
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 กับ หลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

1. กลุม่วิชาบังคับทางกฎหมาย  83 หน่วยกิต 
         1.1 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย จ านวน 10 หน่วยกิต 

 

LLB1101 หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย  3(3-0-6) 
                ความหมาย ลักษณะเฉพาะ การใช้การตีความ 
และบ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่งแยกสาขาของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน แนวคิดและนิติวิธีทางกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน การจัดรูปแบบองค์กรของรัฐ 
รวมทั้งหลักทั่วไปตามลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์
 

 

- 

LLB1102 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
และระบบกฎหมายหลัก 

2(2-0-4) 

                วิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของ
กฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การแบ่ง
สมัยส าคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่าง
กฎหมายไทยโบราณ อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศ
และวิ วัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลั ง
เปรียบเทียบระบบกฎหมายหลักท่ีส าคัญของโลก 
  

LAW1103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
และระบบกฎหมายหลัก 

2(2-0-4) 

                 ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพล
ของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การ
แบ่งสมัยส าคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษา
ตัวอย่างกฎหมายไทยในโบราณ บางลักษณะ เช่น 
ละเมิดสัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศ 
และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลั ง
เปรียบเทียบระบบกฎหมายหลักที่ส าคัญของโลก ใน
ปัจจุบันโดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานคิเพือ่
ท าความเข้าใจกับอิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทย 
 

 

LLB4103 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
                ประวัติความเป็นมาของงานวิชาชีพนัก
กฎหมายในสาขาต่าง ๆ การปลูกฝังหลักวิชาชีพกฎหมาย
ในต่างประเทศและในประเทศไทย หลักในการก ากับดูแล
ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายในกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน
หลักจริยธรรม คุณธรรม นิติทัศนะ และปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการประกอบวิชาชีพกฎหมายในสาขาต่าง ๆ 
  

LW4754 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
                 ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย 
หน้าที่ และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท
และวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย 

 

LLB4104 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
                วิ วั ฒ น า ก า ร แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ท า ง
แนวความคิดในส านักกฎหมายต่าง ๆ ที่ส าคัญของโลก ทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก เพื่อผสานความรู้เกี่ยวกับปรัชญาใน
การร่าง บังคับใช้ และตีความกฎหมาย โดยมุ่งเน้นศึกษาถึง
รากแห่งทฤษฎี วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ความรู้แต่ละส านัก
ในทุกมิติอันเป็นต้นธารที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ความคิดในการใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม 
  

- 



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
         1.2 กลุ่มวชิากฎหมายแพ่ง จ านวน 18 หน่วยกิต  

LLB1201 กฎหมายลกัษณะนิติกรรม และ
สัญญา 

3(3-0-6) 

                กฎหมายลักษณะนิติกรรม การแสดงเจตนา 
โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเง่ือนเวลา ระยะเวลา 
อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  1 
ลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 6 และศึกษากฎหมายลักษณะสัญญา 
การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา มัดจ า เบี้ยปรับ การเลิก
สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
ลักษณะ 2 
 

 

LAW1201 กฎหมายลกัษณะนิติกรรม
และสัญญา 

3(3-0-6) 

                 ศึกษากฎหมายลักษณะนิติกรรม การ
แสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เง่ือนไขและ
เงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 1 ลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 6 และศึกษา
กฎหมายลักษณะสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่ง
สัญญา มัดจ า เบี้ยปรับ การเลิกสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและค าพิพากษา
ศาล เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายในทาง
ปฏิบัติได้ 
 

 

LLB1202 กฎหมายลกัษณะหนี ้ 3(3-0-6) 
                ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่ง
หนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้และเจ้าหนี้
หลายคน ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 1 
 

 

LAW1202 กฎหมายลกัษณะหนี ้ 3(3-0-6) 
                 ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ 
วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้และ
เจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 1 โดยการวิเคราะห์
หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

LLB1203 กฎหมายลกัษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6) 
                กฎหมายลักษณะของทรัพย์ ทรัพย์สิน ประเภท 
ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผลของทรัพย์ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และการ
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินการครอบครอง ภาระจ ายอม 
สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพัน ใน
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 4 
 

 

LAW1203 กฎหมายลกัษณะ
ทรัพย์สิน 

3(3-0-6) 

                 ศึ กษากฎหมายลั กษณะของทรั พย์  
ทรัพย์สิน ประเภท ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผลของ
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
ลักษณะ 3 และการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินการ
ครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน 
สิทธิเก็บกินและภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา 
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ 
 

 

LLB2204 กฎหมายลกัษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

3(3-0-6) 

                กฎหมายความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหม
ทดแทน และนิรโทษกรรม กฎหมายเรื่องจัดการงานนอกสั่ง 
และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 
 

 

LAW2204 กฎหมายลกัษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่งลาภมิ
ควรได้ 

3(3-0-6) 

                 ศึกษากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
พ.ศ. 2539 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด
ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

LLB3205 กฎหมายลกัษณะครอบครัว 3(3-0-6) 
                กฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
 

 

LAW2210 กฎหมายลกัษณะ
ครอบครัว 

3(3-0-6) 

                  ศึกษากฎหมายลักษณะครอบครัว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและค าพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ 
 

 

LLB3206 กฎหมายลกัษณะมรดก  3(3-0-6) 
                กฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 
 

 

LAW3211 กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0-6) 
                  ศึกษากฎหมายลั กษณะมรดก ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและค าพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ 
 

 

         1.3 กลุ่มวชิากฎหมายอาญา จ านวน 6 หน่วยกิต  
LLB2301 กฎหมายอาญา  1  3(3-0-6) 
                หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 และกฎหมาย
อาญาภาค 3 ความผิดลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 367 – 398 
 

 

LAW2301 กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
                  ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 
และกฎหมายอาญาภาค 3 ความผิดลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 
367 - 398 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

LLB2302 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
  กฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวล

กฎหมายอาญาภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366 
 

 

LAW2302 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
                 ศึกษากฎหมายอาญาภาคความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366 
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎี และค า
พิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

         1.4 กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน จ านวน 11 หน่วยกิต  
LLB1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมือง 
3(3-0-6) 

                ความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนูญ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักนิติรัฐ อ านาจอธิปไตย รูปแบบการ
ปกครองรัฐในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันทางการเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

LAW1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง 

3 (3-0-6) 

                 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
รัฐธรรมนูญ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักนิติรัฐ อ านาจ
อ ธิ ป ไ ต ย  รู ป แ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง รั ฐ ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยและสถาบันทางการเมืองของประเทศต่าง 



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
ตลอดจนศึกษาประวัติของรัฐธรรมนูญไทยและระบบการจัด
องค์กรและระบบการปกครองตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทยและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 

 

ๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น 
ตลอดจนศึกษาประวัติของรัฐธรรมนูญไทยและระบบ
การจัดองค์กรและระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักร ไทย และกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ 
 

 

LLB2402 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4) 
                ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายปกครอง และหลักทั่วไปเกี่ยวกับหลักการรวม
อ านาจ หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติรัฐ การกระท าทาง
ปกครอง หลักการ ใช้ดุลพินิจและอ านาจผูกพันของฝ่าย
ปกครอง หลักการบริหารทางสาธารณะ หลักความชอบด้วย
กฎหมายและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย การ
จัดรูปแบบการปกครองของประเทศไทย 
 

 

LAW2402 กฎหมายปกครอง 1 3(3-0-6) 
                 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครอง และหลักทั่ว ไป
เกี่ยวกับหลักการรวมอ านาจ หลักการกระจายอ านาจ 
หลักนิติรัฐ นิติกรรมทางปกครอง สัญญาทางปกครอง 
หลักการใช้ดุลพินิจและอ านาจผูกพันของฝ่ายปกครอง 
หลักการบริหารทางสาธารณะ หลักความชอบด้วย
กฎหมายและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย การ
จัดรูปแบบการปกครองของประเทศไทย 
 

 

LLB2 04 3 กฎหมายปกครอง 2  3(3-0-6) 
                กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
 

 

LAW2403 กฎหมายปกครอง 2 3(2-2-5) 
                 ศึกษาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พุทธศักราช 2539 พระราชบัญญัติความ
รั บ ผิ ด ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่  พ . ศ .  2 5 3 9 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 
2540 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยวิเคราะห์หลัก
กฎหมายทฤษฎีและค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ 
 

 

LLB3404 ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง 

3(3-0-6) 

                หลักทางปฏิบัติของศาลปกครอง และวิธี
พิจารณาคดีทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 

 

- 

         1.5 กลุ่มวชิากฎหมายพาณิชย์และธุรกจิ จ านวน 9 
หน่วยกิต 

 

LLB2501 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
                 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย ขาย
ฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 
1 ถึง 5 
 

 

LAW2205 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
                 ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อ
ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ และรับขน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง 
8 โดยการวิ เคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และค า
พิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติของ
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
LLB2502 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
                กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 9 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 
ลักษณะ 13 
 

 

LAW2207 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 
                 ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม 
ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 9 -13 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี
และค าพิพากษาฎีกาเพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติของ
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 

LLB2503 กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 

3(3-0-6) 

                ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน การเลิกและ
การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
สามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจด ทะเบียนเข้าด้วยกัน การ
จัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดโดย
อนุโลม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ลักษณะ 22  ศึกษาการจัดตั้ งบริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น 
กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผล ทุนส ารอง 
การเพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 
23 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจได้และน า
บทบัญญัติกฎหมายมาปรับใช้ได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

LAW2209 กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วน
และบริษัท 

3(3-0-6) 

                 ศึกษากฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
ลักษณะ 22 ลักษณะ 23 และพระราชบัญญัติบริษัท
จ ากัด (มหาชน) โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด 
ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 

         1.6 กลุม่วิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ จ านวน 14 หน่วยกิต  
LLB3601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
                หลักทั่วไปในการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณา
ความแพ่ง วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และภาค 2 
 

 

LAW2501 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 1 

3(2-2-5) 

                 ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่า
ด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 โดยการวิเคราะห์
หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 
LAW3502 กฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง 2 
3(2-2-5) 

                 ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 
2 เกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น ลักษณะ 1 และ
ลักษณะ 2 และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๓ 
อุทธรณ์ ฎีกา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี
และค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
LLB3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
                กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยอุทธรณ์ 
ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 
การคุ้มครองช่ัวคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ภาค 4 
 

 

LAW3502 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 2 

3(2-2-5) 

                 ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 
2 เกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น ลักษณะ 1 และ
ลักษณะ 2 และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๓ 
อุทธรณ์ ฎีกา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี
และค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 
LAW3503 กฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง 3 
2(1-2-3) 

                 ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาช่ัวคราวก่อน
พิพากษา และการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา 
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ 
 

 

LLB3603 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 1  

3(3-0-6) 

                กระบวนการด าเนินคดีอาญากับหลักทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 
 

 

LAW2601 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 1 

3(1-2-3) 

                 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญากับหลักทั่วไป ภาค 1 โดยการวิเคราะห์
หลักกฎหมายทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 

LLB3604 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 2  

3(3-0-6) 

  กฎหมายวิธีพิจารณาในศาล ช้ันต้น  ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา ภาค 2 วิธี
พิจารณาในศาลช้ันอุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความคดีอาญา ภาค 3 ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 

 
 

LAW3602 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 2 

2(2-2-4) 

                 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา ภาค 2 
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ 

 
LAW3603 กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 3 
2(1-2-3) 

                 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลช้ัน
อุทธรณ์ และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความคดีอาญา ภาค 3 และ 4 ภาค 6 และภาค 7 โดย
การวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาล
ฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ 

 



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
LLB3605 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ

วิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง 

2(2-0-4) 

                โครงสร้างระบบศาล และระบบศาลตามพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาลจังหวัด ศาลแขวง อ านาจ
ผู้พิพากษา และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง เพื่อให้
สามารถใช้เป็นหลักในการเสนอคดีต่อศาลได้อย่างถูกต้อง 
 

 

LAW3906 พระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง 

2(1-2-3) 

                 ศึกษาโครงสร้างระบบศาล และระบบศาล
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาลจังหวัด ศาล
แขวง อ านาจผู้พิพากษา และวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวง เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักในการเสนอคดต่อ
ศาลได้อย่างถูกต้อง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย 
ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 

         1.7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จ านวน 6 หน่วยกิต  
LLB3701 กฎหมายสัญชาติและกฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล 

2(2-0-4) 

                หลักเกณฑ์ทั้งในทางระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์
ในลักษณะระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของ
กฎหมาย ตามหลักสากลและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขัดกันของกฎหมาย รวมไปถึงการก าหนดสิทธิหน้าที่ และ
สถานภาพของบุคคลทั้ งในทางระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศตามกฎหมายสัญชาติ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ 
 

 

LAW3904 กฎหมายสัญชาติ 
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคลและ
คดีอาญา 

2(2-0-4) 

                 ศึกษากฎหมายกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
หรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศใน
ทุกด้าน กล่าวคือ การจัดสรรเอกชนในทางระหว่าง
ประเทศทั้งโดยสัญชาติและภูมิล าเนา การก าหนดสิทธิ
หน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ 
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการ
ระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ โดย
การศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งกฎหมายและข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของ
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

LLB3702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง 

2(2-0-4) 

  ประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ความหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ ความหมาย
ค าว่ารัฐ ศึกษาองค์กรของรัฐในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี การระงับกรณี
พิพาทโดยวิธีที่ไม่ถึงกับท าสงคราม กฎหมายสงครามและ
ความเป็นกลาง 

  
 

LAW2901 กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมือง 

2(2-0-4) 

                  ศึกษาประวัติการพัฒนาของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ความหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ 
ความหมายค าว่ารัฐ ศึกษาองค์กรของรัฐในความสัมพันธ์
กับต่างประเทศ การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติ
วิธี การระงับกรณีพิพาทโดยวิธีที่ไม่ถึงกับท าสงคราม 
กฎหมายสงครามและความเป็นกลาง 

 

LLB3703 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
 หลักการทางกฎหมายและจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ แบบ
ของสัญญาการค้ า ระหว่ า งประ เทศตามอนุ สัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสัญญาขายสินค้าระหว่างประเทศ 

LAW4913 กฎหมายการค้าชายแดน
และกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

2(1-2-3) 

                  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของ
ธุรกิจการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ และ



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดในสัญญา
ซื้อขายระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับขน
สินค้าระหว่างประเทศ ท้ังทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขน
สินค้าระหว่างประเทศ รูปแบบการช าระเงินเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
และการค้า รวมไปถึงข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก 
และกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ 

 
 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศอันได้แก่ สัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ การช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล 
การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา 
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ 

 

         1.8 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 10 หน่วยกิต 

 

LLB4801 กฎหมายแรงงานและ
ประกันสังคม และวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน 

3(3-0-6) 

                ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
กฎหมายแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

LAW3903 กฎหมายแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน 

3(2-2-5) 

                  ศึกษากฎหมายแรงงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมาย กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย 
ทฤษฎี และค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้
บทบัญญัติของกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 

LLB4802 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 

                กฎหมายว่ าด้ วยลิ ขสิ ทธิ์  สิ ทธิ บั ต รและ
เครื่องหมายการค้าตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 

 

- 

LLB4803 กฎหมายดิจิทัล 3(3-0-6) 
                หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและข้อบังคับ
ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในทางแพ่งและอาญา 
พระราชบัญญัติการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล โดยท าการศึกษาหลักการ
ทางกฎหมายจากทั้งกฎหมายภายในประเทศ ต่างประเทศ 
และระหว่างประเทศ อีกทั้ งยั งศึกษาการท างานของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง การท างานของคอมพิวเตอร์ 
และอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสม 
ความแตกต่าง และความเสี่ยงทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในด้านความเป็นส่วนตัว 

- 



หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
การแสดงออกทางความคิด การท าธุรกิจการค้า หรือ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 

 

2. กลุม่วิชาเลือกทางกฎหมาย  12 หน่วยกิต  
LLB4901 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6) 
                กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 
19 และลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค 
 

 

LAW2208 กฎหมายลกัษณะตั๋วเงิน
และบัญชีเดินสะพัด 

3(3-0-6) 

                 ศึกษากฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชี
เดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บ ร ร พ  3  ลั ก ษณะ  1 9  แ ล ะ ลั กษณ ะ  2 1  แ ล ะ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและค า
พิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 

 

LLB4902 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
                หลักภาษีอากร การจัดเก็บ กฎหมายภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับภาษี
อากร  เ งิน ได้บุ คคลธรรมดา  ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ คคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอนุสัญญาภาษีซ้อน 
 

 

LAW3907 หลักภาษีอากรและ
กฎหมายภาษีอากร 

3(3-2-6) 

                 ศึ ก ษ า หลั ก ภ าษี อ า ก ร  ก า ร จั ด เ ก็ บ 
กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย 
ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ 
 

 

LLB4903 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) 
                กฎหมายลักษณะพยาน การน าสืบและการรับ
ฟังพยานหลักฐาน ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 5 
 

 

LAW3905 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) 
                 ศึ กษากฎหมายลั กษณะพยานและ
กฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและ
คดีอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน 
หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้ เอง ข้อ
สันนิษฐาน หน้าที่น าสืบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา 
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ 
 

 

LLB4904 กฎหมายลม้ละลายและการ
ฟ้ืนฟูกิจการ 

3(3-0-6) 

                กฎหมายล้ มละลาย  ขั้ นตอนด า เนินคดี
ล้มละลาย อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดย
การวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา 
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

LAW3908 กฎหมายลม้ละลายและ
การฟ้ืนฟูกิจการ 

3(2-2-5) 

                 ศึ กษากฎหมายล้ มละลาย  ขั้ นตอน
ด าเนินคดีล้มละลาย อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและ
ค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ ในทางปฏิบัติ  โดยการวิ เคราะห์หลัก
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กฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
 

 

LLB4905 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
วิธีพิจารณาผู้บริโภค 

3(3-0-6) 

                กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้ 
การเยียวยาความเสียหาย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
 

 

- 

LLB4906 กฎหมายที่เกี่ยวกับความมัน่คง
และการค้ามนุษย์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

3(3-0-6) 

                หลักและแนวคิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
กฎหมายที่ เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และกฎหมายที่
เกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ คือ พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
 

 

- 

LLB4907 นิติเวชศาสตร์  3(3-0-6) 
                ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ 
วิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพหา
สาเหตุการตายที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย การพิสูจน์ความ
จริงตามหลักนิติเวชศาสตร์ การพิสูจน์พยานหลักฐานส าหรับ
การด าเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่งโดยใช้หลักนิติเวช
ศาสตร์ 
 

 

- 

LLB4908 สิทธิมนษุยชน 3(3-0-6) 
                 ประวัติ  วิวัฒนาการ ทฤษฎี  ข้อคิด และ
ปรัชญาที่ เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและ
กฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม 
วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแห่ง
การใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิและหน้าที่ของ
บุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 

 

- 
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LLB4909 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดของเด็กและเยาวชน 
3(3-0-6) 

                ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่ง
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  การควบคุม และแก้ไข
เด็กและเยาวชนกระท าผิด ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว หลักส าคัญของกฎหมาย จัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

- 

LLB4910 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน 

จ้างท าของ ตัวแทน นายหน้า และประกันภัย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 
6 7 15 16 และลักษณะ 20 

 
 

 

- 

LLB4911 กฎหมายธุรกจิดิจิทัล 3(3-0-6) 
                กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ การ
เก็บรวบรวม การควบคุมข้อมูล และความรับผิดในการ
เคลื่อนไหวของข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล และศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการค้าในระบบดิจิทัล สัญญา
และข้อตกลงในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ความรับผิดของ
ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัจฉริยะ และ อัลกอริธึม ระบบ
สัญญาอัจฉริยะ บล้อกเชน และสกุลเงินดิจิทัล และธุรกิจ
ปร ะ เภท  Platform ใ นคว าม เปลี่ ย นแปล งฉั บพลั น 
(Disruption) ต่อธุรกิจแบบดั้งเดิม และศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาและงานสร้างสรรค์ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 

- 

LLB4912 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีอาญา 

3(3-0-6) 

                กฎหมายและข้อตกลงระหว่ างประ เทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกฎหมายระหว่างประเทศ
ในทางอาญา อันประกอบด้วยข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน การวินิจฉัยเขตอ านาจศาลภายในประเทศและระหว่าง
ประ เทศ ในกรณีมี ก า รขั ดกั นขอ งอ านาจกฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การกระท าอันเป็น
ความผิดในทางอาญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
การน าผู้กระท าผิดขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ เขตอ านาจ 
ลักษณะ ประวัติและที่มาของศาลอาญาระหว่างประเทศ 
 
 

 

- 
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LLB4913 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
                ประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์และธ ารง
รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ นโยบาย 
รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กลไก
การระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงบทบาทของท้องถิ่นในกฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
development) ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

 

- 

LLB4914 ว่าความและการถามพยาน 3(3-0-6) 
                ปัญหาในกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถามข้อเท็จจริง การให้
ค าปรึกษา การให้ความเห็น การว่าความ ตลอดจน
อุดมการณ์และจริยธรรมของทนายความ และการจัดท าร่าง
กฎหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา และการท ารายงาน
ความเห็นทางกฎหมายเอกสาร การจัดท าเอกสารทาง
กฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
 

 

- 

LLB4915 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมาย 

3(3-0-6) 

                ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปใน
กฎหมายเพื่อให้สามารถอ่าน และเข้าใจความหมาย
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย และเพื่อการเจรจาต่อรอง
และการร่างสัญญาเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทางการค้าและการท าสัญญาได้ 
 

 

- 

LLB4916 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
                หลักและวิธีการในการท าวิจัยทางนิติศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งให้รู้และเข้าใจถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนการท าวิจัย ได้แก่ การหาหัวข้อหรือโจทย์วิจัย การ
วางแผนท าวิจัย การสืบค้นและการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การอ้างอิง ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย จรรยาบรรณในการท า
วิจัย โดยผู้เรียนสามารถเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยได้ 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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3. กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต  

LLB4917 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย 

1(90) 

                การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการฝึกทักษะในด้านกฎหมาย ทักษะการท างาน
ด้านกฎหมาย 
 

 

- 

LLB4918 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย 

5(450) 

  ฝึกงานทางด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 

 
 

- 

 


