจรทางบก ทางนํา ทางอากาศ
2564502
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
Constitution Courts of Justice
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม หลักทัวไป เขตอํานาจศาล องค์ค ณะผูพ้ ิพ ากษา การจ่าย การโอน
และการเรี ยกคืนสํานวนคดีตามพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนู ญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติ
จัดตังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที 5) พ.ศ.2539
2564803
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพกฎหมาย
3(270)
Field Experience in Law
การฝึ กงานทางด้านกฎหมาย หรื อเกียวกับวิชาชีพกฎหมาย ในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ดูตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 กบั หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554
ดูในภาคผนวก (ภาคผนวก ค)

