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อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ประกอบวิชาชีพกฎหมายในตำแหน่งผู้พิพากษา ตุ ลาการ และพนักงานอัยการ โดยสอบผ่านในชั้นเนติบัณฑิต
หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่กำหนด
2. ประกอบวิชาชีพอิสระด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ โดยผ่านการอบรมของสภาทนายความ
3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
4. นิติกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย
5. นักกฎหมายประจำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และเอกชน
6. ข้าราชการตำรวจ หรือทหาร
7. เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายสำหรับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับ เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวิชาชีพกฎหมาย
หรือวิชาชีพอื่นตามความเชี่ยวชาญของตน
3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักกฎหมาย
4. มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
5. มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นทั้งในด้านของการทำงานและการใช้ชีวิต
หลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1กลุ่มวิชาภาษา
1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือ
สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
12
6
6
6
99
10
64
18
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
135

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
15021001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
15021002
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
Communicative Listening and Speaking English
15021003
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร Communicative
Reading and Writing English
15021004
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Career
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
20021001
ความเป็นมนุษย์
Human Actualization
20021002
คุณค่าและความงามของชีวิต
Value and Beauty of Life
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
25021001
สังคมและวัฒนธรรม
Society and Culture
25021002
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural Resources
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

40021001
40021002

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
Information and Communication Technology for Life

2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
99
2.1วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
10
25621001 หลักกฎหมายแพ่งทั่วไป
Civil Law : General Principle
25621002 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
Legal History
25621003 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
25624001 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
Legal Professionand Ethics of Lawyers
2.2วิชาเฉพาะด้านบังคับ
64
25623001
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract
25623002
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
Property Law
25623003
กฎหมายลักษณะหนี้
Law of Obligation
25623004
กฎหมายลักษณะละเมิด
Law of Wrongful Acts
25623005
เอกเทศสัญญา
Specific Contract
25623006
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษทั
Law on Partnership and Corporation
25623007
กฎหมายครอบครัวและมรดก
Family Law and Succession Law
25624002
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure
25624003
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา
Principle of Criminal Procedure
25624004
กฎหมายปกครองและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมาย
มหาชน
Administrative Law and Principle of Public LawProcedure
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

25624008

กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
25625001
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Introdution to Public Law
25625007
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
25625009
กฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป
Administrative Law :General Principles
25625011
กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Law on Conservation of Natural Resources and
Environment
25625014
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
25625015
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
Criminal Law : Specific Offense
25625017
กฎหมายที่ดินและการจัดการเกีย่ วกับที่ดิน
Law on Land and Land Management
25626001
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
Public International Law
25626002
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
Private International Law
25626003
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
Law on International Trade
15520031
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
25622001
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
Labor Lawand Social Welfare
25622002
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
25623008
กฎหมายลักษณะการกู้ยมื และหลักประกันแห่งหนี้
Law of Loan and Secured Debt
25623009
กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
Negotiable Instruments Law
25623010
กฎหมายศุลกากร
Customs Law
25623011
กฎหมายภาษีอากร 1
Taxation Law 1
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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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

25623012
25624005

25624006
25625008
15521501

กฎหมายภาษีอากร 2
Taxation Law 2
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี
Law of Civil Procedures; Provisional Measures and
Execution of Judgements
การว่าความ ศาลจำลอง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Case Litigation,Moot Court, Constitutional Court of Justice
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
Law of Local Administration
การเตรียมสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
Preparation for TOEIC

2.4 วิฃาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
7
90028001 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation of Cooperative Education
90028002 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
หรือ
25628001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Preparation for Professional Experience in Law
25628002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Field Experience in Law
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

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

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

หน่วยกิต
1(0-2-1)
6(560)

2(1-2-3)
5(450)
6

หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
15021001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความสุขในการเรียนรู้ผ่านภาษาอย่างมีประณีตจิตรักการอ่าน มีวิจารณญาณทางภาษา ด้านการรับสาร
มีทักษะละเอียดอ่อนในการฟัง การคิด การดูและการสังเกตโดยมีภาษาไทยเป็นสะพานการรับสารและเข้าถึงสารอย่างมี
คุ ณ ภาพ ด้ า นการส่ งสาร มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ งการพู ด และการเขี ย นอย่ า งมี พั ฒ นาการตามลำดั บ การพู ด ตาม
วัตถุประสงค์ การพูดนำเสนอ การเขียนบรรยาย การเขียนบันทึก การเขียนเล่าเรื่อ ง การเขียนแสดงความรู้ความคิดเห็น
อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และกาลเทศะ ทั้งสามารถพูดและแสดงออกอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการเขียน
Happiness through learning language exquisitely, reading avidity with
literacy critique; receptive skills with sensitive listening, thinking, watching and observing through Thai
language as a channel to receive and access messages efficiently; productive skills with communicative
skills of continually developmental speaking and writing, purposive speaking, verbal presentation,
descriptive writing, note-taking, narrative writing, writing to express opinion properly as needed; giving
speech and expression compatible with written texts effectively.
15021002

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communicative Listening and Speaking English
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการรับและส่งสารในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำเสนอข้อมูลเพื่อการสื่อสารทั้งสาระสำคัญและรายละเอียดหลากหลายรูปแบบ การ
รายงาน การอภิปราย การให้คำแนะนำ การให้ความเห็น การสาธิต และการแสดง
Developing English Listening and speaking skills to receive and deliver messages in
various contexts, both main ideas and details appropriate to language culture of the English native
presented in diverse forms of information; report; discussion; advice; comments; demonstration and
performance.
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

15021003

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communicative Reading and Writing English
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อการรับรู้ เลือกสรร และถ่าย
โอนข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาใช้ได้อย่างเหมาะสม การบูรณาการความสามารถในการอ่านกับการ
เขียนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพการเขียนโครงงาน การสรุปความ บันทึกความจำ และการเขียนขั้นตอน
กระบวนการ
Developing English reading and writing for basic communication to acknowledge,
choose, and transfer the incoming information from various types of sources for appropriate daily use;
integrating reading and writing abilities to reach efficient application; project work; making conclusion;
memos and process writing.
15021004

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและ การทำงาน ภาษาอังกฤษ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษออนไลน์
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ
Developing English speaking and writing skills in daily life and workplaces, English in
electronic sources, writing curriculum vitae, letter of application and relevant documents, filling
application forms and job interviews in English.
20021001

ความเป็นมนุษย์
3(3-0-6)
Human Actualization
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ธรรมชาติของมนุษย์ สมองของมนุษย์กับการคิดและการเรียนรู้การตระหนักรู้ในคุณค่าของตนการเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมะเพื่อการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การพัฒ นาตน การพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม และการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
Human nature; human brain and thinking and learning; self-esteem awareness;
understanding and acceptance of individual differences; dharma for living; peaceful coexistence; selfdevelopment, personality and social etiquette development and physical and mental health
promotion.
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

20021002

คุณค่าและความงามของชีวิต
3(3-0-6)
Value and Beauty of Life
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
คุณค่าของการดำเนินชีวิต การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในด้านปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ ความ
งามและสุนทรียะของชีวิตในด้านคีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง
Value of leading a life; moral judgment in the dimensions of philosophy, religion and
science; beauty and aesthetics of life in musical, visual and performance arts.
25021001

สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Society and Culture
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ธรรมชาติของสั งคมมนุษ ย์แ ละกระบวนการทางสังคม แบบแผนทางวัฒ นธรรม ภู มิ หลั งทางสั งคม
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นพลเมืองดีการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคม
Nature of human society and social process and cultural patterns; social background,
culture and history of locality; globalization affecting ways of living; citizenship; participation in solving
social problems.
25021002

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environment and Natural Resources
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ภัยพิบัติ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์และการพัฒนา การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Relationship between environment and natural resources and human existence, areabased natural resources and environment, disaster, environment effect resulting from use and
development, participation in conservation and management of natural resources and environment.
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

40021001

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Mathematics for Life
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ตรรกศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจโดยใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์ การใช้คณิตศาสตร์ในภูมิปัญญาชาวบ้าน สถิติและความน่าจะเป็น
Logic and analytical thinking for effective daily-life problem solving, decision making by
mathematical skills, mathematics in folk wisdom; statistics and probability.
40021002

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Information and Communication Technology for Life
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ รู้ เท่ า ทั น และมี
ประสิทธิภาพ การมีวิจารณญาณ จริยธรรมและสุขภาวะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Using information and communication technology for learning creatively, vigilantly and
efficiently; judgment, ethics and healthfulness in information technology use.
25621001

หลักกฎหมายแพ่งทั่วไป
3(3-0-6)
Civil Law : General Principle
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วิธีการศึกษากฎหมาย ความเป็นมา แนวความคิ ดของหลักกฎหมายเอกชน ในแง่ของความหมาย ขอบเขต
การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญของ
โลก นิติวิธี การใช้ การตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย สิทธิ หน้าที่และการใช้สิทธิ การใช้สิทธิเกินส่วน การนิ ร
โทษกรรม และหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งตามที่ได้บัญญั ติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1
โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และทรัพย์สนิ
Method of studying law; history; concepts; origin of law principles, including details of law
on its meaning, scope, classification and grouping of law; legislation, change, and cancellation; the
relationship between law and other social circumstances; important law systems of the world; juristic
method; law application and interpretation; law effect and law enforcement; legal right, duty, and exercise
of right, including abusive exercise of right; amnesty and fidelity, general principle of civil law as prescribed
in Civil and Commercial Code, title 1, particularly law principles on persons, juristic acts, and properties.
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รหัสวิชา
25621002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
3(3-0-6)
Legal History
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การเกิดและวิวัฒ นาการกฎหมาย อิทธิพลและแนวความคิดของสำนักกฎหมาย ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
ประวัติศาสตร์กฎหมายโรมัน ซึ่งเป็น รากฐานของกฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร ประวัติศาสตร์กฎหมายอังกฤษ ซึ่งเป็ น
รากฐานของกฎหมายระบบจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งเป็นรากฐานของสถาบันทาง
กฎหมายที่สำคัญของไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีต่ อ
วิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การจัดทำประมวลกฎหมาย
Birth and Evolution Law; the influence and ideas of the Philosophers of law office;
Order of the dog law,; History of Romagna Law on the foundation of the Civil law; History of English law on
the foundation of Common law; Cultural history and original Thai society, which would be the fundamental
of Thai law organization; influence of concepts; principles of law and Indian and western countries law
system that would influence the evolution of Thai law; evolution of Thai law from past to present;
preparation of writing law codes.
25621003
นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Philosophy of Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วิวัฒนาการของแนวคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมาย
ในสำนักความคิดทางกฎหมาย ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความหมายของกฎหมาย อำนาจอธิปไตย โทษ สิทธิ
ความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
Evolution and theoretical concepts of law from past to present; history and work of law
philosophers in the law institutes; philosophies that were the fundamentals of law theories; meanings of
law; sovereignty; penalties; rights; justice; social justice; equality; influence of philosophy of law on its
writing and execution.
25624001
หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
2(1-2-3)
Legal Profession and Ethics of Lawyers
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ และจริยธรรม
ของนักกฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ศึกษาบทบาทขององค์กรวิชาชีพกฎหมายต่อชุมชน
Legal profession; duties and responsibilities of lawyers in different areas; manners,
disciplines, ideals, and legal ethics of lawyers; the establishment and control of legal profession; study the
role of legal professional organizations in the community.
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25623001

กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act and Contract
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของนิติกรรม องค์ประกอบของนิติกรรม แบบของนิติกรรม ความบกพร่องในการแสดงเจตนา
โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลา อายุความ ความหมายของสัญญา คำเสนอ คำสนอง ผลของสัญญา มัดจำและเบี้ยปรับ การ
เลิกสัญญา
Definition of juristic act. Component of juristic act. Forms of juristic act. Deficiency of
intention expression. Void act. Voidable act. Term. Prescription. Definition of contract. Offer. Acceptance.
Effects of contract. Deposit and penalty. Cancellation of contract.
25623002

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Property Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ อุปกรณ์และดอกผลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4
Characteristics of property; types of property; the connection between accessory and
fruit under the scope of Civil and Commercial Code, article 1, title 3; general principles of property; kind of
property; acquisition of title under the scope of Civil and Commercial Code, title 4.
25623003
กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Law of Obligation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้
หลายคน ความระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1
Meanings of obligations; source of obligations; subject of obligations; effect of obligations
;obligors and many obligees; Assignment of claim; suspension of obligation prescribed in Civil and
Commercial Code, article 2, title 1.
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25623004

กฎหมายลักษณะละเมิด
3(3-0-6)
Law of Wrongful Acts
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด กฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
และนิรโทษกรรม การจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2
Theories of Liability for wrongful acts. Law of wrongful Acts. Liability for wrongful Acts.
Compensation for wrongful Acts and justifications acts. Management of affairs without mandates. Unjust
enrichment. As provided in Book II of Civil and Commercial Code.
25623005
เอกเทศสัญญา
3(3-0-6)
Specific Contract
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 และลักษณะ 5
Characteristics of specific contract: sales, exchange, gift, hire of property, hire purchase as
prescribed in Civil and Commercial Code, article 3, title 1, 2,3,4, and 5.
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
25623006
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
Law on Partnership and Corporation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนและบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพัน
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริ ษัทจำกัด สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้นและ
อื่นๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 บริษัทมหาชนจำกัด
General principles of partnership and company. Relationship between partners.
Relationship of partners and third party. Limited partnership. Limited company. Condition and
establishment of limited company. Share and shareholders and other relating provisions in the Title XXII of
Civil and Commercial Code. Public limited company.
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25623007

กฎหมายครอบครัวและมรดก
3(3-0-6)
Family Law and Succession Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรสความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดากับบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 และลักษณะกฎหมาย
มรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการจัดการมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ
อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 6
Characteristics of family law dealing with marriage, the relationship between husband and
wife, the relationship between father, mother and children, and alimony under the scope of Civil and
Commercial Code, article 5. and Characteristics of succession law and general legal provisions; legal right
for inheritance management, and wills; how to manage and share inheritance; no recipients heritage; period
of prescription, under the scope of Civil and Commercial Code, article 6.
25624002
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ภาค 2 และภาค 3
Principles of law of civil procedure in general; legal procedure in the first instance court
and the supreme court under the scope of Civil Procedure Code, section 1, 2 and section 3.
25624003
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา
3(3-0-6)
Principle of Criminal Procedure
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักกฎหมายกระบวนการดำเนินคดีอาญา การสอบสวน วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฏีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1-4
Principlesoflaw,processofcriminalprocedure,investigation, criminal process in the court of
the first, appeal, andsupreme court, under the scope of Criminal Procedure Code, section 1-4.
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25624004

กฎหมายปกครองและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Administrative Law and Principle of Public LawProcedure
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ หลักวิธีพิจารณาความ
ทั่วไปสำหรับคดีทางกฎหมายมหาชน แนวคิดและเขตอำนาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง วิธี
พิจารณาความทางกฎหมายมหาชนของศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลทหาร
law on official documents; law on guilty of abuse of officials; Principles of general
considerations for lawsuits in public law; Concepts and scope of authority of Administrative Tribunal,
Administrative procedure in Administrative Tribunal; how to Judgment in the public law of the
Administrative Court, Constitutional Court, and Military Court.
25624008
กฎหมายลักษณะพยาน
2(2-0-4)
Law of Evidence
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับฟัง
พยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐานหน้าที่นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 5
Characteristics and principles of taking evidence in civil and criminal case; principles of
hearing and reject hearing of evidence; principles of witness' opinion; judicial notices; assumption; duty of
taking evidence under the scope of Civil Procedure Code, section 1, title 5, and Criminal Procedure Code,
section 5.
25625001

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ ความหมายและความจำเป็นของ
การปกครอง ความเป็ นมา วิวัฒ นาการ ขอบเขต และลัก ษณะเฉพาะ ของระบบกฎหมายมหาชน รวมทั้ งศึ กษาถึงบ่อ เกิ ด
แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
Institutions of public law; meaning, elements, and patterns of government; meaning and
necessityofgoverning; evolution, development, scope, and specific characteristics of public law system,
including origin, concept, and juristic method of public law.
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25625007

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ประวัติ วัตถุประสงค์ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ การใช้ อำนาจ
อธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจนั้นตามรัฐธรรมนูญไทยหลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ
Meaning, history, objectives, and evolution of constitutional law; types of constitution;
application of sovereignty and its connection according to the Thai constitution; centralization and
decentralization.
25625009
กฎหมายปกครอง :ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Administrative Law : General Principles
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประวัติแนวความคิด และลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง หลักสุจริต บริการสาธารณะ
ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของไทย รวมทั้งหลักการและขอบเขตสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
History of concepts and general characteristics administrative officials and administrative
law; bona fide; public service; the connection between governmental officials and government by law;
administrative control; evolution of administrative law of Thailand, including principles and scopes of
administrative law, and law enforcement.
25625011

กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Law on Conservation of Natural Resources and Environment
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
แนวคิ ด นโยบายของรั ฐ และกฎหมายในปั จ จุ บั น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ ตลอดจนศึกษากฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Concepts, state policy, and domestic law relating to the conservation and sustainable
management of natural resources, promotion and protection of environmental quality, pollution control,
and the international law on the conservation of natural resources, environment.
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25625014

กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law : General Principles
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ รวมถึงนโยบายทางอาญาและอาชญาวิทยา
General principles of criminal law under the scope of Criminal Code, section1, title 1,
provision on general offence; title 2, provision on petty offence. Criminal policy and criminology.
25625015
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law : Specific Offense
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลั ก กฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ในส่ ว นของความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและ
ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รวมถึงความผิดลหุโทษที่เกี่ยวข้อง
Principles of Criminal Law as prescribed in Criminal Code, section 2, concerning criminal
liability on stability of the kingdom; offences on rebellion, on governing, on justice, on religion, on
disturbance of peace, on causing danger to people, on falsifying documents, concerning offence on trade,
on sexual abuse, on life, on freedom and reputation, on property, including related petty offences.
25625017
กฎหมายที่ดินและการจัดการเกี่ยวกับที่ดิน
3(3-0-6)
Law on Land and Land Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การรับ
มรดกในที่ดิน การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน การพิจารณาเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว ที่ดิน
ของรัฐ และปัญหาการใช้สิทธิในที่ดินประเภทต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
Definition of land. Land title deed insurance. Registration of rights and juristic acts
concerning with land. Reception of land by succession. Land dispute resolution. Consideration of land title
deed. Alien’s right of land possession. Public Land, Problems of the use of the different kinds of land
including land modification and dispute settlement of land.
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25626001

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในทางระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน เขตอำนาจแห่งรัฐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและ
กงสุล กฎหมายทะเล กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
Definition of international law. Origin of international law. Persons in international law.
Relationship between international and internal laws. State jurisdiction. Marine law. Privileges and immunity
for diplomats and consuls. International disputes resolution with peaceful methods. International Criminal
Court and international law on human rights.
25626002
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
Private International Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่าง
ด้าวการขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
Definition and nature of private international law. Nationality. Status of national and alien.
Conflict of laws. Prosecution involved with more than one state.
25626003

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Law on International Trade
วิชาที่ตอ้ งสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วิวัฒนาการ ที่มา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐกับการค้า
ระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS การชำระราคาระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับขนส่งระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
Evolution, origin and basic economic theories of international trade. State roles on
international trade. International sale contract. INCOTERMS. International price payment. Resolution of
international trade disputes. International to international transport business. Laws relating to international
transport. Marine Carriage Act B.E.2534.
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15520031

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3(2-2-5)
English for Lawyers
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
คำศั พ ท์ แ ละสำนวนกฎหมายภาษาอั งกฤษที่ ส ำคั ญ การใช้ ค ำศั พ ท์ แ ละสำนวนเหล่ านั้ น ตลอดจนหลั ก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Important English legal vocabulary and idiomatic expression, how to use those terms and
expressions, including principles of English grammar.
25622001
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Labor Law and Social Welfare
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน เงินทดแทน การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว และสวัสดิการสังคม
Principles of Labor Law; labor relationship law and other related laws, including legal
procedures in labor court; compensation; and jobs of aliens and social welfare.
25622002
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของและองค์การสหประชาชาติการ
คุ้มครองสิทธิ มนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย
Meaning and philosophy of human rights; protection of human rights by the United
Nations; protection of human rights at international and regional level; protection of human rights under
Thai.
25623008
กฎหมายลักษณะการกู้ยืมและหลักประกันแห่งหนี้
3(3-0-6)
Law of Loan and Secured Debt
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ สัญญายืม การค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 9 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และลักษณะ 13
Characteristics of specific contracts: loan, suretyship, mortgage, and pledge as prescribed
in Civil and Commercial Code, article 3, title 9,11,12, and 13.
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25623009

กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
3(3-0-6)
Negotiable Instruments Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด อันได้แก่หลักทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน การออกและการสลัก
หลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล เป็นต้น ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บรรพ 3 รวมทั้งตราสารเปลี่ยนมือ
ประเภทต่าง ๆ
Legal principles pertaining to bills and current account; the general provisions of bill, bill
of exchange, drawing and endorsement of bill of exchange, acceptance and aval according to the Civil and
Commercial Code, Book III, inclnding types of negotiable instruments.
25623010
กฎหมายศุลกากร
3(3-0-6)
Customs Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ระเบียบการชำระภาษีอากรขาเข้าและ
ขาออก การชดเชยภาษี คลังสินค้าทัณฑ์บน
Customs law; law concerning specifying rates of customs tax; regulations for paying
importand export duties; tax compensation; warehouse of parole goods.
25623011
กฎหมายภาษีอากร 1
2(2-0-4)
Taxation Law 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของระบบภาษี หลักการของภาษีอากรในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวล
รัษฎากร
Fundamental knowledge of tax system; principles of income tax of persons prescribed in
Revenue Code.
25623012
กฎหมายภาษีอากร 2
2(2-0-4)
Taxation Law 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:เคยศึกษาวิชา 25623011 กฎหมายภาษีอากร1
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในส่วนของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์
Fundamental knowledge of tax system; principles of income tax of persons prescribed in
Revenue Code.
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25624005

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
Law of Civil Procedures; Provisional Measures andExcecution of
Judgements
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีพิจารณาชั่วคราวก่อนพิพากษา หลักการบังคับตามคำพิพากษา
หรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
Principles of law of civil procedure; provisional measures before judgment and execution
of judgments or court orders. As provided in the Division 4 of Civil Procedure Code.
25624006
การว่าความ ศาลจำลอง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
3(2-2-5)
Case Litigation, Moot Court and Constitutional Court of Justice
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี การร่างฟ้อง การร่างคำให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้
วิธีการซักถามพยาน การถามติง การร่างคำแถลงสำนวน หลักสำคัญของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ
และการจัดการศาลจำลอง โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุ ติธรรมหลักการพื้นฐานของการจัดระบบศาล โดยให้
ความสำคัญแก่ศาลยุติธรรมเป็นการเฉพาะ ทั้งในส่วนของศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีแพ่ง คดีอาญาสามัญ คดีชำนัญพิเศษ และ
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลต่างๆ
Theories of advocacy; trial preparation; drafting the prosecution; drafting the pleading;
cross-examination; methods of cross-examination; methods of witness investigation; reexamination; drafting
of the statement; principles of lawyer law and rules and regulations for lawyers; organizing moot court for
good practices for legal proceedings of the real court.Fundamental principle of systemizing court, giving
importance to Court of Justice in particular, with authority over civil case, criminal case, case for special
investigation, and criminal case of politicians, including conflict settlement on authority and power of
different courts.
25625008
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Law of local Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน รวมทั้งศึก ษาถึงขอบเขตอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทของ
ส่วนกลางในการกำกับดูแล
Principles and fundamental concepts on decentralization of local administration; current
local administrative organization, including a study of scope of authority of local administrative
organizations, and roles of central government in monitoring them.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

15521501

การเตรียมสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Preparation for TOEIC
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำข้อสอบ TOEIC ผู้เรียนจะมีความคุ้นเคยกับข้อสอบและมีโอกาสในการฝึกทำ
ข้อสอบหลายครั้ง ซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนจะทำคะแนนได้ดีและเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีภายหลังการจบการศึกษา
Equip students with skills in doing Test of Enlish for International Communication (TOEIC).
Students will be familiar with model tests and have a chance to practice the tests repeatedly. It’s hoped
that this course will help students get a good score and facilitate the acquisition of good job after their
graduation.
90028001
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation of Cooperative Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิด
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกั บสหกิจศึกษา การเสริมสร้างทักษะการ
ปฏิ บั ติ งานและจริ ย ธรรมในวิ ชาชี พ เฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ ยวกั บ มาตรฐานความปลอดภั ย และอาชี วอนามั ย ในสถาน
ประกอบการ
Preparation for professional practice in an organization or a workplace with emphasis on
knowledge about the concept, process and steps, and relevant rules and regulations of cooperative
education. Promotion of professional skills and ethics in a specific area, knowledge about international
standard of occupational health and safety in a workplace.
90028002
สหกิจศึกษา
6(560)
Cooperative Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาหรือ นักศึกษาต้องเข้า
อบรมการเตรียมสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 30 ชั่วโมง
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ที่เน้นการปฏิบัติงานด้ านวิชาการ
และวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ และนำเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา
Performing full-time work as an employee/trainee at an organization or a workplace.
Focusing on academic and professional behavior in the workplace. Submitting an academic report of their
work and giving a presentation to the workplace and university.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25628001

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2(1-2-3)
Preparation for Professional Experience in Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
เป็นต้น วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจู งใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถานการณ์จริง
Organize activities in preparation for professional experience in law: using office
equipments; characteristics and opportunities for occupation; developing learners with knowledge, skills,
motivation, and appropriate characteristics for occupations; observing and participating in professional
experience in law in real situations.
25628002
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
5(450)
Field Experience in Law
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ฝึกงานทางด้านกฎหมาย ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย
Field experience in law in governmental organizations, state enterprises, and private
sectors related to legal profession.

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพนัก
กฎหมาย
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้
ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

1.ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใน
การจัดกิจกรรมในห้อง
2.กำหนดให้มีการทำงานกลุ่มพร้อมทั้ง
นำเสนอชิ้นงาน
3.จัดให้มีการอภิปรายและแสดงการ
แสดงความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
4.ปลูกฝังความรู้ที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ใน
การเรียนการสอน
5. จัดการเรียนการสอนแบบ Case
Study

1.ประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น
การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชัน้ เรียน การส่งงานตาม
กำหนดเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากความรับผิดชอบในงาน
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3.สังเกตจากพฤติกรรมในการทำ
กิจกรรมในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ด้านความรู้
1. มี ค วาม รู้ แ ล ะ ค วาม เข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส ำคั ญ
ของสาขาวิชานิติศาสตร์อย่างเพียงพอ
ต่อการประกอบวิชาชีพ
2. สามารถติดตามความรู้ทาง
กฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้
3. สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ กั บ ความรู้ ใ น
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
4. สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
ด้ า นกฎหมาย ในการแก้ ไขปั ญ หาใน
งานจริงได้
ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุกต์ข้อ
กฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารณญาณ
และเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาด้านนิติศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. มี ทั ก ษ ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ
ตามที่ได้รับการฝึกฝนตามเนื้อหา
สาระสำคัญของสาขาวิชา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิก
ในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

1.ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นในทางทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
2.จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้
3. ให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

1.ทดสอบย่อยเมื่อเรียนจบแต่ละ
เนื้อหา
2.ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
3.ประเมินจากชิ้นงานที่นักศึกษาจัดทำ
4.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
5.ประเมินจากการนำเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
6.ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้าง
สถานการณ์จำลอง
7.ประเมินจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1. มอบหมายชิ้นงานที่ต้องมีการสืบค้น
ข้อมูล
2. จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเกีย่ วกับ
หัวข้อที่เรียน หรือกำหนดสถานการณ์
จำลอง เพื่อเป็นประเด็นในการ
อภิปราย โดยเน้นให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างมี
วิจารณญาณ
3. ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ

1.สอบปลายภาคเรียน
2.ประเมินจากชิ้นงานที่นักศึกษาจัดทำ
3. ประเมินจากการนำเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
4. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากการ
สร้างสถานการณ์จำลอง
5. ประเมินจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1. กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็น 1. ประเมินจากพฤติกรรมการ
รายบุคคล และเป็นกลุม่ ทั้งรูปของ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
รายงานกลุ่มและเดี่ยว หรือกิจกรรมใน นำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
ห้องเรียนในลักษณะของการระดม
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ความคิดเพื่อแก้ไข ตามสถานการณ์ที่
ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน
กำหนดขึ้น
2. จัดการเรียนการสอนกึ่งบรรยายกึ่ง
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
4. สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน
2. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
อย่างมีวิจารณญาณและ
เหมาะสม
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกฎหมายได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทัง้ การพูด ฟัง และเขียน
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผูเ้ รียน และ
ผู้สอน เช่น การนำเสนอ อภิปราย การ
เขียนรายงาน
2.มอบหมายชิ้นงานที่ต้องมีการสืบค้น
โดยใช้ระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งให้มี
การนำเสนอชิ้นงานนั้น โดยอาศัย
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่อาจจำเป็น
สำหรับการทำงาน

1. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทำ
2.ประเมินจากการนำเสนอผลงานของ
นักศึกษาในชั้นเรียน
3.ประเมินจากการสอบวัดผล
4.ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง


รายวิชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1
25621001 หลัก
กฎหมายแพ่งทั่วไป
25621002ประวัตศิ าสตร์
กฎหมาย
25621003 นิติปรัชญา
25624001หลักวิชาชีพ
และจริยธรรมของนัก
กฎหมาย
25623001กฎหมายว่า

2





ความรู้

1

2



ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5



1

2

3

4



ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5
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รายวิชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1
ด้วยนิติกรรมและสัญญา
25623002กฎหมาย
ลักษณะทรัพย์สิน
25623003กฎหมาย
ลักษณะหนี้
25623004 กฎหมาย
ลักษณะละเมิด
25623005เอกเทศ
สัญญา
25623006กฎหมาย
ลักษณะหุน้ ส่วนและบริษัท

25623007กฎหมาย
ครอบครัวและมรดก
25624002กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
25624003 หลัก
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความทางอาญา
25624004กฎหมาย
ปกครองและหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความทางกฎหมาย
มหาชน
25624008กฎหมาย
ลักษณะพยาน
25625001กฎหมาย
มหาชนเบื้องต้น
25625007กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
25625009กฎหมาย
ปกครอง: ภาคทั่วไป
25625011 กฎหมาย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2

ความรู้

1

ทักษะทางปัญญา

2

1























2





















1

3

4

1

2

3

4

5

















2









5







4

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ







3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1
25625014กฎหมาย
อาญา: ภาคทั่วไป
25625015กฎหมาย
อาญา: ภาคความผิด
25625017กฎหมายที่ดิน
และการจัดการเกี่ยวกับ
ที่ดิน
25626001 กฎหมาย
ระหว่างประเทศ แผนก
คดีเมือง
25626002 กฎหมาย
ระหว่างประเทศ แผนก
คดีบุคคล
25626003กฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ
15520031ภาษาอั งกฤษ
สำหรับนักกฎหมาย
25622001กฎหมาย
แรงงานและสวัสดิการ
สังคม
25622002 กฎหมายสิทธิ
มนุษยชน
25623008กฎหมาย
ลักษณะการกู้ยืมและ
หลักประกันแห่งหนี้
25623009กฎหมายว่า
ด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
25623010 กฎหมาย
ศุลกากร
25623011 กฎหมาย
ภาษีอากร 1
25623012 กฎหมาย
ภาษีอากร 2

ความรู้

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1





















1

2

3







5

1

2

3

4







4

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2



2

ทักษะทางปัญญา

































































































































5
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รายวิชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1
25624005หลักกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาคบังคับคดี
25624006การว่าความ
ศาลจำลอง และพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม
25625008กฎหมายว่า
ด้วยการปกครองท้องถิ่น
15521501 การเตรียม
สอบวัดความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
90028001การเตรียมสห
กิจศึกษา
90028002สหกิจศึกษา
25628001 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย
25628002 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย

2

ความรู้

1



2

ทักษะทางปัญญา

1





2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5

1



2

3

4

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3









4

5
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