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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม (ไทย) :  นิติศาสตรบัณฑิต  
ชื่อย่อ (ไทย) :  น .บ.  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B. 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  129 หน่วยกิต 

5. รูปแบบหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาการอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2565  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ภาครัฐ ได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานประจ าศาล นิติกร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ อาจารย์ 
ตลอดทั้งรับราชการในต าแหน่งอื่น ๆ  

8.2 ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กร สถาบันการเงิน นิติบุคคลต่าง ๆ 
อาจารย์ เป็นต้น 

8.3 อาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความ เจ้าของกิจการต่าง ๆ  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

1) นางนิรัชรา พงศ์อาจารย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 35299xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
Master de Recherche en droit public général (D.E.A), Université Paul-Cézanne Aix-

Marseille III, France, 2549 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 
 
2) นายพินิจ ทิพย์มณี 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31002xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2538 
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2532 

 
3) นางสาวกรรภิรมย์ โกมลารชุน 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31005xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
Dr.iur. (Magna cum laude), University of Bonn, Germany, 2556 
LL.M. (Magna cum laude), University of Bonn, Germany, 2552 
น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 
เนติบัณฑิตไทย 2543 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
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4) นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31014xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 

 
5) นางอัจฉรียา ชูตินันทน์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31201xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 นโยบายของรัฐบาลซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy 

หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า “นโยบายประเทศไทย 4.0” 
11.1.2 การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 การเปิดรับวัฒนธรรมของต่างประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยมีความเป็นสากล  โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

11.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและด้านกฎหมาย 
11.2.3 สังคมดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2559 
11.2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ใน
การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตมีมาตรฐาน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 ท าให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งในแง่เศรษฐกิจ

และสังคม 
12.1.2 ท าให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
12.1.3 ท าให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถสร้างบัณฑิตที่ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิ ได้แก่ มี

ความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นและมีความส าคัญ สามารถใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเกื้อกูล 
และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศ 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติ คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวิจารณญาณที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

12.2.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มี
การบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนชั้นเลิศ และจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เปลี่ยนสภาวะของการเป็นนักศึกษาสู่ผู้ท างาน 

12.2.3 ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา
และส่งสัญญานเตือนสังคมและธุรกิจ 

12.2.4 ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน สร้างคุณค่าให้กับ
มหาวิทยาลัย น าสู่การบูรณาการการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ 

12.2.5 เสริมสร้างโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

12.2.6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

12.2.7 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถท างานได้เต็มตามศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี  
13.3 การบริหารจัดการ 

ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่ให้คณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ 
เป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยประสานงานผ่านทางผู้บริหารหลักสูตรเพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

1.1.1 หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.1.2 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในประเทศและสากล 
 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกฎหมายที่มีศักยภาพและจริยธรรมทางวิชาชีพ

ออกสู่สังคม ในฐานะที่กฎหมายในเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมใน
สังคม ตลอดจนเป็นกติกาที่เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของสังคม นักกฎหมายจึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถและใช้
กฎหมายในทางที่ถูกต้องตรงกับหลักวิชาชีพ ป้องกันการใช้กฎหมายในทางที่ผิด หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงมี
ความจ าเป็นต่อสังคมอย่างมาก 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ทั้งในภาพรวมและในเชิงลึกในกฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพ 

1.3.2 สามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม 
1.3.3 ม ีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อ

กฎหมายอย่างเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดยค านึงถึงหลัก
นิติธรรม 

1.3.4 มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเก้ือกูลและเป็นกัลยาณมิตร มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

1.3.5 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าทีเ่กณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการกับ
ความต้องการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของภาครัฐและ
เอกชนด้านกฎหมาย 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านวิชาการความรู้
ความสามารถในการท างานโดย
เฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ด้านกฎหมายไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้มีผลงานวิจัย
เผยแพร่ผลงานแก่องค์กร
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
- บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- ปริมาณผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  
ไม่มี 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการด าเนนิการเรียนการสอน 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. 
ภาคเรียนที่ 1  เริ่มสิงหาคม – ธันวาคม  
ภาคเรียนที่ 2  เริ่มมกราคม – พฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

- การปรับตัวในการเรียน การจัดแบ่งเวลาในการศึกษา ขาดประสบการณ์ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
- ขาดทักษะการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย รวมถึงบุคลิกภาพและทัศนคติที่ไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ

กฎหมาย 
- ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและทักษะการน าเสนอข้อมูล  
- ไม่รู้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านการใช้ชีวิตและด้านวิชาการ เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าใกล้ชิดเกี่ยวกับ

การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
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- จัดปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
- การจัดโครงการพิเศษเพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนตอบข้อสอบเสริมจากวิชาในหลักสูตร 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 80 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2  70 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3   70 90 90 
ชั้นปีที่ 4    70 90 

รวม 80 170 260 350 370 
จ านวนที่คาดว่าจะจบการศึกษา    70 90 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

เป็นไปตามการจัดสรรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี (สูงสุด)
70,000 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
เป็นแบบชั้นเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีการเทียบโอนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับเดียวกันที่
ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2) การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต 
- กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์    6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  93   หน่วยกิต 
- วิชาแกน   75 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก   18 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    6   หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  
รหัสวิชา 

รหัสวิชามี 5 ตัว คือ XXABB โดย 2 ตัวแรกเป็นตัวอักษร ส่วน 3 ตัวหลังเป็นตัวเลข มีความหมาย

ดังนี้ 

XX เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง สาขาวิชา 

A เป็นตัวเลข หมายถึง ระดับความยากง่ายของวิชา หรือ เป็นลักษณะของวิชาดังนี้ 

0 หมายถึง วิชาปรับพื้นฐานหรือวิชาไม่นับหน่วยกิต 

1 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2 หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาแกน หรือวิชาระดับต้น 

3 หมายถึง วิชาเอก หรือวิชาเลือก หรือวิชาระดับกลาง 

4 หมายถึง วิชาสัมมนา หรือโครงงาน หรือฝึกงาน 

BB เป็นตัวเลข 01 ถึง 99 แสดงล าดับที่ของรายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติท่ีศึกษาตามโครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร จะต้องศึกษารายวิชาใน

หมวดหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม     3 (3-0-6) 
(Creative Thinking and Innovation)   

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 GE 122 ปรัชญากับชีวิต        3 (3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 
 GE 123 ไทยศึกษา        3 (3-0-6) 
  (Thai Studies) 

GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน  3 (3-0-6) 
(New Economy and Cultures of AEC Countries and China)  

GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล      3 (3-0-6) 
  (Life and Digital Culture)  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0    3 (3-0-6) 
 (Thai Society and Economy in Thailand 4.0) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

 GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือคุณภาพชีวิต      3 (3-0-6) 
  (Positive Psychology for Quality of Life) 

GE 138 การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง      3 (2-2-6) 
(Civic Education) 

 GE 147 จิตสาธารณะเพ่ือชุมชน       3 (3-0-6) 
  (Public Mind for Community) 
 LW 103 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
  (Law in Everyday Life) 

LW 105 สิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคมดิจิทัล     3 (3-0-6) 
(Fundamental Rights in Digital Society) 
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PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3 (3-0-6) 
(Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy) 

EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล      3 (3-0-6) 
(Digital Economy) 

BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล       3 (3-0-6) 
 (Digital Entrepreneurship) 
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง       3 (3-0-6) 

(High Value Services) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ      3 (3-0-6) 

(Mathematics and Statistics) 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (3-0-6) 

(Science and Technology)   
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs     3 (3-0-6) 

(Artificial Intelligent World and IoTs) 
CT 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และ    3 (3-0-6) 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Introduction to Virtual Reality and Augmented Reality) 

CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์     3 (3-0-6)  
(Introduction to Robotics) 

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
บังคับ 3 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
LA 020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      0 (3-2-6) 

(Essential English) 
LA 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1      3 (3-2-6) 

(English for Communication 1  )   
LA 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     3 (3-2-6) 

(English for Communication 2)   
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เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
TH 104 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3 (3-0-6) 

(Thai for Communication)     
ZH 100 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 

(Chinese for Communication) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน        75 หน่วยกิต 
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     3 (3-0-6) 

(Law of Criminal Procedure) 
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    3 (3-0-6) 

(Public International Law) 
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้      3 (3-0-6) 

(Obligation) 
LG 216 กฎหมายปกครอง      3 (3-0-6) 

(Administrative Law) 
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว     3 (3-0-6) 

(Family Law)   
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคท่ัวไป   3 (3-0-6) 

 (Law of Civil Procedure 1: General Principles) 
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3 (3-0-6) 

(Juristic Act and Contract)  
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์      3 (3-0-6) 

(Law of Property and Land) 
LG 237 กฎหมายอาญา:  ภาคท่ัวไป     3 (3-0-6) 

(Criminal Law: General Principles) 
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน      2 (2-0-4) 

(Law of Evidence) 
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก      2 (2-0-4) 

(Law of Succession) 
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ    2 (2-0-4) 

(Bankruptcy Law and Rehabilitation)  
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LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล    2 (2-0-4) 
(Private International Law) 

LG 250 นิติปรัชญา       2 (2-0-4) 
(Legal Philosophy) 

LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย    2 (2-0-4) 
(Legal Profession and Ethics) 

LG 252 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย     3 (3-0-6) 
(English for Lawyers) 

LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป     3 (3-0-6) 
(Introduction to Public Law) 

LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3 (3-0-6) 
(Constitutional Law) 

LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1     3 (3-0-6) 
(Criminal Law: Offenses 1)   

LG 256 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป    3 (3-0-6) 
(Introduction to the Study of Law) 

LG 257 การเขียนทางกฎหมาย       2 (2-0-4) 
(Legal Writing) 

LG 258 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  2 (2-0-4) 
(Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate  
and Undue Enrichment) 

LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1      3 (3-0-6) 
(Commercial Contracts 1) 

LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ     3 (3-0-6) 
(Law of Commercial Organizations) 

LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน    3 (3-0-6) 
(Law on Insurance and Guarantee) 

LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง     2 (2-0-4) 
(Administrative Court Procedure Law) 

LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย     3 (3-0-6) 
(Seminar on Legal Problems) 
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LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย     3 (300 ชั่วโมง) 
(Legal Traineeship) 

 
2.2 วิชาเลือกทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์ซึ่งจะจัดให้มี

การศึกษาความรู้เฉพาะด้านใน 3 กลุ่มวิชาเลือก ด้วยกันคือ 
2.2.1 แบบที่ 1 ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการเลือกความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะทาง ให้เลือกเรียน

กลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ครบ 18 หน่วยกิต 
2.2.2 แบบที่ 2 ให้เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาเลือกทั้งหมดให้ครบ 18 หน่วยกิต 

 
กลุ่มกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
1. วิชาบังคับเลือก   2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
LG 228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      3 (3-0-6) 

(Law on Intellectual Property) 
LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 

(International Trade Law) 
 

2. วิชาเลือก   ให้เลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
LG 260 สัญญาทางพาณิชย์ 2      3 (3-0-6) 

(Commercial Contracts 2) 
LG 261 สัญญาทางพาณิชย์ 3      3 (3-0-6) 

(Commercial Contracts 3) 
LG 267 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด    3 (3-0-6) 

(Negotiable Instruments) 
LG 304 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    3 (3-0-6) 

(Intellectual Property Management) 
LG 306 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การร่างสัญญา    3 (3-0-6) 

และการเจรจาต่อรอง 
(Legal Counseling, Contract Drafting  
and Negotiation)  

LG 307 กฎหมายธุรกิจอาเซียน      3 (3-0-6) 
(ASEAN Business Law) 
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LG 308 กฎหมายเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ   3 (3-0-6) 
(Law on Biodiversity-Based Economy) 

LG 335 กฎหมายเพ่ือธุรกิจดิจิทัล      3 (3-0-6) 
(Law for Digital Business) 

LG 336 กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมและการซื้อขายกิจการ   3 (3-0-6) 
(Law of Merger and Acquisition) 

LG 354 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า     3 (3-0-6) 
(Trade Competition Law) 

LG 358 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    3 (3-0-6) 
(Law on Real Estate Business) 

LG 365 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  3 (3-0-6) 
(Consumer Protection Law and Procedure of Consumer Case) 

 
กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม 
1. วิชาบังคับ   2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
LG 337 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2     3 (3-0-6) 

(Criminal Law: Offenses 2) 
LG 371 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     3 (3-0-6) 

(Criminology and Penology) 
 

2. วิชาเลือก   ให้เลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
LG 309 สืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์    3 (3-0-6) 

(Criminal Investigation and Forensic Science) 
LG 311 การด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว    3 (3-0-6) 

(Law on Procedures of Juvenile and Family Cases) 
LG 312 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติและบังคับโทษ   3 (3-0-6) 

(Law on Probation, Parole and Penalty) 
LG 338 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 

(Cyber Law) 
LG 339 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคด ี   3 (3-0-6) 

(Law of Civil Procedure 2: Execution of Judgement) 
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LG 351 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3 (3-0-6) 
(Criminal Justice Administration) 

LG 352 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) 
(Economic Crimes) 

LG 376 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
(International Criminal Law) 
 

กลุ่มกฎหมายภาครัฐ 
1. วิชาบังคับเลือก   2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
LG 248 กฎหมายแรงงาน       3 (3-0-6) 

(Labor Law) 
LG 313 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ   3 (3-0-6) 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(Law on Administration of State Affairs and  
Administrative Procedure) 
 

2. วิชาเลือก   ให้เลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร         3 (3-0-6) 

(Law of Public Finance and Taxation) 
LG 315 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ    3 (3-0-6) 

(Law Relating to Control of the Exercise of State Power) 
LG 316 กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายและธุรกิจโทรคมนาคม  3 (3-0-6) 

(Law on Network Communication and Telecommunication Business) 
LG 340 กฎหมายสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6) 

(Environmental Law) 
LG 370 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น     3 (3-0-6) 

(Law of Local Administration) 
LG 381 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ   3 (3-0-6) 

(Public Economic Law) 
LG 384 กระบวนการนิติบัญญัติและการร่างกฎหมาย   3 (3-0-6) 

(Legislative Process and Legal Drafting) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือรายวิชาที่ เปิดสอนใน

ระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้  หรือเลือกจากวิชา
ดังต่อไปนี้ 

LG 317 ประวัติศาสตร์กฎหมาย      3 (3-0-6) 
(Legal History) 

LG 318 กฎหมายโรมันเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
(Introduction to Roman Law) 

LG 319 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแองโกลแซกซอน   3 (3-0-6) 
(Introduction of Anglo Saxon) 

LG 320 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป   3 (3-0-6) 
(Introduction to the Continental Law) 

LG 322 การวางแผนภาษีส าหรับนักกฎหมาย    3 (3-0-6) 
(Tax Planning for Lawyer)  

LG 323 กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและธุรกิจการขนส่งทางอากาศ 3 (3-0-6) 
(Law on Aviation and Air Cargo) 

LG 324 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 3 (3-0-6) 
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)   

LG 325 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง และนันทนาการ  3 (3-0-6) 
(Law on Sport & Entertainment) 

LG 326 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด       3 (3-0-6) 
(Drugs Law) 

LG 328 กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม    3 (3-0-6) 
(Law on Social Welfare) 

LG 329 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร     3 (3-0-6) 
(Law Relating to Town and Country Planning and Construction) 

LG 330 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ    3 (3-0-6) 
(Constitutional Court and Law of Procedure of the Criminal Court) 

LG  331 กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยธุรการ 3 (3-0-6) 
ของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(Law on State-owned Enterprises, Publicly-owned Organizations  
and Organizations under Constitution) 
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LG 341 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย     3 (3-0-6) 
(Special Topics in Law) 

LG 361 กฎหมายสหภาพยุโรป      3 (3-0-6) 
(European Union Law) 

LG 367 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   3 (3-0-6) 
(Security Exchange Law)        

LG 368 กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน    3 (3-0-6) 
(Industrial and Investment Law) 

LG 383 กฎหมายสิทธิมนุษยชน      3 (3-0-6) 
(Human Rights Law)   

LG 385 หลักกฎหมายส าหรับการบัญชี การเงิน และการธนาคาร   3 (3-0-6) 
(Law for Accounting, Financing and Banking) 

LG 386 กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข    3 (3-0-6) 
(Medical and Public Health Law) 
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โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) พ.ศ. 2563 
(129 หน่วยกิต) 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 

6 หน่วยกิต กลุ่มวชิาแกน  75  หน่วยกิต กลุ่มวชิาเลือก 18  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในกลุม่ (3) 
ประเทศ AEC และจีน  
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล             (3) 
GE 122 ปรัชญากับชีวิต                         (3) 
GE 123 ไทยศึกษา                               (3) 
 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุ           (3) 
ประเทศไทย 4.0   
 

LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    (3) 
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศ            (3) 
แผนกคดีเมือง   
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี ้                 (3) 
LG 216 กฎหมายปกครอง                     (3) 
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว          (3) 
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1:  (3) 
ภาคทั่วไป 
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรม           (3) 
และสญัญา   
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย ์             (3) 
LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป           (3) 
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน              (2) 
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก               (2) 
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ(2) 
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศ            (2) 
แผนกคดีบุคคล  
LG 250 นิติปรัชญา                             (2) 

กลุ่มกฎหมายธุรกจิ นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ 

วิชาบังคับเลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
LG 228 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา        (3) 
LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    (3) 
 

วิชาเลือก เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต 
LG 260 สัญญาทางพาณิชย์ 2                 (3) 
LG 261 สัญญาทางพาณิชย์ 3                 (3) 
LG 267 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชี   (3) 
เดินสะพัด 
LG  304 การบริหารจัดการทรัพยส์ิน          (3) 
ทางปัญญา 
LG 306 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย       (3) 
การร่างสญัญา และการเจรจาต่อรอง 
LG 307 กฎหมายธรุกิจอาเซยีน               (3) 
LG 308 กฎหมายเศรษฐกิจจากฐาน          (3) 
ทรัพยากรชีวภาพ 

เลือกเรยีนจากรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์หรือรายวิชาที่เปิด
สอนในระดับอดุมศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีคณะอนุมตัิให้เป็นวชิาเลือกเสรีได ้
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
LG 317 ประวัติศาสตร์กฎหมาย               (3) 
LG 318 กฎหมายโรมันเบื้องต้น               (3) 
LG 319 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    (3) 
แองโกลแซกซอน 
LG 320 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    (3) 
ภาคพื้นยุโรป 
LG 322 การวางแผนภาษสี าหรับ              (3) 
นักกฎหมาย 
LG 323 กฎหมายเกี่ยวกับการเดนิอากาศ    (3) 
และธุรกิจการขนส่งทางอากาศ  
LG 324 กฎหมายว่าด้วยการระงบัข้อพิพาท (3) 
ทางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต กลุ่มวชิาแกน  75  หน่วยกิต กลุ่มวชิาเลือก 18  หน่วยกิต 

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
EO 100 เศรษฐกิจยคุดิจิทัล                     (3) 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทลั                   (3) 
BA 104 การบริการแบบมลูค่าสูง               (3) 
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต    (3) 
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมอืง           (3) 
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน                (3) 
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั            (3) 
LW 105 สิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมดิจิทัล       (3) 
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรชัญา         (3) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
9 หน่วยกิต 
บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิต ิ                (3) 
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           (3) 
เลือก 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต  
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs  (3) 
CT 102 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลย ี  (3) 
เสมือนจริง และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม    (3) 

LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของ       (2) 
นักกฎหมาย   
LG 252 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย   (3) 
LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป        (3) 
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                  (3) 
LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1    (3) 
LG 256 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    (3) 
ทั่วไป 
LG 257 การเขียนทางกฎหมาย               (2) 
LG 258 กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการ    (2) 
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได้    
LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1                 (3) 
LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ       (3) 
LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและ         (3) 
หลักประกัน 
LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดปีกครอง    (2) 
LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย          (3) 
LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย      (3) 
 

LG 335 กฎหมายเพื่อธุรกิจดิจิทลั             (3) 
LG 336 กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวม       (3) 
และการซื้อขายกิจการ 
LG 354 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า     (3) 
LG 358 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ               (3) 
อสังหาริมทรัพย ์
LG 365 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค           (3) 
และวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
 
กลุ่มวชิาชีพในกระบวนการยุติธรรม 

วิชาบังคับเลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
LG 337 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2     (3) 
LG 371 อาชญาวิทยาและทณัฑวทิยา         (3) 

วิชาเลือก เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต 
LG 309 สืบสวนสอบสวนและนิต ิ             (3) 
วิทยาศาสตร ์
LG 311 การด าเนินคดีเยาวชนและ           (3) 
ครอบครัว 
LG 312 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤต ิ   (3) 
และบังคับโทษ 
 

LG 325 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา     (3) 
การบันเทิง และนันทนาการ  
LG 326 กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิ            (3) 
LG 328 กฎหมายประกันสังคมและ           (3) 
สวัสดิการสังคม 
LG 329 กฎหมายผังเมืองและการควบคุม    (3) 
อาคาร 
LG  330 ศาลรัฐธรรมนญูและวิธีพิจารณา     (3) 
คดีรัฐธรรมนูญ 
LG 331 กฎหมายว่าด้วยรัฐวสิาหกิจ          (3) 
องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาล
และองค์กรตามรัฐธรรมนญู 
LG 341 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย      (3) 
LG 361 กฎหมายสหภาพยุโรป                (3) 
LG 367 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด       (3) 
หลักทรัพย ์
LG 368 กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม        (3) 
และการลงทุน 
LG 383 กฎหมายสิทธิมนุษยชน               (3) 
LG 385 หลักกฎหมายส าหรับการบัญชี      (3) 
การเงิน และการธนาคาร 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต กลุ่มวชิาแกน  75  หน่วยกิต กลุ่มวชิาเลือก 18  หน่วยกิต 

หุ่นยนต ์
กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกิต 
 
บังคับ 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
LA 020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                   (3) 
LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1       (3) 
LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2       (3) 
 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
TH 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             (3) 
ZH 100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              (3) 

LG 338 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง  (3) 
คอมพิวเตอร ์
LG 339 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2:   (3) 
ภาคบังคับคด ี
LG 351 การบริหารงานกระบวนการ         (3) 
ยุติธรรมทางอาญา 
LG  352  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ          (3) 
LG 376 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ     (3) 
 
กลุ่มกฎหมายภาครัฐ 

วิชาบังคับเลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
LG 248 กฎหมายแรงงาน                      (3) 
LG 313 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร     (3) 
ราชการแผ่นดินและวิธีปฏิบัตริาชการ             
ทางปกครอง 

วิชาเลือก เลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต 
LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร     (3) 
LG 315 กฎหมายว่าด้วยการควบคุม          (3) 
การใช้อ านาจรัฐ  
LG 316 กฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร          (3) 
โครงข่ายและธุรกิจโทรคมนาคม 

LG 386 กฎหมายทางการแพทย ์             (3) 
และสาธารณสุข 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต กลุ่มวชิาแกน  75  หน่วยกิต กลุ่มวชิาเลือก 18  หน่วยกิต 

LG 340 กฎหมายสิ่งแวดล้อม                  (3) 
LG 370 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น       (3) 
LG 381 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ      (3) 
LG 384 กระบวนการนติิบัญญัติและ          (3) 
การร่างกฎหมาย 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี  
จ านวนหน่วยกิตรวม 129 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (20 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GE 170 
 
GE 171 
LA 020 
LG 256 
 
LG 235 
 
SC 106 

สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุประเทศ
ไทย 4.0 
การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป 
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3 
 
3 
- 
3 
 
3 
 
3 

MA 109 
LG 257 
LG 202 
LG 236 
LG 237 
 
 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
การเขียนทางกฎหมาย 
กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป 
กฎหมายลักษณะทรัพย ์
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป 
เลือกจากกลุม่วิชามนุษยศาสตร ์
เลือกจากกลุม่วิชาภาษา 

3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 (20 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LA 121 
LG 203 
LG 258 
 
LG 214 
LG 255 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได ้
กฎหมายลักษณะหนี ้
กฎหมายอาญา: ภาคความผดิ 1 
เลือกจากกลุม่วิชาสังคมศาสตร ์
วิชาเลือกเสรี  

3 
3 
2 
 
3 
3 
3 
3 

LA 122 
LG 259 
LG 216 
LG 262 
LG 252 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
สัญญาทางพาณิชย์ 1 
กฎหมายปกครอง 
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
เลือกจากกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LG 263 
 
LG 204 
LG 218 
LG 221 
 
 

กฎหมายว่าด้วยประกันและ
หลักประกัน 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายลักษณะครอบครัว
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: 
ภาคทั่วไป  
วิชาบังคับเลือก (2 รายวิชา) 

3 
 
3 
3 
3 
 
6 

LG 245 
LG 246 
LG 264 
LG 251 
 
LG 265 
 

กฎหมายลักษณะพยาน 
กฎหมายมรดก 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
หลักวิชาชีพและจรยิธรรมของนัก
กฎหมาย 
สัมมนาปญัหาทางกฎหมาย 
วิชาเลือก (2 รายวิชา) 

2 
2 
2 
2 
 
3 
6 

 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2  (3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LG 207 
 
LG 247 
LG 249 
 
LG 250 
 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง 
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ   
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล 
นิติปรัชญา 
วิชาเลือก (2 รายวิชา) 
วิชาเลือกเสรี  

3 
 
2 
2 
 
2 
6 
3 

LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย 3 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
GE 171  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม       3 (3-0-6) 
           (Creative Thinking and Innovation)   

การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฐานความคิดที่เน้นการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาคนให้มีวิธีคิดแบบสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ปัจจัย
สู่ความส าเร็จในภาคธุรกิจและผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
GE 122  ปรัชญากับชีวิต        3 (3-0-6) 
           (Philosophy and Life) 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และคุณประโยชน์ของปรัชญา  การวิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นต่างๆ ใน
ชีวิตและเหตุการณ์แวดล้อม   การน าแนวคิดและความส าคัญของจริยธรรม ศีลธรรม และปรัชญาไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 
GE 123  ไทยศึกษา           3 (3-0-6) 
           (Thai Studies) 

พ้ืนฐานอารยธรรมไทยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม  ศาสนา และศิลปกรรม การด ารงซึ่งความเป็นวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาวิถีชีวิตสังคมของ
ไทยในปัจจุบันและอนาคต 

 
GE 172  เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน     3 (3-0-6) 
           (New Economy and Cultures of AEC Countries and China)   

บทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และประเทศจีนต่อประเทศไทย  การปรับตัวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ธุรกิจใหม่ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่ม AEC และจีน  การเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างด้านสังคม สภาพแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศกลุ่ม AEC และจีน  การติดต่อสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม  
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GE 173  ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล        3 (3-0-6) 
              (Life and Digital Culture) 

วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคสังคมดิจิทัล  แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมดิจิทัล  การรู้เท่า
ทันสื่อใหม่เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคดิจิทัล การเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืน  การใช้ประโยชน์
จากระบบดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม  วัฒนธรรมดิจิทัล การเรียนรู้ป้องกันตัวออนไลน์ 
(Digital Security)  มารยาทในการเข้าสังคมออนไลน์  (Digital Etiquette)  การมีสิทธิเสมอภาคที่จะใช้
อินเทอร์เน็ต (Digital Access)  การมีอิสระในการแสดงออกและรับผิดชอบในสังคมออนไลน์ (Digital Right 
and Responsibility) กฎหมายด้านดิจิทัล (Digital Law)   

 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GE 170  สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0     3 (3-0-6) 
           (Thai Society and Economy in Thailand 4.0) 

แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0  สังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า  การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมของประเทศและการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ทิศทางใหม่ของประเทศ
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  โอกาสทางธุรกิจและอาชีพใหม่  การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ
รับผิดชอบ 
 
GE 136  จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต             3 (3-0-6)   
            (Positive Psycholog  for Quality of Life) 

การบูรณาการความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา โดยเรียนรู้พัฒนาการและธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือให้
รู้จักการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความฉลาดทางสติปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์   
การปรับตัวและทักษะการแก้ปัญหา  การใช้หลักจริยธรรม โดยมุ่งเน้นความคิดเชิงบวกเพ่ือน าไปใช้พัฒนาชีวิต
มนุษย์ให้สมบูรณ์และมีความสุข   
 

GE 138  การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง       3 (2-2-6)  
            (Civic Education) 

ความหมายของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  เน้นการตระหนักในบทบาท หน้าที่ของการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ในด้านความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก
ศีลธรรม จริยธรรม 
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GE 147  จิตสาธารณะเพื่อชุมชน         3 (3-2-6) 
             (Public Mind for Community) 

การคิด วิเคราะห์และเรียนรู้ชุมชน ด้วยแนวคิดและทฤษฎีเรื่องชุมชน ในด้านสังคมวิทยา  
มานุษยวิทยา จิตวิทยา และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือน าสู่การฝึกปฏิบัติในชุมชน โดยท าประโยชน์แก่ชุมชนและบ่ม
เพาะให้เกิดอุปนิสัยรับผิดชอบและท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 

LW 103  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3 (3-0-6) 
             (Law in Everyday Life) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน หลักนิติรัฐ  หลักประชาธิปไตยตามหลักรัฐธรรมนูญ ความรู้
พ้ืนฐานในกฎหมายประเภทต่าง ๆ ทั้งในแง่ของกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน  สิทธิหน้าที่ของ
ประชาชน การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย  กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
LW 105  สิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมดิจิทัล       3 (3-0-6) 
             (Fundamental Rights in Digital Society) 

ความหมายและความส าคัญของสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ความจ าเป็นในการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคม
ดิจิทัล สิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคมดิจิทัลต่าง ๆ เช่น สิทธิในการเข้าถึงและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สิทธิในความเป็น
ส่วนตัว สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ปลอดภัย สิทธิในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติเ พียงอย่างเดียว สิทธิของบุคคล
อ่อนไหวในการได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ เป็นต้น รวมถึงขอบเขตของสิทธิและการจ ากัดสิทธิ 
 

PA 101  คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 
            (Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy) 

ความเป็นมา ความหมาย แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต การ
น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ประสบความส าเร็จ
และเป็นต้นแบบในสังคมไทย 
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EO 100  เศรษฐกิจยุคดิจิทัล          3 (3-0-6) 
           (Digital Economy) 

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  องค์ประกอบของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
(Infrastructure)  ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี  (Data 
Security)    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ (Service Infrastructure)  และด้านดิจิทัลเพ่ือสังคมและ
ทรัพยากรความรู้ (Digital Society)   

 
BA 103  ผู้ประกอบการดิจิทัล          3 (3-0-6) 
            (Digital Entrepreneurship)  

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) การปรับเปลี่ยนวิธีการท าธุรกิจ
ในด้านต่าง ๆ (เน้น SME) ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation)  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรม  
องค์ประกอบส าหรับการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
คุณธรรม  การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัล  การท าการตลาดออนไลน์และสื่อสังคม (Online and Social 
Media Marketing)  การหาแหล่งเงินทุน การบริหารองค์กรส าหรับธุรกิจดิจิทัล และการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้
เป็นองค์กรทางสังคม (Social Enterprise)    
 
BA 104  การบริการแบบมูลค่าสูง         3 (3-0-6) 
            (High Value Services) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการแบบมูลค่าสูง ทิศทางใหม่ของการบริการแบบมูลค่าสูง โอกาสทางธุรกิจ
และอาชีพใหม่ๆ ที่เก่ียวกับการบริการมูลค่าสูง การผลักดันให้เศรษฐกิจและผู้ประกอบการของประเทศเปลี่ยน
จากการบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services)  ไปสู่การบริการแบบมูลค่าสูง (High Value Services)  ที่
เป็นการใช้แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง แรงงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
MA 109  คณิตศาสตร์และสถิติ           3 (3-0-6)  
            (Mathematics and Statistics) 

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 21 และ
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0   หลักการที่ส าคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ  ฟังก์ชัน สมการ ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และการ
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ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   ทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่ส าคัญของอาชีพใหม่ๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
 
SC 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3 (3-0-6) 
            (Science and Technology)   

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในธุรกิจและชีวิตประจ าวัน  นาโนเทคโนโลยี 
)Nano Technology) รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Car)  ระบบ 3-D Printing  โอกาสทางธุรกิจ
และอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่กระทบต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
CT 101  โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs      3 (3-0-6) 
            (Artificial Intelligent World and IOTs) 

โลกของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออัจฉริยะเพ่ือ
ช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหาในธุรกิจและชีวิตประจ าวันที่ซับซ้อนให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  การใช้ทรัพยากรเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างประโยชน์
ทางสังคมและธุรกิจ   การประยุกต์ใช้ AI และ IoTs ในธุรกิจและชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจและ
อาชีพใหม่ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 
CT 102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 3 (3-0-6) 
            (Introduction to Virtual Reality and Augmented Reality) 

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality: AR)   การน า  VR และ AR ไปใช้ในกิจกรรมประจ าวัน  การน า VR และ AR ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  ทั้งด้านศิลปะ การแพทย์ การศึกษา การท่องเที่ยว  สันทนาการและบันเทิง อุตสาหกรรม
การผลิตและการพาณิชย์   กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา VR และ AR ของ Google  Facebook   และ Apple   
การประยุกต์ใช้และการลองใช้งานระบบ VR และ AR จริง 
 
CE 100  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์              3 (3-0-6) 
            (Introduction to Robotics) 

หลักการเบื้องต้นของ Robot/Robotics เพ่ือลดการใช้แรงงานคน ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมผลผลิตที่มี
คุณภาพ และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  การประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เ พ่ือช่วยมนุษย์ใน
ชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย  หุ่นยนต์เพ่ือการผลิต  เพ่ือการบริการ เพ่ือการแพทย์ เพ่ือ
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การสันทนาการและบันเทิง เพ่ือการศึกษา และเพ่ือการท่องเที่ยว  การทดลองใช้งานระบบ Robot/Robotics 
แบบง่าย   
 
 
กลุ่มวิชาภาษา 
LA 020  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3 (3-2-6) 
            (Essential English)        

การสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนาค าศัพท์และรูปภาษาผ่านทักษะ
ด้านการพูด  การฟัง การอ่านและการเขียน การอ่านจับใจความส าคัญ การเรียนรู้ภาษาโดยใช้สื่อออนไลน์ 

 
LA 121  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        3 (3-2-6) 
            (English for Communication 1) 

ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในที่ท างาน  การเพิ่มพูนค าศัพท์และรูปภาษา การอ่านเพื่อจับ
ใจความส าคัญ การเขียนประโยคและการเขียนข้อความขนาดสั้น 
 
LA 122  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2        3 (3-2-6) 
            (English for Communication 2) 

ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในที่ท างาน    ค าศัพท์และส านวนต่างๆ ทางธุรกิจ การอ่าน
เพ่ือจับใจความส าคัญ การเขียนเอกสารเพ่ือธุรกิจ 
 

TH 104  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3 (3-0-6) 
            (Thai for Communication)     

การใช้ค าและประโยค  การอ่านจับใจความและสรุปความ การเขียนประโยคและการเขียนข้อความ
ขนาดสั้น 

 
ZH 100  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
            (Chinese for Communication) 

การออกเสียง การสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ระบบสัทอักษร Hanyu Pinyin หลักการเขียน
ตัวอักษรจีน  เรียนรู้ค าศัพท์ที่จ าเป็นในการสื่อสารไม่น้อยกว่า 150 ค า  
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หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต 
 
LG 204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3 (3-0-6) 
           (Law of Criminal Procedure) 

แนวความคิดว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ เป้าหมายของคดีอาญา หลักการพ้ืนฐาน
ของการด าเนินคดีอาญา องค์กรต่าง ๆ ในคดีอาญา วัตถุแห่งคดี กระบวนการด าเนินคดี และเงื่อนไขให้อ านาจ
ด าเนินคด ีการด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวน การด าเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา การท าค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 
การทบทวนค าพิพากษาของศาลชั้นต้น และการบังคับตามค าพิพากษา 

 
LG 207  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง      3 (3-0-6) 
            (Public International Law)  

บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ  การใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ศึกษาถึง
ระบอบกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ เช่น กฎหมายทะเล กฎหมายการทูตและกงสุล การใช้ก าลังใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
 
LG 214  กฎหมายลักษณะหนี้        3 (3-0-6) 
            (Obligation) 

ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิ
เรียกร้อง ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
LG 216  กฎหมายปกครอง         3 (3-0-6) 
            (Administrative Law) 

สาระส าคัญของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานของ
กฎหมายปกครอง ความหมายของฝ่ายปกครองและหน้าที่หลักของฝ่ายปกครอง ทฤษฎีการบริการสาธารณะ 
ทฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกระท าทางปกครอง ได้แก่  กฎ ค าสั่งทางปกครอง และสัญญาทางปกครอง 
ทฤษฎีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การควบคุมฝ่ายปกครอง และสิทธิของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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LG 218  กฎหมายลักษณะครอบครัว       3 (3-0-6) 
            (Family Law)   

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะครอบครัว การหมั้น ผลของสัญญาหมั้น การเรียกค่าทดแทน
กรณีผิดสัญญาหมั้น การสมรส การสิ้นสุดการสมรส สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา 
ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา ค่าอุปการะเลี้ยงดู ความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตร
นอกสมรส บิดา มารดา กับบุตร ความปกครองผู้เยาว์ บุตรบุญธรรม บุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิทธิทางกฎหมายในการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน 
 
LG 221  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป     3 (3-0-6) 
            (Law of Civil Procedure 1: General Principles) 

หลักการทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เขตอ านาจศาล องค์คณะผู้พิพากษา การจ่าย การ
โอน และการเรียกคืนส านวนคดี คู่ความและอ านาจฟ้อง การร้องสอด การด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ าและฟ้อง
ซ้ า ฟ้องซ้อน ฟ้องเคลือบคลุม ฟ้องแย้ง การแก้ไขค าฟ้องและค าให้การ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น การ
ขาดนัดยื่นค าให้การ การขาดนัดพิจารณา การด าเนินคดีแบบกลุ่ม และการอุทธรณ์และฎีกา 
 
LG 224  กฎหมายการคลังและภาษีอากร           3 (3-0-6) 

(Law of Public Finance and Taxation) 
แนวความคิดพ้ืนฐาน และวิวัฒนาการของกฎหมายการคลังและการภาษีอากร  หลักกฎหมายการ

คลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ระบบภาษี
อากร สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหาร
ประเทศ 

 
LG 228  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา       3 (3-0-6) 
           (Law on Intellectual Property) 

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และความลับทางการค้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ได้มาซึ่งสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ การละเมิดสิทธิ รวมทั้งการเยียวยาทางกฎหมายและหลักความคุ้มครองตาม
ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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LG 233  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
            (International Trade Law) 

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบของอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) กฎเกณฑ์ของ UNIDROIT, 
INCOTERMS การขนส่ง การประกันภัยสินค้า การช าระเงิน และการโอนเงินระหว่างประเทศ 
 
LG 235  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา      3 (3-0-6) 
            (Juristic Act and Contract)  

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจร่วมสมัย เช่น click wrap/shrink 
wrap agreement ส าหรับแฟรนไชส์ และ clound computing 

 
LG 236  กฎหมายลักษณะทรัพย์        3 (3-0-6) 
            (Law of Property and Land) 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพย์ ประเภทของทรัพย์และทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่าง
ทรัพย์ ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ และดอกผล หลักท่ัวไปของทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 
LG 237  กฎหมายอาญา:  ภาคทั่วไป        3 (3-0-6) 
           (Criminal Law: General Principles) 

หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป เช่น หลักการกระท าทางอาญา องค์ประกอบความผิด หลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หลักดินแดน การใช้การตีความกฎหมาย
อาญา โทษ การลงโทษ และการบังคับใช้กฎหมายอาญาในลักษณะอ่ืน 

 
LG 245  กฎหมายลักษณะพยาน        2 (2-0-4) 
            (Law of Evidence) 

แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยพยานหลักฐาน การน าสืบและการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน ทั้งท่ีเป็น
หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยาน 
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LG 246  กฎหมายลักษณะมรดก        2 (2-0-4) 
           (Law of Succession) 

ความเป็นมาและการบังคับใช้กฎหมายมรดก ความหมายของมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ผู้มี
สิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก การรับมรดกแทนที่ การเสียไปซึ่งสิทธิ ในมรดก การสละมรดก การสูญเสีย
มรดกเนื่องจากไม่เรียกร้องมรดกภายในอายุความ พินัยกรรม ผู้ท าพินัยกรรม และแบบของพินัยกรรม 
 
LG 247  กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ      2 (2-0-4) 
           (Bankruptcy Law and Rehabilitation)  

แนวความคิดและทฤษฎีของการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย
ตามกฎหมายล้มละลาย และหลักการฟ้ืนฟูกิจการ ตามกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการและกฎหมายอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนถึงกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ 
 
LG 248  กฎหมายแรงงาน        3 (3-0-6) 
            (Labor Law) 

แนวความคิดของกฎหมายแรงงาน การจ้างแรงงาน และหลักการส าคัญของกฎหมายแรงงาน 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
 
LG 249  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล      2 (2-0-4) 
            (Private International Law) 

แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักกฎหมายสัญชาติ และ
กฎหมายขัดกัน (conflicts of law) หลักการย้อนส่ง (renvoi) การเลือกใช้กฎหมาย (choice of law) การ
รับรองและบังคับการตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

 
LG 250  นิติปรัชญา         2 (2-0-4) 
           (Legal Philosophy) 

แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ศีลธรรมและความยุติธรรม 
แนวความคิดทางกฎหมายของส านักกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะส านักกฎหมายธรรมชาติ ส านักกฎหมายฝ่าย
บ้านเมือง ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ และส านักกฎหมายทางสังคมวิทยา 
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LG 251  หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย     2 (2-0-4) 
            (Legal Profession and Ethics) 

วิวัฒนาการของหลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย หลักวิชาชีพและจริยธรรมของ
ทนายความ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอ่ืน มารยาท วินัย อุดมคติ และ
การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
 
LG 252  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย       3 (3-0-6) 
            (English for Lawyers) 

ความหมายและการใช้ค าศัพท์และส านวนกฎหมายภาษาอังกฤษที่ส าคัญ รวมทั้งข้อความคิดที่
เกี่ยวข้องกับค าศัพท์และส านวนในระบบกฎหมายต่างๆเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอ่านและการค้นคว้าเอกสาร
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย 
 
LG 253  กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป       3 (3-0-6) 
           (Introduction to Public Law) 

แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเบื้องต้น รวมทั้งหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางกฎหมาย
มหาชน ทั้งในแง่ของกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติของกฎหมายมหาชนในภาพรวมที่เป็น
พ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน 

 
LG 254  กฎหมายรัฐธรรมนูญ        3 (3-0-6) 
           (Constitutional Law) 

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ความเป็นรัฐ รูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง อ านาจอธิปไตย อ านาจหน้าที่ขององค์กรและ
สถาบันต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน 
 
LG 255  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1       3 (3-0-6) 
            (Criminal Law: Offenses 1)   

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาหรือก าลังศึกษา LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป 
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดที่ส าคัญในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต

และร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด
เกี่ยวกับการปกรอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม และความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อ
ประชาชน 
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LG 256  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป       3 (3-0-6) 
           (Introduction to the Study of Law) 

ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับศาสตร์สาขาอ่ืน ระบบกฎหมาย 
ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี หมวดหมู่ของกฎหมาย ข้อความคิดพ้ืนฐานทาง
กฎหมาย เช่น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด ขอบเขตการใช้สิทธิ เช่น การใช้สิทธิในทางที่ผิด หลักสุจริต รวมทั้ง
หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 อันเป็นความรู้พ้ืนฐานของระบบกฎหมายไทย 
โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและทรัพย์สิน 
 
LG 257  การเขียนทางกฎหมาย         2 (2-0-4) 
            (Legal Writing) 

ฝึกทักษะและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การอ่านจับ
ใจความและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพ่ือตั้งประเด็นปัญหา การสรุปสาระส าคัญของตัวบทกฎหมาย การปรับ
ข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย รวมถึงการเขียนงานวิชาการทางกฎหมาย 

 
LG 258  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้   2 (2-0-4) 
            (Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate  

and Undue Enrichment) 
ความหมายและความรับผิดในเหตุละเมิด แนวคิดเรื่องความรับผิดเด็ดขาด ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1        3 (3-0-6) 
            (Commercial Contracts 1) 

หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ รวมถึงสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน 
 
LG 260  สัญญาทางพาณิชย์ 2        3 (3-0-6) 

(Commercial Contracts 2) 
หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน ยืม และฝากทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ รวมถึงการให้กู้ยืมทางการเงินแก่ภาคธุรกิจในรูปแบบ crowdfunding  
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LG 261  สัญญาทางพาณิชย์ 3        3 (3-0-6) 

(Commercial Contracts 3) 
หลักกฎหมายเก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ และการพนันและ

ขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนทางธุรกิจในแบบเอเยนต์ (Agent) และ
ดีลเลอร์ (Dealer) ทั้งท่ีเป็นการเฉพาะตัว (exclusive) และไม่เฉพาะตัว (non-exclusive) 
 
LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ       3 (3-0-6) 

(Law of Commercial Organizations) 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งห้างหุ้นส่วนและ

บริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกิจการร่วมค้า (joint 
venture) 

 
LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน      3 (3-0-6) 

(Law on Insurance and Guarantee) 
แนวความคิดและทฤษฎีการใช้หลักประกันเพ่ือป้องกันการช าระหนี้ การค้ าประกัน จ านอง จ าน า  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ  
รวมถึงหลักกฎหมายประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 
LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง       2 (2-0-4) 

(Administrative Court Procedure Law) 
แนวคิด โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง หลักการส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ตั้งแต่ชั้น เริ่มคดี เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง การยื่นค าฟ้อง ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปส านวน  
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา การนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษาและค าสั่งในชั้นพิพากษาคดี จนถึงการ
บังคับคดีตามค าพิพากษา การขอให้พิจารณาคดีใหม ่ตลอดจนการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
 
LG 265  สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย       3 (3-0-6) 

(Seminar on Legal Problems) 
สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญหรือคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและค้นหา

แนวทางหรือข้อกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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LG 266  การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย              3 (300 ชั่วโมง) 
(Legal Traineeship) 
มุ่งหมายให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติจริงในฐานะนักกฎหมาย โดยนักศึกษาจะเข้าฝึก

ปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 300 ชั่วโมง ตามที่หลักสูตรก าหนดหรืออนุมัติ โดย
นักศึกษาจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานและทักษะอ่ืนก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษา
มีหน้าที่ท ารายงานฝึกปฏิบัติงานอันจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้นั้น 
โดยการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินที่มีส่วนร่วมกันระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
 
LG 267  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด     3 (3-0-6) 
            (Negotiable Instruments) 

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายตั๋วเงิน แนวความคิดของหลักกฎหมายตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ของตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค รวมถึงบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
LG 304  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา       3 (3-0-6) 
          (Intellectual Property Management) 

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาหรือก าลังศึกษาวิชา LG 305 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
การบริหารจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในทางธุรกิจ การประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน การท าแผนธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

 
LG 306  การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการเจรจาต่อรอง   3 (3-0-6) 
            (Legal Counseling, Contract Drafting and Negotiation)  
            วิธีการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญาในลักษณะต่างๆ การให้ค าแนะน าทางกฎหมาย วิธีการเจรจา
ต่อรองและร่างสัญญา บทบาทของทนายความและโนตารีพับบลิก  

 
LG 307 กฎหมายธุรกิจอาเซียน        3 (3-0-6) 
            (ASEAN Business Law) 
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและกลไกการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน เช่น การจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพ่ือประกอบธุรกิจกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศไทย การแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับ
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หลักประกันทางธุรกิจ ระบบช าระเงินระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การส่งเสริมการลงทุน การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ อนุญาโตตุ ลาการและการบังคับคดี
ระหว่างประเทศ 
 
LG 308  กฎหมายเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ      3 (3-0-6) 
            (Law on Biodiversity-Based Economy) 
             ลักษณะและความส าคัญของทรัพยากรชีวภาพ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ กฎหมายระหว่างประเทศด้านทรัพยากรชีวภาพ การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวิภาพ การคุ้มครองพันธุ์พืชที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหาร
จัดการปัญหาเรือนกระจก ตลาดคาร์บอนเครดิตจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และบทบาทของหน่วยงานของรัฐ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ 
 
LG 309  สืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์      3 (3-0-6) 
           (Criminal Investigation and Forensic Science) 
           กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยเฉพาะการสืบสวนสอบสวน สิทธิ
ของผู้ต้องหาและจ าเลยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิชาการ
และวิทยาการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน การชันสูตรพลิกศพ การหาร่องรอย
ของผู้กระท าความผิด หรือหาหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง 
 
LG 311  การด าเนินคดเียาวชนและครอบครัว      3 (3-0-6) 
            (Law on Procedures of Juvenile and Family Cases) 
             การด าเนินกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
 
LG 312 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติและบังคับโทษ      3 (3-0-6) 
            (Law on Probation, Parole and Penalty) 

ระบบกฎหมายของการคุมประพฤติตามระบบกระบวนการยุติธรรมสากลที่เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป หลักการและกฎเกณฑ์ในการให้ทางเลือกแก่ผู้กระท าความผิดกลับคืนสู่สังคม การคุมประพฤติโดยไม่
ใช้เรือนจ า หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับโทษ และสิทธิของผู้ต้องโทษจ าคุกตาม
มาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 
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LG 313  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและวิธีปฏิบัติราชการ    3 (3-0-6) 
ทางปกครอง 

           (Law on Administration of State Affairs and Administrative Procedure) 
ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินในอดีต การจัดระเบียบ

ราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน องค์การและข้าราชการ 
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงหลักกฎหมายสาร
บัญญัติและวิธีสบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง กระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครอง 
อ านาจดุลพินิจ อ านาจผูกพันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง การอุทธรณ์และการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การ
ขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
LG 315  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ     3 (3-0-6) 
           (Law Relating to Control of the Exercise of State Power) 

ระบบการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างภารกิจ
และอ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตุลาการ 

 
LG 316  กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายและธุรกิจโทรคมนาคม   3 (3-0-6) 
           (Law on Network Communication and Telecommunication Business) 

หลักการแห่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ
สื่อสารมวลชนและธุรกิจโทรคมนาคม หลักการที่สาคัญของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน
ต่างๆ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อสารมวลชนรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้งที่
ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ หลักความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน เช่น ความรับผิดจาก
การหมิ่นประมาท จากการโฆษณา และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมตลอดถึงกรอบ
จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ 
 
LG 335  กฎหมายเพื่อธุรกิจดิจิทัล       3 (3-0-6) 
           (Law for Digital Business) 
           กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และการโอน
หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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LG 336  กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมและการซื้อขายกิจการ    3 (3-0-6) 
           (Law of Merger and Acquisition) 

การควบรวมกิจการและการจัดรูปองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่าง  ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเด็นทาง
กฎหมาย ภาษีอากร และการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายภาษีอากร บทบาทในทางปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายในการจัดวาง
โครงสร้างของการควบรวมกิจการ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) การประเมินราคาเพ่ือ
เสนอซื้อกิจการ การระดมทุนเพ่ือใช้ในการควบรวมกิจการ การเจรจาต่อรองเพ่ือจัดท าข้อตกลงหรือสัญญาจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ ปัญหาและมาตรการป้องกันการเข้าครอบง ากิจการ และการได้มาซึ่งกิจการเพียงเพ่ือการ
เก็งก าไรจากหุ้น 
 
LG 337  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2       3 (3-0-6) 
            (Criminal Law: Offenses 2)   

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาหรือก าลังศึกษา LG 238 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1 
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง

ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการค้า และความผิดเกี่ยวกับศพ รวมถึงฐานความผิดในภาคลหุโทษ  และความผิด
อาญาตามกฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
 
LG 338  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 
            (Cyber Law) 

กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสอบสวนคดีอาญาโดยการใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
LG 339  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคดี      3 (3-0-6) 
            (Law of Civil Procedure 2: Execution of Judgement) 

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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LG 340  กฎหมายสิ่งแวดล้อม        3 (3-0-6) 
(Environmental Law) 
แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการทางกฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการ ป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหา

มลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ า อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสีย
อันตราย วัตถุอันตราย การควบคุมและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมตลอดถึงการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
LG 351  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     3 (3-0-6) 
            (Criminal Justice Administration) 

การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนของต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ รวมทั้ง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น การด าเนินคดีด้วยความถูกต้องเป็นธรรม การควบคุมอาชญากรรม ปัญหาการใช้อ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสายกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและ
ผู้กระท าความผิด รวมทั้งการคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรม 

 
LG 352  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ        3 (3-0-6) 
            (Economic Crimes) 

อาชญากรรมเศรษฐกิจและบทกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงกลไก
ความร่วมมือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
LG 354  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า        3 (3-0-6) 
           (Trade Competition Law) 

หลักการและกฎเกณฑ์ของกฎหมายแข่งขันทางการค้า การป้องกันการผูกขาด อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า 
 
LG 358  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
            (Law on Real Estate Business) 
             ความหมายและลักษณะของกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาระส าคัญของกฎหมายเพ่ือการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งกลุ่มกฎหมายหลัก กลุ่มกฎหมายรอง และกลุ่มกฎหมายสนับสนุน เช่น 
กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายการจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด กฎหมายโรงงาน 
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กฎหมายหอพัก กฎหมายโรงแรม เป็นต้น รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ
ชาวต่างชาติ 
 
LG 365  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    3 (3-0-6) 
            (Consumer Protection Law and Procedure of Consumer Case) 

หลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ขั้นตอนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การรวมกลุ่มผู้บริโภค อ านาจต่อรองของผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ การฟ้อง
คดีและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภค 
 
LG 370  กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น        3 (3-0-6) 
           (Law of Local Administration) 

แนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายปัจจุบัน อ านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการออก
กฎหมาย การก ากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ ทั้งในแง่การก ากับดูแลเหนือบุคคล และการก ากับดูแลเหนือการ
กระท า รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง 
 
LG 371  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา         3 (3-0-6) 
           (Criminology and Penology) 
            แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของส านักอาชญาวิทยาในยุคต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
สาเหตุอาชญากรรม ลักษณะของอาชญากรรมและอาชญากร บทบาทของเหยื่ออาชญากรรม การป้องกัน
อาชญากรรม และปรัชญาและแนวคิดในการลงโทษ  
 
LG 376  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
            (International Criminal Law) 

แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ศึกษาหลักการและกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
ของธรรมนูญกรุงโรมในการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ ฐานความผิดอาญาระหว่างประเทศและ
องค์ประกอบความผิด อ านาจศาลอาญาระหว่างประเทศ วิธีพิจารณาและการลงโทษตามกฎหมายอาญา
ระหว่างประเทศ 
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LG 381  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) 
            (Public Economic Law) 
             ความเป็นมา บ่อเกิด หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจในการควบคุม
และด าเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน และการใช้กฎหมายในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ปัญหา
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับสัญญา ละเมิด การก าหนดค่าเสียหาย การผูกขาด และการต่อต้านการผูกขาด และการควบคุม
การแข่งขันทางการค้า เป็นต้น 
 
LG 384  กระบวนการนิติบัญญัติและการร่างกฎหมาย     3 (3-0-6) 
            (Legislative Process and Legal Drafting) 

ภารกิจหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ในการร่างกฎหมาย แนวคิดและวิธีการในการร่างกฎหมาย ความ
เชื่อมโยงระหว่างการร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ รวมถึงศึกษาภารกิจหน้าที่ของรัฐสภา 
กระบวนการตรากฎหมาย และการประกาศใช้กฎหมาย โดยศึกษาจากกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ 
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หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 
LG 317  ประวัติศาสตร์กฎหมาย        3 (3-0-6) 
            (Legal History) 

ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเป็นรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่ส าคัญ
ของประเทศไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของประเทศตะวันตกที่มีต่อ
วิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่
สมัยจัดท าประมวลกฎหมายเป็นต้นมา โดยเน้นหนักในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความ
เข้าใจในระบบกฎหมายไทย 

 
LG 318  กฎหมายโรมันเบื้องต้น         3 (3-0-6) 
          (Introduction to Roman Law) 

วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของโรมและความสัมพันธ์กับระบบ
กฎหมายปัจจุบัน หนี้และทรัพย์สินในระบบกฎหมายโรมัน ในแง่มุมที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายของ
ประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมายในปัจจุบัน  

 
LG 319  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแองโกลแซกซอน    3 (3-0-6) 
           (Introduction of Anglo Saxon) 

บ่อเกิดของกฎหมายในระบบกฎหมายแองโกลแซกซอน ในลักษณะต่าง ๆ คือ Common Law, 
Equity, พระราชบัญญัติ (Statute) และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น (Local Customs) รวมถึงนิติวิธี (Juristic 
Methods) ในการใช้กฎหมายประเภทต่าง ๆ และระเบียบประเพณีของศาลในการใช้นิติวิธีดังกล่าวด้วย 
 
LG 320  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาคพื้นยุโรป     3 (3-0-6) 
          (Introduction to the Continental Law) 
          ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายประเทศภาคพ้ืนทวีปยุโรป บ่อเกิด นิติวิธี และสถาบันส าคัญ
ต่าง ๆ ในระบบกฎหมายของประเทศภาคพ้ืนยุโรป การศึกษาวิชากฎหมาย องค์กรวิชาชีพกฎหมาย ระบบศาล 
กฎหมายส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ  สิทธิขั้นพ้ืนฐาน กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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LG 322  การวางแผนภาษีส าหรับนักกฎหมาย      3 (3-0-6) 
(Tax Planning for Lawyer)  
โครงสร้างของระบบภาษีของประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษีตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย การจัดท าสัญญาบางประเภทที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
วางแผนภาษีในธุรกิจ 
 
LG 323  กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและธุรกิจการขนส่งทางอากาศ   3 (3-0-6) 
           (Law on Aviation and Air Cargo) 

แนวความคิดและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายการเดินอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการควบคุมการบิน กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ อนุสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ ผลประทบของกฎหมายขนส่งทางอากาศที่มีต่อ
ธุรกิจการบิน และปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทางอากาศ  
 
LG 324  กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ   3 (3-0-6) 
            (Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)   
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้องบังคับคดี และการบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและค าพิพากษา
ของศาล 
 
LG 325  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง และนันทนาการ   3 (3-0-6) 

(Law on Sport & Entertainment) 
สภาพแวดล้อมทั่วไปของการประกอบธุรกิจทั้งด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาอาชีพและการ

ให้บริการสนามกีฬา วงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือรายการบันเทิงอ่ืนตาม
สถานีโทรทัศน์ ธุรกิจการดนตรี ธุรกิจสถานบริการสวนสนุก ศูนย์บันเทิงครบวงจร และประเด็นทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภทตามแต่ละลักษณะของธุรกิจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งหลักกฎหมายสัญญา (ตัวแทน-
จ้างท าของ-จ้างแรงงาน) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ ที่รัฐอาจ
ออกมาควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เห็นถึงกรอบการท างานและบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายในการเข้า
ไปท างานเก่ียวขอ้งในธุรกิจเหล่านี้  
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LG 326  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด         3 (3-0-6) 
            (Drugs Law) 
             อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาตราการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและการรักษา บ าบัด ฟ้ืนฟู 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิทธิและเสรีภาพของผู้เสพยาเสพติด 
 
LG 328  กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม     3 (3-0-6) 
            (Law on Social Welfare) 
             แนวคิด หลักการ นโยบายของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม การบังคับใช้กฎหมาย
ประกันสังคม หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ประโยชน์ทดแทน และอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายประกันสังคม รวมถึง แนวคิด หลักการ นโยบายของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  ระบบ
สวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่บุคคลประเภทต่าง ๆ ในสังคม เช่น สวัสดิการลูกจ้าง สวัสดิการ
ครอบครัว สวัสดิการสตรี เด็กและเยาวชน ในภาวะยากล าบาก สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการคนพิการและคน
ไร้ที่พ่ึง รวมตลอดถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
LG 329  กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร       3 (3-0-6) 
            (Law Relating to Town and Country Planning and Construction) 
             ความเป็นมาและลักษณะส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร องค์กรที่เกี่ยวข้อง วิธีการและมาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคาร ความสัมพันธ์กับกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองอันน าไปสู่ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ต้องมี
การตรากฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

 
LG 330  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ      3 (3-0-6) 
            (Constitutional Court and Law of Procedure of the Criminal Court) 

       ประวัติศาสตร์ความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตรวจสอบมิให้
กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ภารกิจโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการได้มาซึ่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและหลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
บางประเภท ค าวินิจฉัย ผลของค าวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
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LG  331  กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยธุรการของศาล  3 (3-0-6) 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
            (Law on State-owned Enterprises, Publicly-owned Organizations and 
Organizations under Constitution) 

       แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการของศาล
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือด าเนินงานในกิจการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับทุนรัฐวิสาหกิจ 
กฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชน รวมถึงองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 
LG 341  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย        3 (3-0-6) 

 (Special Topics in Law) 
ศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

 
LG 361  กฎหมายสหภาพยุโรป        3 (3-0-6) 
            (European Union Law) 
            วิวัฒนาการ ที่มา หลักการทางกฎหมายของกฎหมายสหภาพยุโรป สถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป 
และอ านาจหน้าที่ของแต่ละสถาบันของสหภาพยุโรป ขอบเขตของสนธิสัญญาของประชาคมยุโรป การสร้าง
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายของประชาคมยุโรป หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของกฎหมายประชาคมยุโรป การใช้
กฎหมายความรับผิดของรัฐ ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของสหภาพยุโรป  
 
LG 367  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     3 (3-0-6) 
             (Security Exchange Law) 
              กฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขาย
หลักทรัพย์ การควบคุมและป้องกันการปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นผลเสียต่อตลาดหลักทรัพย์และนัก
ลงทุน การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน การถอดถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การครอบง ากิจการ และการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ 
 
LG 368  กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน      3 (3-0-6) 
            (Industrial and Investment Law) 
            กฎหมายว่าด้วยการตั้งและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการ
ประกอบอุตสาหกรรม โครงสร้างเศรษฐกิจไทย นโยบายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
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ลงทุน สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่มาลงทุนในประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการลงทุน (Direct Investment) 
กฎหมายว่าด้วยการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแสวงหาประโยชน์และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของ
ไทย 
 
LG 383  กฎหมายสิทธิมนุษยชน         3 (3-0-6) 
            (Human Rights Law)   

แนวคิด หลักการ และกระบวนการต่าง ๆ ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 
LG 385  หลักกฎหมายส าหรับการบัญชี การเงิน และการธนาคาร    3 (3-0-6) 
          (Law for Accounting, Financing and Banking) 

หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การวางแผนธุรกิจ กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท และการ
ควบรวมกิจการ ความรับผิดทางบัญชีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับกิจการธนาคารและสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 
หลักการธนาคารดิจิทัล การควบคุมการปริวรรตเงินตรา การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของธนาคารชาติในการควบคุมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน รวมถึงความรับผิดทางกฎหมายและ
ข้อยกเว้นของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 
 
LG 386  กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข      3 (3-0-6) 
            (Medical and Public Health Law) 
             ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับงานทางการแพทย์และสาธารณสุข แพทย์ทางเลือก กิจการหรือ
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ความรับผิดทางกฎหมายในมิติต่าง ๆ และการระงับข้อพิพาททางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
1) นางนิรัชรา พงศ์อาจารย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 35299xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
Master de Recherche en droit public général (D.E.A), Université Paul-Cézanne Aix-

Marseille III, France, 2549 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 
 
2) นายพินิจ ทิพย์มณี 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31002xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2538 
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2532 

 
3) นางสาวกรรภิรมย์ โกมลารชุน 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31005xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
Dr.iur. (Magna cum laude), University of Bonn, Germany, 2556 
LL.M. (Magna cum laude), University of Bonn, Germany, 2552 
น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 
เนติบัณฑิตไทย 2543 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
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4) นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31014xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 

 
5) นางอัจฉรียา ชูตินันทน์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน : 31201xxxxxxxx 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒ ิ: 
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร เฉลิมสันต์ 
3. อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ 
4. รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์ 
5. พ.ต.อ.ดร.คมสัน สุขมาก 
6. อาจารย์สัตยะพล สัจจเดชะ 
7. อาจารย์ศรัณยา ไชยสุต 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
หลักสูตรได้จัดรายวิชาฝึกงานไว้เป็นวิชาบังคับ คือ วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย โดยก าหนดให้

นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การจัดการส านักงานกฎหมายและการฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนค าฟ้อง ค าให้การ การ
ถามพยาน การร่างสัญญา การรับส่งเอกสารในหน่วยงานราชการ ฯลฯ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) การมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  รวมถึงความเข้าใจ

เกี่ยวกับการว่าความในศาล 
(2) การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์และ

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
(3) ความมีระเบียบวินัย สามารถปรับตัวเข้ากับวิชาชีพและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มี

ความรับผิดชอบ  
(4) ความกล้าแสดงออก และสามารถพัฒนาภาวะผู้น าในการท างาน 
(5) ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้เหมาะสม 
4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 ส าหรับผู้ศึกษาครบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ตามเวลาท างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาฝึกงานรวมอย่างน้อยตามก าหนดของวิชา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ไม่มี 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ไม่มี 
5.3 ช่วงเวลา 
ไม่มี 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
ไม่มี 
5.5 การเตรียมการ 
ไม่มี 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
ไม่มี  
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกต่างสาขาวิชาที่เปิดสอนให้
นักศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

2. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ มีกรณีศึกษาของวิชาสัมมนาเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน 

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ได้เป็นอย่างดี 

ม ีการมอบหมายงานให้นักศึกษาน าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
3) มีน้ าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
4) ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่มให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างหลักการและ

กติกา และเห็นประเด็นของข้อชี้แนะที่ขัดแย้งกัน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
ยกย่องนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดีทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
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4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2 ด้านความรู้ 
ก) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
2) มีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ สังคม และประชาคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม 
4) มีความรู้พ้ืนฐานและทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และ

พัฒนาภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการบูรณาการความรู้ที่ได้จาก

ชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้จริงในกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมศักยภาพนั กศึกษาโดยจัด
การศึกษาเพ่ิมเติมด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัย 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) านของแต่ละรายวิชารายง  

 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 
2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน และน าข้อสรุปมาใช้

ประโยชน์ได้ 
3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางการแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ 

ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ให้มีการน ากรณีศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกัน 
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2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) มีการสรุป และสังเคราะห์ 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพความเป็นจริงในการใช้ปัญญาโต้ตอบตามสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์

จริง น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้การประเมินโดยข้อสอบและการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

 
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ ่ม ท างานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ 
4) ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 

ช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุสามารถใ ข 

ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มในทุกรายวิชา หรือกิจกรรมที่ต้องประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4) กับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไปมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
5) มีภาวะความเป็นผู้น า 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และจากพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
 



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 58 
 

 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และรู้จักเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเป็นพ้ืนฐานส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูลความรู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนรู้เท่าทันการสื่อสารจ่างแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน้นการใช้เพื่อการสืบค้นและวิเคราะห์กรณีศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงการเลือกใช้วิธีการ
น าเสนอและสื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการน าเสนอ และประเมินจากความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพ่ืออธิบายหรือสื่อความหมายในการอภิปรายหรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

  
ผลการเรยีนรู/้รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

                   

GE 122 ปรัชญากับชีวิต                    

GE 123 ไทยศึกษา                    

GE 172 เศรษฐกิจใหม่และ
วัฒนธรรมในประเทศกลุม่ AEC และ
จีน 

                   

GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล                    

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุ
ประเทศไทย 4.0 

                   

GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

                   

GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมอืง                    

GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน                    



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 60 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

  
ผลการเรยีนรู/้รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

LW 103 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั                    

LW 105 สิทธิขั้นพื้นฐานในสังคม
ดิจิทัล 

                   

PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                   

EO 100 เศรษฐกิจยคุดิจิทัล                    

BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทลั                    

BA 104 การบริการแบบมลูค่าสูง                    

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

MA 109 คณิตศาสตร์และสถิต ิ                    

SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                    

CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์และ 
IoTs 

                   

CT 102 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง และ 
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

  
ผลการเรยีนรู/้รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นวัตกรรมหุ่นยนต ์

                   

กลุ่มวชิาภาษา 

LA 020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                     

LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1 

                   

LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2 

                   

TH 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

ZH 100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                      
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ก) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติที่สอดคล้อง

กับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหากฎหมายที่

เกิดข้ึนในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส าคัญในหัวข้อความมีจริยธรรมใน

วิชาชีพ 
2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาวิชา 
3) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา และการบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากผลการสอบในวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับจริยธรรมและกฎหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
3) ประเมินจากการท างานกลุ่มและรายงาน 

 
2.2.2 ความรู้ 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะ ทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการแนวคิด 

บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 
2) สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย ไปปรับใช้

กับปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถามตอบ 
2) การค้นคว้าและท ารายงานจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
3) การรายงานผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจากสถานการณ์จริง 
4) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และนอกสถานที่ 
5) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
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6) การอภิปรายกลุ่มและเทคนิคการสอนอ่ืนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7) การใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  

ค) กลยุทธ์การการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 
2) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การท ารายงาน การน าเสนอ รายงานการค้นคว้า

ในชั้นเรียน การท าแบบฝึกหัด และการสอบย่อย 
 

2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์ 

และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา อันเป็นทักษะที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ที่

เหมาะสมเพ่ือน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 

3) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือจ านวน 
ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ
แปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น 

4) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืน  อันเป็น
ทักษะที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพ่ือน าาไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้
อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

5) ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การมอบหมายงานให้ค้นคว้า 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) การใช้กรณีศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย ค าพิพากษา สถานการณ์จริง ฯลฯ 
4) การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการเขียนรายงาน 
2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม 
3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2) รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น 
3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  สามารถ

ควบคุมอารมณ์และมีความอดทน 
4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตส านึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) ก าหนดวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมในหมวดวิชาเฉพาะ 
2) การมอบหมายการท างานแบบกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 
3) การสอนแบบอภิปรายจากกรณีศึกษา 

ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียน 
3) ประเมินการมีส่วนร่วมและผลส าเร็จของงานโดยผู้เรียนทั้งที่เป็นสมาชิกในกลุ่มและต่างกลุ่ม 

 
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

ก) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 
2) มีความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอ ตลอดจนการตั้งค าถาม หรือการตอบค าถามที่

ชัดเจน ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย 
3) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า  การ

สื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 
5) มีทักษะในการค้นหา ท าความเข้าใจ และน าไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจ านวน สถิติต่าง ๆ 

เพ่ือประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1) การมอบหมายงานค้นคว้าเพ่ือให้มีการสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเรียบเรียง
เป็นรายงานน าเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2) การใช้สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย โดยเน้นการฝึกสนทนาภายใต้สถานการณ์
จ าลองในชั้นเรียน 

3) ฝึกทักษะการสนทนาภาษาต่างประเทศกับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา 
4) การสาธิตและฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 
5) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้คอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในทุกรายวิชาที่สามารถท าได้ 

ค) กลยุ ุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ 
3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
4) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู/้รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาแกน 

LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                   
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมือง                   

LG 214 กฎหมายลักษณะหนี ้                   
LG 216 กฎหมายปกครอง                   

LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว                   
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาค
ทั่วไป 

                  

LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา                   
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย ์                   

LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป                   
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน                   

LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก                   
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ                   

LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                   
LG 250 นิติปรัชญา                   
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู/้รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
LG 252 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                   

LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป                   
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                   

LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1                   
LG 256 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                   

LG 257 การเขียนทางกฎหมาย                   
LG 258 กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง 
และลาภมิควรได ้

                  

LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1                   
LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ                   

LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน                   
LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดปีกครอง                   

LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย                   
LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู/้รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาเลือก 

กลุ่มกฎหมายธุรกจิ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
LG 228 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา                   
LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                   
LG 260 สัญญาทางพาณิชย์ 2                   
LG 261 สัญญาทางพาณิชย์ 3                   
LG 267 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด                   
LG 304 การบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา                   
LG 306 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมายการร่าง
สัญญา และการเจรจาต่อรอง 

                  

LG 307 กฎหมายธรุกิจอาเซยีน                   

LG 308 กฎหมายจากฐานทรัพยากรชีวภาพ                   
LG 335 กฎหมายเพื่อธุรกิจดิจิทลั                   
LG 336 กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมและการซื้อ
ขายกิจการ 

                  

LG 354 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า                   
LG 358 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู/้รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
LG 365 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค 

                  

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาเลือก 
กลุ่มวชิาชีพในกระบวนการยุติธรรม 

LG 309 สืบสวนสอบสวนและนิตวิิทยาศาสตร ์                   
LG 311 การด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว                   

LG 312 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติและบังคับ
โทษ 

                  

LG 337 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2                   

LG 338 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร ์

                  

LG 339 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาค
บังคับคดี 

                  

LG 351 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา 

                  

LG 352 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ                   
LG 371 อาชญาวิทยาและทณัฑวทิยา                   



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 71 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู/้รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
LG 376 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
 

                  

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาเลือก 
กลุ่มนักกฎหมายภาครัฐ 

LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร                   
LG 248 กฎหมายแรงงาน                   

LG 313 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 

                  

LG 315 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ                   

LG 316 กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายและ
ธุรกิจโทรคมนาคม 

                  

LG 340 กฎหมายสิ่งแวดล้อม                   
LG 384 กระบวนการนติิบัญญัติและการร่างกฎหมาย                   

LG 370 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น                   
LG 381 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู/้รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

LG 317 ประวัติศาสตร์กฎหมาย                   
LG 318 กฎหมายโรมันเบื้องต้น                   

LG 319 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแองโกล 
แซกซอน 

                  

LG 320 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาคพื้น
ยุโรป 

                  

LG 385 หลักกฎหมายส าหรับการบัญชี การเงิน และ
การธนาคาร 

                  

LG 322 การวางแผนภาษสี าหรับนักกฎหมาย                   

LG 323 กฎหมายเกี่ยวกับการเดนิอากาศและธุรกจิ
การขนส่งทางอากาศ 

                  

LG 324 กฎหมายว่าด้วยการระงบัข้อพิพาททางธุรกิจ
และอนุญาโตตลุาการ 

                  

LG 325 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง 
และนันทนาการ 

                  

LG 326 กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิ                   



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 73 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู/้รายวิชา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
LG 386 กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข                   

LG 328 กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม                   
LG 329 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร                   

LG 330 ศาลรัฐธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ 

                  

LG 331 กฎหมายว่าด้วยรัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน
และหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 

                  

LG 341 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย                   

LG 361 กฎหมายสหภาพยุโรป                   
LG 367 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                   

LG 368 กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน                   

LG 383 กฎหมายสิทธิมนุษยชน                   
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
หลักสูตรได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสะท้อนเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 
ตลอดจนความต้องการของสังคม ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตของหลักสูตร ดังนี้ 
 
ชั้นปีที่ 1 
 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องอาศัยข้อกฎหมายเบื้องต้นในกฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน 

ชั้นปีที่ 2  
 

นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องอาศัยข้อกฎหมายที่ซับซ้อนมากขึ้นใน
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน 

ชั้นปีที่ 3  
 

นักศึกษาสามารถด าเนินคดีเบื้องต้นในชั้นศาลในสถานการณ์สมมติได้ รวมทั้งมีทักษะในการ
พัฒนาระบบงานบริหารจัดการ 

ชั้นปีที่ 4  
 

นักศึกษาสามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ และมี
จริยธรรม และสามารถฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 เกณฑ์การวัดผลการศึกษา 

หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาบัณฑิต การวัดผลแบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ค่าระดับ ความหมาย 
A 4.00 ดีเยี่ยม 

B+ 3.50 ดีมาก 

B 3.00 ดี 
C+ 2.50 ค่อนข้างดี 

C 2.00 พอใช้ 

D+ 1.50 ค่อนข้างอ่อน 
D 1.00 อ่อน 

F 0.00 ตก 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ระดับรายวิชา   

1) ข้อสอบและ/หรือผลการสอบต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตร  
2) การน าผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์มา
ประกอบการวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน 
3) การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน (ถ้า
มี) 

2.1.2 ระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) การได้งานท าของบัณฑิตภายหลังส าเร็จการศึกษา 
2) ความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการ ในด้านความรู้ความสามารถทักษะที่
ก าหนดในหลักสูตร 
3) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรม เช่น ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานวิชาชีพ รางวัล/เกียรติคุณ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 
4. การศึกษาเพื่อขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชานิติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
115 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 

1) ได้ศึกษาและสอบไล่ได้วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต 
2) ได้ศึกษาและสอบไล่ได้วิชาแกนในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีท่ี 3   รวม 60 หน่วยกิต   22 วิชา 
3) ได้ศึกษาและสอบไล่ได้วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
4) จะต้องสอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในภาคสุดท้ายที่ขอรับอนุปริญญา 
 
อนึ่ง ส าหรับวิชาเฉพาะด้านตาม (2) ได้แก่ วิชาต่อไปนี้ 

LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     3 (3-0-6) 
(Law of Criminal Procedure) 

LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้      3 (3-0-6) 
(Obligation) 

LG 216 กฎหมายปกครอง      3 (3-0-6) 
(Administrative Law) 

LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว     3 (3-0-6) 
(Family Law)   

LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคท่ัวไป   3 (3-0-6) 
 (Law of Civil Procedure 1: General Principles) 

LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3 (3-0-6) 
(Juristic Act and Contract)  

LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์      3 (3-0-6) 
(Law of Property and Land) 

LG 237 กฎหมายอาญา:  ภาคท่ัวไป     3 (3-0-6) 
(Criminal Law: General Principles) 

LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน      2 (2-0-4) 
(Law of Evidence) 
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LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก      2 (2-0-4) 
(Law of Succession) 

LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย    2 (2-0-4) 
(Legal Profession and Ethics) 

LG 252 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย     3 (3-0-6) 
(English for Lawyers) 

LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป     3 (3-0-6) 
(Introduction to Public Law) 

LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3 (3-0-6) 
(Constitutional Law) 

LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1     3 (3-0-6) 
(Criminal Law: Offenses 1)   

LG 256 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป    3 (3-0-6) 
(Introduction to the Study of Law) 

LG 257 การเขียนทางกฎหมาย       2 (2-0-4) 
(Legal Writing) 

LG 258 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  2 (2-0-4) 
(Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate  
and Undue Enrichment) 

LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1      3 (3-0-6) 
(Commercial Contracts 1) 

LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ     3 (3-0-6) 
(Law of Commercial Organizations) 

LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน    3 (3-0-6) 
(Law on Insurance and Guarantee) 

LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง     2 (2-0-4) 
(Administrative Court Procedure Law) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย เพ่ือ 

- ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย 
- ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/

วิทยาลัย 
- ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2) จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย 
 2) จัดให้มีการส ารวจความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ เพื่อน าผลมาพัฒนาการเรียน
การสอน 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม หรือประชุมสัมมนา ทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ 
 2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 3) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย ทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ  
 4) สนับสนุนให้อาจารย์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม     
 5) ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ที่เก่ียวข้องกับจ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
(อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบเวลาที่ก าหนดโดยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต จ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดให้บัณฑิตมีคุณลักษณะในแต่ละด้านตามที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

ทั้งนี้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีงานท า รวมทั้งการประกอบอาชีพสุจริตเพ่ือเลี้ยงชีพของ
ตนเองและครอบครัว โดยแต่ละปีจะมีการส ารวจการได้งานท าและการประกอบอาชีพจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1) การรับนักศึกษา 

รับนักศึกษาตามคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด โดยมีกระบวนการรับนักศึกษาตามขั้นตอน คือ 1) 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมาย 2) รับสมัครโดยใช้ช่องทางการสมัครแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  3) 
คัดเลือกตามวิธีการที่หลักสูตรก าหนด และ 4) ประกาศผลและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยวิเคราะห์ผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาจากการสัมภาษณ์พูดคุยเป็นรายบุคคลว่ามีเรื่องใดบ้างที่ควรด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข 
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นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบในการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้
อย่างราบรื่น และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.2 การแสดงผลการด าเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษา 
1) การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้มีการส ารวจอัตราการคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยจัดท าเป็นรายงานข้อมูลสถิติ และหากพบว่ามีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ไม่ดี  จะน าไป
พิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
หลักสูตรก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายและ/หรือนักศึกษาชั้นปี

อ่ืนที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการส ารวจ รวมทั้งก าหนดค่า
เป้าหมายระดับความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3) การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยก าหนดช่องทางการร้องเรียนทั้งผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการยื่นเอกสาร และเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจะด าเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุด าเนินการแก้ไขและหามาตรการป้องกัน 
 
4. อาจารย ์

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรพิจารณารับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 
- พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 
- ท าหนังสือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรก าหนดระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับ

ทิศทางของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ดังนี้ 
- ด้านการสอน เน้นให้ผู้สอนน าเทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในกระบวนการเรียนการ

สอน 
ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย ทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ 
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ด้านบริการวิชาการ สนับสนุนให้อาจารย์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม     

ด้านการสร้างผลงานวิชาการ  ส่งเสริมการสร้างผลงานเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการ และความก้าวหน้า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ ผ่านระบบประเมินผลปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย 
หลักสูตรมีกระบวนการในการออกแบบ ควบคุม และก ากับการจัดท ารายวิชาที่มีเนื้อหาทันสมัย 

ดังนี้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง

วิชาชีพและ/หรือผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- เก็บรวบรวมข้อมูลรายวิชาที่ เทียบเคียงกันกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 
- ทบทวนเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร และท าการปรับปรุงหลักสูตร 
- น าเสนอร่างหลักสูตรที่ปรับปรุง ต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ สภา

วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
หลักสูตรวางระบบผู้สอนโดยการก าหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 

และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใช้
เทคนิคการสอนที่เน้น Active Learning และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนโดยการเน้นให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการ

ประเมินที่หลากหลาย มีวิธีการให้ระดับคะแนนที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ทั้งนี้
ในการประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
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5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาออกแบบหรือวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา โดยระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ.3 อย่างชัดเจน และกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาความสามารถของตน 
 

5.5 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกปีการศึกษา โดยก าหนดให้มีการจัดท าเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขา

ของหลักสูตร โดยมีระบบและกลไกส าหรับกระบวนการจัดหา ดังนี้ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอของบประมาณต่อคณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดหา

พ้ืนที่/ห้องปฏิบัติการ และ/หรือจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นก่อนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของ
หลักสูตร 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือ 
บทความวิจัยบทความวิชาการ และสารสนเทศทางวิชาการ มาไว้ในห้องสมุดของหลักสู ตร/คณะ/วิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถยืม-คืนได้ตามระบบของหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถจัดหาบทความวิจัย บทความวิชาการ และสารสนเทศทาง
วิชาการท่ีต้องการ ผ่านระบบที่จัดให้โดยศูนย์เรียนรู้และหอสมุด และหากเป็นบทความวิจัย/บทความวิชาการที่
ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล สามารถแจ้งให้หลักสูตรประสานงานกับศูนย์เรียนรู้และหอสมุดในการจัดหาต่อไป 
 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาส าหรับการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ส าหรับ

การพัฒนางานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
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- ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ABI/INFORM, ACM Digital Library, Business Source Premier, 
Hospitality & Tourism Complete, IEEE, iQNewsClip, Maticon e-Library, มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ , 
NewsCenter, ProQuest Dissertations & Theses, ScienceDirect, Thai University eBook Net, Thai 
Academic eBook, WARC, Web of Science and Westlaw International เป็นต้น 

- มีห้อง (self-study) และ co-working space ส าหรับนักศึกษาใช้ส าหรับทบทวนบทเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

- มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ส าหรับการค้นคว้างานวิจัย 
- ประสานหน่วยงานและสถานประกอบการภายนอกเพ่ือให้นักศึกษาศึกษาดูงาน  

 
6.3 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเสนอแนะการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนใหม่ๆ ได้
ตลอดเวลา 

- นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่หลักสูตร เพ่ือหลักสูตรจะได้
น าไปแจ้งมหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป หรือหลักสูตรอาจจะมีการจัดหาเอง 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ในทุกประเด็น
เป็นอย่างน้อย 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

    X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจมี
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินจากนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินจากระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและศิษย์เก่าที่มีต่อ
หลักสูตรในภาพรวม 

2.2 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
ประเมินจากระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการวิชาการที่มีต่อหลักสูตร จัดให้มีการประชุมเพ่ือ

ประเมินผลหลักสูตร โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 
2.3 การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ 

ประเมินจากระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ ซึ่งจะสะท้อนผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละปีการศึกษา และพิจารณาจากตัวบ่งชี้ผล

การด าเนินงาน (หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ

รายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชา สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 3-5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินการมีวิธีการ ดังนี้ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 2) มีการประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนร่วม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1) อาจารย์นิรัชรา พงศ์อาจารย์ 

นิรัชรา พงศ์อาจารย์, “ทิศทางของสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายไทย”, วารสารผู้ตรวจการ
แผ่นดิน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 113-146 (ค่าน้ าหนัก 0.8) 

 
2) รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี 

อดิศร กุลวิฑิต, พินิจ ทิพย์มณี และ ณรงค์ ใจหาญ, “ปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบวน
เกษตร: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที ่กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน้าที่ 183-203 (ค่าน้ าหนัก 0.6) 

พินิจ ทิพย์มณี, “มัคคุเทศก์น้อยข้อยกเว้นที่รอกฎหมายควบคุม”, วารสารรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์, 
ปีที ่6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้าที่ 97-110 (ค่าน้ าหนัก 0.8) 

พินิจ ทิพย์มณี, “แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุม มาตรา 
1175”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), เมษายน-
มิถุนายน 2560, หน้าที่ 337-350 (ค่าน้ าหนัก 0.8) 

 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน 

กรรภิรมย์ โกมลารชุน, “ผลงานทางกฎหมายของการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การน าสืบพยานหลักฐาน”, 
วารสารบทบัณฑิตย์, ปีที่ 35, ตอน 3, กรกฎาคม-กันยายน 2562, หน้าที่ 137-162 (ค่า
น้ าหนัก 0.6) 

กรรภิรมย์ โกมลารชุน, “การให้เหตุผลในค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา”, วารสารบทบัณฑิตย์, ปีที่ 
35, ตอน 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 89-116 (ค่าน้ าหนัก 0.6) 

กรรภิรมย์ โกมลารชุน, “ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญา: ศึกษาเฉพาะการ
ควบคุม”, วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, 
มิถุนายน 2561, หน้าที่ 1-16 (ค่าน้ าหนัก 0.6) 
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4) อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ 
ธานี วรภัทร,์ ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์, ธีระ ศรีธรรมรักษ์, ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย, อัจฉรี

ยา ชูตินันทน์, จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ และ วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล, “ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้
กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: กรณีชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภรรยา”, วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 12, ฉบับที ่1, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้าที่ 148-157 (ค่าน้ าหนัก 
0.8) 

 
5) นางอัจฉรียา ชูตินันทน์ 

อัจฉรียา ชูตินันทน์, “เหตุผลในการบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กับลักษณะของการ
กระท าที่เป็นการเพ่ิมการก่ออันตรายให้เกิดความตายหรืออันตรายสาหัส”, วารสารสุทธิ
ปริทัศน,์ ปีที่ 33, ฉบับที่ 108, ตุลาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 270-283 (ค่าน้ าหนัก 0.8) 

อัจฉรียา ชูตินันทน์, “นิติวิธีในการตีความกฎหมายอาญาของประเทศไทย”, วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 
33, ฉบับที่ 107, กรกฏาคม- กันยายน 2562, หน้าที่ 247-261 (ค่าน้ าหนัก 0.8) 

ธานี วรภัทร์, ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์, ธีระ ศรีธรรมรักษ์, ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย, อัจฉรี
ยา ชูตินันทน์, จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ และ วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล, “ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้
กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: กรณีชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภรรยา”, วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 12, ฉบับที ่1, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้าที่ 148-157 (ค่าน้ าหนัก 
0.8) 
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ภาคผนวก ข 

เปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญระหว่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญ  
ระหว่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561  

กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

ตาราง 1: ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

จ านวน
หน่วยกิต 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 จ านวน
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   ไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกนหรือวิชาบังคับ                              ไม่น้อยกว่า 
วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย       ไม่น้อยกว่า 

ทั้งนี้รวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า  
หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า 

 
30 
 

66 
12 
84 
6 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  
หมวดวิชาเฉพาะ               

วิชาแกน                          
วิชาเลือก                                     

รวม 
หมวดวิชาเลือกเสรี           

 
30 
 

75 
18 
93 
6 

จ านวนรวมทั้งหมด                                       ไม่น้อยกว่า 120 จ านวนรวมทั้งหมด 129 
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ตาราง 2: ตารางเปรียบเทียบเปรียบเทียบรายวิชา 

กลุ่มวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

จ านวน 
หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า) 

รายวิชาใน 
หลักสูตรการนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 

จ านวน
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย 9 LG 256 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป      (3) 
LG 257 การเขียนทางกฎหมาย                         (2) 
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย (2) 
LG 250 นิติปรัชญา                                      (2) 

9 

กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 15 LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์                        (3) 
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา       (3) 
LG 258 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน         (2) 
นอกสั่ง และลาภมิควรได้ 
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้                           (3) 
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว                   (3) 
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก                        (2) 

16 

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 6 LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป                    (3) 
LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1              (3) 

6 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 8 LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป                 (3) 
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                           (3) 

9 
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กลุ่มวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

จ านวน 
หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า) 

รายวิชาใน 
หลักสูตรการนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 

จ านวน
หน่วยกิต 

LG 216 กฎหมายปกครอง                              (3) 
กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 6 LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1                          (3) 

LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ                (3) 
LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน    (3) 

9 

กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 8 LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1:            (3) 
ภาคท่ัวไป 
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา             (3) 
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน                        (3) 
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ         (3) 
LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง             (3) 

12 

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 5 LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    (3) 
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล   (2) 

5 

กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม/ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา/กฎหมายที่
เกี่ยวกับชุมชน 

9 LG 252 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย             (3) 
LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย                   (3) 
LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย               (3) 

9 

 
 
 



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 98 
 

 
 
 



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 

2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 2563 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นอกจากนั้น มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ มคอ.1 ยังเน้นย้ าว่า การศึกษา
วิชานิติศาสตร์จะศึกษาเฉพาะตัวบทกฎหมายไม่ได้ แต่จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และความคิดทางปรัชญาด้วย เพ่ือให้นักกฎหมายในสังคมไทยเป็น “วิศวกรสังคม” มิใช่เป็นแต่เพียง 
“นักเทคนิค” ทางกฎหมายที่เพียงแต่ใช้กฎหมายเป็น แต่ขาดทักษะในการแยกแยะวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
เพ่ือให้กฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคม 

อีกทั้ง มคอ.1 ยังเน้นย้ าว่า แม้การศึกษาวิชานิติศาสตร์จะมีความเป็นวิชาชีพแฝงอยู่ในเนื้อหาวิชาโดย
ธรรมชาติ แต่การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาในเชิงวิชาการและเน้นการศึกษาในเชิง
ทฤษฎี   มหาวิทยาลัยรับภาระหน้าที่ในการศึกษากฎหมายในเชิงวิชาการ ส่วนองค์กรวิชาชีพรับภาระใน
การศึกษากฎหมายเพ่ือประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในภายหลัง   อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกดังกล่าวอาจไม่
สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การศึกษากฎหมายในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจึง
ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร กล่าวคือ เน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎีหรือเชิงวิชาการ แต่จะต้องเสริมทักษะ
ในทางปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ต่อไปในภายภาคหน้า 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง 

2.1 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

2.2 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็น “วิศวกรสังคม” กล่าวคือ เป็นนักกฎหมายที่มี
ทักษะในการแยกแยะวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือให้กฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรมและความสงบ
เรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมไทยได ้

 
3. สาระส าคัญของการปรับปรุง 

1. ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 139 หน่วยกิต เป็น 129 หน่วยกิต 
2. ปรับลดรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนจาก 85 หน่วยกิต เป็น 75 หน่วยกิต  
3. ปรับชื่อวิชา 6 รายวิชา 

- สัญญาทางพาณิชย์ 1 
- กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 
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- กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1 
- กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน 
- กฎหมายดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 
- กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

4. เพ่ิมวิชาใหม่ 12 รายวิชา 
- สิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคมดิจิทัล 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
- การเขียนและวิเคราะห์ทางกฎหมาย 
- กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย 
- สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย 
- สัญญาทางพาณิชย์ 3 
- กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมและการซื้อขายกิจการ 
- กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2 
- กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
- หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับกฎหมาย 

5. ปรับค าอธิบายรายวิชา 25 รายวิชา 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- สัญญาทางพาณิชย์ 1 
- กฎหมายปกครอง 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคท่ัวไป 
- กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1 
- กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน 
- กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 
- กฎหมายดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 
- กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- กฎหมายลักษณะครอบครัว 
- กฎหมายลักษณะมรดก 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
- กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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- กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 
- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 
- กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กระบวนการนิติบัญญัติและการร่างกฎหมาย 
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
- กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
- ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
- กฎหมายโรมันเบื้องต้น 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแองโกลแซกซอน 
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง และนันทนาการ 
- กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. ลดหน่วยกิต 2 รายวิชา 
- กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- กฎหมายตั๋วเงิน 

7. เพ่ิมหน่วยกิต 1 รายวิชา 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคดี 

 
4. การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

4.1 ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน และผลการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรของกรรมการ
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

4.2 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
4.3 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร 
4.4 ความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าของสถานประกอบการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   
สาระในการปรับปรุง 

โครงสร้าง หน่วยกิต โครงสร้าง หน่วยกิต 

1. เร่ิมใช้ปีการศึกษา  2560 
2. จ านวนหน่วยกิตรวม 
3. จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 

GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GE 122 ปรัชญากับชีวิต  
GE 123 ไทยศึกษา  
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม 

AEC และจีน 
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 

GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุประเทศไทย 4.0  
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมอืง   
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1. เร่ิมใช้ปีการศึกษา  2563 
2. จ านวนหน่วยกิตรวม 
3. จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 

GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GE 122 ปรัชญากับชีวิต  
GE 123 ไทยศึกษา  
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม 

AEC และจีน 
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 

GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุประเทศไทย 4.0 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมอืง   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   
สาระในการปรับปรุง 

โครงสร้าง หน่วยกิต โครงสร้าง หน่วยกิต 

GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน  
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั  
 
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
EO 100 เศรษฐกิจยคุดิจิทัล 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทลั  
BA 104 การบริการแบบมลูค่าสูง  

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
บังคับ 2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 

MA 109 คณิตศาสตร์และสถิต ิ  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs  
CT 102 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยเีสมือนจริง
และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิ 
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์  

กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกิต 
บังคับ 3 รายวิชา  6 หน่วยกิต 

LA 020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
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3 
3 
3 
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3 
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3 
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GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน  
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั  
LW 105 สิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมดิจิทัล 
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
EO 100 เศรษฐกิจยคุดิจิทัล 
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทลั  
BA 104 การบริการแบบมลูค่าสูง  

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
บังคับ 2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 

MA 109 คณิตศาสตร์และสถิต ิ  
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs  
CT 102 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยเีสมือนจริง
และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิ 
CE 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์  

กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกิต 
บังคับ 3 รายวิชา  6 หน่วยกิต 

LA 020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
 
3 
3 
3 

 
 

รายวิชาใหม ่
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เลือก 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 
TH 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
ZH 100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

 
3 
3 

เลือก 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 
TH 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
ZH 100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

 
3 
3 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
3.2.1 วิชาแกน 
LG 204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
LG 207  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
LG 211  เอกเทศสัญญา 1 
LG 212  เอกเทศสัญญา 2 
LG 214  กฎหมายลักษณะหนี้ 
LG 215  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และ
ลาภมิควรได้ 
LG 216  กฎหมายปกครอง 
LG 218  กฎหมายลักษณะครอบครัว  
LG 221  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป 
 
LG 224  กฎหมายการคลังและภาษีอากร  
LG 233  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
LG 234  กฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป 
LG 235  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  
LG 236  กฎหมายลักษณะทรัพย์ 

103 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
3.2.1 วิชาแกน 
LG 204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
LG 207  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
LG 259  สัญญาทางพาณิชย์ 1 

-- 
LG 214  กฎหมายลักษณะหนี้ 
LG 258  กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง 
และลาภมิควรได ้
LG 216 กฎหมายปกครอง 
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว  
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคทั่วไป 

 
-- 
-- 
-- 

LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์ 

93 
 
3 
3 
3 
 
3 
2 
 
3 
3 
3 
 
 
 
 
3 
3 

 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ยกเลิก 
คงเดิม 
ลดหน่วยกติ 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
น าเนื้อหาของวิชา LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการยตุิธรรมและศาลไทย มารวม 
ปรับค าอธิบายรายวิชาและปรับเปน็วิชาเลือก 
ปรับเป็นวิชาบังคับเลือก 
ยกเลิก 
คงเดิม  
คงเดิม 
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LG 237  กฎหมายอาญา :  ภาคทัว่ไป 
LG 238  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 
LG 239  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท และองค์กร
ทางธุรกิจ 
LG 240  กฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
 
 
LG 241  กฎหมายลักษณะประกันภัย 
 
LG 242  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 
LG 243  กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและศาล
ไทย  
 
LG 244  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคดี 
LG 245  กฎหมายลักษณะพยาน 
LG 246  กฎหมายลักษณะมรดก 
LG 247  กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  
LG 248  กฎหมายแรงงาน 
LG 249  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
LG 250  นิติปรัชญา 
LG 251  หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

3 
3 
3 
 
2 
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

LG 237 กฎหมายอาญา:  ภาคทั่วไป 
LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1  
LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 
 
LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน 
 
 

-- 
 

-- 
-- 

 
 
-- 

LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน 
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก 
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 

-- 
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
LG 250 นิติปรัชญา 
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

3 
3 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

คงเดิม 
ปรับช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับช่ือวิชา 
 
ปรับช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชาโดยน า
เนื้อหาของวิชา LG 241 กฎหมายลักษณะ
ประกันภัย มารวม 
ยกเลิก โดยน าเนื้อหาไปรวมในวิชากฎหมาย
ว่าด้วยประกันและหลักประกัน 
ปรับเป็นวิชาเลือกและลดหน่วยกติ 
ยกเลิก โดยน าไปรวมในวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 1: ภาคทั่วไปและ
ธรรมนญูศาลยุติธรรม 
ปรับเป็นวิชาเลือกและเพิ่มหน่วยกติ 
คงเดิม 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับเป็นวิชาบังคับเลือก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
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LG 252  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
LG 253  กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป 
LG 254  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

3 
3 
3 
 

LG 252  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
LG 253  กฎหมายมหาชน: หลักท่ัวไป 
LG 254  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
LG 256  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป 
LG 257  การเขียนทางกฎหมาย  
LG 264  กฎหมายวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
LG 266  การฝึกปฏิบตัิงานทางกฎหมาย 
LG 265  สัมมนาปญัหาทางกฎหมาย 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
      
       
     รายวิชาใหม่ 
 

3.2.2 วิชาเลือกทางกฎหมาย 
กลุ่มวิชาเลือกกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค์ 
1. วิชาบังคับเลือก   
LG 301  การฝึกปฏิบตัิงานทางกฎหมายในองค์กรทาง
ธุรกิจ 
 
 
2. วิชาเลือก 
LG 228  กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา  
LG 304  การบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 
LG 305  กฎหมายดิจิทัล 
LG 306  การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การร่างสัญญา

18 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
3 
3 
3 

3.2.2 วิชาเลือกทางกฎหมาย 
กลุ่มกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 

   
1. วิชาบังคับเลือก 

-- 
 
LG 228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
2. วิชาเลือก 

-- 
LG 304 การบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 
LG 335 กฎหมายเพื่อธุรกิจดิจิทลั 
LG 306 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การร่างสัญญา 

18 
 
 
 
 
 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 

 
 
 
 
ยกเลิก 
 
ปรับจากวิชาเลือก เป็นวิชาบังคับเลือก 
ปรับจากวิชาแกน เป็นวิชาบังคับเลือก 
 
 
คงเดิม 
ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา  
คงเดิม 



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 110 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   
สาระในการปรับปรุง 

โครงสร้าง หน่วยกิต โครงสร้าง หน่วยกิต 

และการเจรจาต่อรอง  
LG 307  กฎหมายธรุกิจอาเซียน 
LG 308  กฎหมายเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
LG 354  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
LG 358  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
LG 365  กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค 
LG 451  สัมมนากฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม 
1. วิชาบังคับเลือก  
LG 302  การฝึกว่าความและศาลจ าลอง 
 
 
2. วิชาเลือก 
LG 309  สืบสวนสอบสวนและนิตวิิทยาศาสตร ์
LG 310  การด าเนินคดีทางปกครอง 

 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
3 

และการเจรจาต่อรอง 
LG 307 กฎหมายธรุกิจอาเซยีน 
LG 308 กฎหมายเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
LG 354 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
LG 358 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
LG 365 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค 

-- 
LG 261 สัญญาทางพาณิชย์ 3 
 
LG 336 กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมและการซื้อขาย
กิจการ 
 
กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม 
1. วิชาบังคับเลือก 

-- 
LG 337 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2 
LG 371 อาชญาวิทยาและทณัฑวทิยา 
2. วิชาเลือก 
LG 309 สืบสวนสอบสวนและนิตวิิทยาศาสตร ์

-- 

 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
3 
 
3 
 

 
ปรับเป็นวิชาบังคับเลือกกลุ่ม 
ปรับเป็นวิชาบังคับเลือกกลุ่ม 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
รายวิชาใหม่ โดยแยกเนื้อหาบางสว่นของวิชา
เอกเทศสัญญา 2 ออกมา 
รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
ยกเลิก 
รายวิชาใหม ่
ปรับจากวิชาเลือก เป็นวิชาบังคับเลือก 
 
คงเดิม 
ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา ลดหน่วยกิต 
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LG 311  การด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว  
LG 312  กฎหมายว่าด้วยการคมุประพฤติและบังคับโทษ 
LG 351  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
LG 352  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
LG 371  อาชญาวิทยาและทณัฑวทิยา 
LG 376  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
LG 461  สัมมนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 
 
 
กลุ่มวิชาเลือกนักกฎหมายภาครัฐ 
1. วิชาบังคับเลือก 
LG 303  การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
 
 
2. วิชาเลือก    
LG 313  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
LG 314  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
3 

 
LG 311 การด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว 
LG 312 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติและบังคับโทษ 
LG 351 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
LG 352 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 

-- 
LG 376 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 

-- 
LG 338 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์
 
กลุ่มกฎหมายภาครัฐ 
1. วิชาบังคับเลือก 

-- 
 
LG 313 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
LG 248 กฎหมายแรงงาน 
2. วิชาเลือก 

-- 
 
-- 

 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
 

และปรับเป็นวิชาแกน 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
ยกเลิก 
รายวิชาใหม ่
 
 
 
ยกเลิก 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาและปรับเปน็วิชา
บังคับเลือก 
ปรับจากวิชาแกน เป็นวิชาบังคับเลือก 
 
 
 
ยกเลิก  



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 112 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   
สาระในการปรับปรุง 

โครงสร้าง หน่วยกิต โครงสร้าง หน่วยกิต 

LG 315  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 
LG 316  กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายและธุรกิจ
โทรคมนาคม 
LG 364  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 
LG 369  สัญญาทางปกครอง 
 
LG 370  กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 
LG 381  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
LG 471  สัมมนากฎหมายภาครัฐ 

3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 

LG 315 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 
LG 316 กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายและธรุกิจ
โทรคมนาคม 
LG 384 แกระบวนการนติิบัญญัติ ละการร่างกฎหมาย 

-- 
 

LG 370 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 
LG 381 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

-- 
LG 340 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

3 
3 
 
3 
 
 
3 
3 
 
3 

ปรับเป็นวิชาเลือกและปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับเป็นวิชาเลือก 
 
ปรับชื่อวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชา 
ยกเลิก โดยน าเนื้อหาไปรวมกับวิชากฎหมาย
ปกครอง 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับเป็นวิชาเลือก 
ยกเลิก 
รายวิชาใหม ่

3. วิชาเลือกเสรี 
LG 317  ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
LG 318  กฎหมายโรมันเบื้องต้น  
LG 319  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายแองโกลแซก
ซอน 
LG 320  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายภาคพื้นยุโรป 
LG 321 หลักการบญัช ีการเงิน และการธนาคารส าหรบั
นักกฎหมาย 
LG 322  การวางแผนภาษสี าหรบันักกฎหมาย  
LG 323  กฎหมายเกี่ยวกับการเดนิอากาศและธุรกจิการ
ขนส่งทางอากาศ 

 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
 

3. วิชาเลือกเสรี 
LG 317  ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
LG 318  กฎหมายโรมันเบื้องต้น  
LG 319  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายแองโกล 
แซกซอน 
LG 320  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายภาคพื้นยุโรป 
LG 385  หลักกฎหมายส าหรับการบัญชี การเงิน และ
การธนาคาร 
LG 322  การวางแผนภาษสี าหรบันักกฎหมาย  
LG 323  กฎหมายเกี่ยวกับการเดนิอากาศและธุรกจิการ
ขนส่งทางอากาศ 

 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
 

 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
      
 
     คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   
สาระในการปรับปรุง 

โครงสร้าง หน่วยกิต โครงสร้าง หน่วยกิต 

LG 324  กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
และอนุญาโตตลุาการ 
LG 325  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง 
และนันทนาการ 
LG 326  กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิ   
LG 327  การบูรณาการกฎหมายทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
LG 328  กฎหมายประกันสังคมและสวสัดิการสังคม 
LG 329  กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร  
LG 330  ศาลรัฐธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนญู  
LG 331  กฎหมายว่าด้วยรัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน 
และหน่วยธุรการของศาลและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
LG 361  กฎหมายสหภาพยุโรป 
LG 367  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
LG 368  กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน 
LG 383 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

LG 324  กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
และอนุญาโตตลุาการ 
LG 325  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง 
และนันทนาการ 
LG 326  กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิ   
LG 386  กฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 
LG 328  กฎหมายประกันสังคมและสวสัดิการสังคม 
LG 329  กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร  
LG 330  ศาลรัฐธรรมนญูและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนญู  
LG  331  กฎหมายว่าด้วยรัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน 
และหน่วยธุรการของศาลและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
LG 361  กฎหมายสหภาพยุโรป 
LG 367  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
LG 368  กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน 
LG 383  กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
LG 341  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย 

3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 

คงเดิม 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
คงเดิม 
ปรับชื่อวิชา 
        
       
      คงเดิม 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
คงเดิม 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
คงเดิม 
รายวิชาใหม ่

 

 
 
 
 



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 114 
 

 
 
 
 



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 115 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ 

หมวดวิชาแกน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

LG 204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6) 
           (Law of Criminal Procedure) 

แนวความคิดว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ 
เป้าหมายของคดีอาญา หลักการพื้นฐานของการด าเนินคดีอาญา 
องค์กรต่าง ๆ ในคดีอาญา วัตถุแห่งคดี กระบวนการด าเนินคดี และ
เง่ือนไขให้อ านาจด าเนินคดี  การสอบสวนคดีอาญา การด าเนิน
คดีอาญาชั้นพิจารณาโดยทั่วไป การท าค าพิพากษาของศาลช้ันต้น การ
ทบทวนค าพิพากษาของศาลช้ันต้น และการบังคับตามค าพิพากษา 

LG 204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6) 
           (Law of Criminal Procedure) 

แนวความคิดว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ 
เป้าหมายของคดีอาญา หลักการพื้นฐานของการด าเนินคดีอาญา 
องค์กรต่าง ๆ ในคดีอาญา วัตถุแห่งคดี กระบวนการด าเนินคดี และ
เง่ือนไขให้อ านาจด าเนินคดี การด าเนินคดีอาญาช้ันสอบสวน การ
ด าเนินคดีอาญาช้ันพิจารณา การท าค าพิพากษาของศาลช้ันต้น การ
ทบทวนค าพิพากษาของศาลช้ันต้น และการบังคับตามค าพิพากษา 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 207  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 (3-0-6) 
            (Public International Law)  

บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ  การใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ศึกษาถึงระบอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศในเรื่องต่าง ๆ เช่น กฎหมายทะเล กฎหมายการทูตและกงสุล 
การใช้ก าลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบระหว่าง
ประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 

 
 

(คงเดิม) 

LG 211  เอกเทศสัญญา 1    3 (3-0-6) 
            (Specific Contracts 1) 

หลักกฎหมายลักษณะซือ้ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงสัญญาเช่า
ด าเนินงาน สัญญาเช่าการเงิน 

LG 259  สัญญาทางพาณิชย์ 1   3 (3-0-6) 
            (Commercial Contracts 1) 

หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ 
เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงสัญญาเช่า
ด าเนินงาน สัญญาเช่าการเงิน 

(ปรับชื่อวิชา) 

LG 214  กฎหมายลักษณะหนี้   3 (3-0-6) 
            (Obligation) 

ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ 
ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
 
 
 
 

 
 (คงเดิม) 



มคอ.๒ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  หน้าที่ 116 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

LG 215  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  3 (3-0-6) 
และลาภมิควรได้ 

            (Wrongful Acts, Management of Affairs without 
Mandate and Undue Enrichment) 

ความหมายและความรับผิดในเหตุละเมิด แนวคิดเรื่องความ
รับผิดเด็ดขาด ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

LG 258  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  2 (2-0-4) 
และลาภมิควรได้ 

            (Wrongful Acts, Management of Affairs without 
Mandate and Undue Enrichment) 

ความหมายและความรับผิดในเหตุละเมิด แนวคิดเรื่องความ
รับผิดเด็ดขาด ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ลดหน่วยกิต) 

LG 216  กฎหมายปกครอง     3 (3-0-6) 
            (Administrative Law) 

ความหมายและที่มาของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กร
ทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระท าทางปกครอง อ านาจ
ดุลพินิจ อ านาจผูกพัน การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง
โดยทั่วไป  และการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีหรือกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่าย
ปกครอง การออกค าสั่ง การอุทธรณ์ค าสั่ง การเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครอง ตลอดถึงหลักความรับผิดทางละเมิดทางปกครอง และสิทธิ
ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

LG 216  กฎหมายปกครอง     3 (3-0-6) 
            (Administrative Law) 

ความหมายและที่มาของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กร
ทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระท าทางปกครอง อ านาจ
ดุลพินิจ อ านาจผูกพัน การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง
โดยทั่วไป  และการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีหรือกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่าย
ปกครอง การออกค าสั่ง การอุทธรณ์ค าสั่ง การเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครอง ตลอดถึงหลักความรับผิดทางละเมิดทางปกครอง และสิทธิ
ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 218  กฎหมายลักษณะครอบครัว   3 (3-0-6) 
            (Family Law)   

กฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 5 รวมไปถึงสถานะทางกฎหมายของการสมรสระหวา่ง
บุคคลเพศเดียวกัน และบุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์
ทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 

LG 218  กฎหมายลักษณะครอบครัว   3 (3-0-6) 
            (Family Law)   

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะครอบครัว การหมั้น 
ผลของสัญญาหมั้น การเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น การสมรส 
การสิ้นสุดการสมรส สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา 
ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา ค่าอุปการะเลี้ยงดู  
ความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกสมรส บิดา มารดา กับ
บุตร ความปกครองผู้เยาว์ บุตรบุญธรรม บุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิทธิทางกฎหมายในการสมรส
ของบุคคลเพศเดียวกัน 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 
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LG 221  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคท่ัวไป 3 (3-0-6) 
            (Law of Civil Procedure 1 : General Principles ) 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยภาคทั่วไป วิธี
พิจารณาความแพ่งในศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

LG 221  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคท่ัวไป  3 (3-0-6) 
            (Law of Civil Procedure 1: General Principles) 

หลักการทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เขต
อ านาจศาล องค์คณะผู้พิพากษา การจ่าย การโอน และการเรียกคืน
ส านวนคดี คู่ความและอ านาจฟ้อง การร้องสอด การด าเนินกระบวน
พิจารณาซ้ าและฟ้องซ้ า ฟ้องซ้อน ฟ้องเคลือบคลุม ฟ้องแย้ง การแก้ไข
ค าฟ้องและค าให้การ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น การขาดนัดยื่น
ค าให้การ การขาดนัดพิจารณา การด าเนินคดีแบบกลุ่ม และการ
อุทธรณ์และฎีกา 

 (น าเนื้อหาของวิชา LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับ 
กระบวนการยุติธรรมและศาลไทย มารวม) 

LG 224  กฎหมายการคลังและภาษีอากร  3 (3-0-6) 
            (Law of Public Finance and Taxation)   

แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคลังและภาษีอากร 
ความหมายและขอบเขตของภาษีอากร ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร รวมทั้งกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง นโยบายหรือ
มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

LG 224  กฎหมายการคลังและภาษีอากร                  3 (3-0-6) 
(Law of Public Finance and Taxation) 

แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายการคลัง
และการภาษีอากร หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง 
วิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ระบบ
ภาษีอากร สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ 

(ปรับค าอธิบายรายวิชาและปรับเป็นวิชาบังคับเลือกกลุ่ม) 

LG 233  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
            (International Trade Law) 

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ทั้ง
ในกรอบของอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) กฎเกณฑ์
ของ UNIDROIT, INCOTERMS การขนส่ง การประกันภัยสินค้า การ
ช าระเงิน และการโอนเงินระหว่างประเทศ 

LG 233  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
            (International Trade Law) 

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ทั้ง
ในกรอบของอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) กฎเกณฑ์
ของ UNIDROIT, INCOTERMS การขนส่ง การประกันภัยสินค้า การ
ช าระเงิน และการโอนเงินระหว่างประเทศ 

(ปรับเป็นวิชาบังคับกลุ่ม) 

LG 234  กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป   3 (3-0-6) 
           (Civil Law : General Principles) 

ความหมาย วิวัฒนาการ และปรัชญาของกฎหมายแพ่งและ
เอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และลักษณะ 2 
บุคคล 

LG 256  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3 (3-0-6) 
           (Introduction to Law) 

ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
นิติศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ระบบกฎหมาย ความหมาย ความ
เป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี หมวดหมู่ของกฎหมาย ข้อ
ความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด 
ขอบเขตการใช้สิทธิ เช่น การใช้สิทธิในทางที่ผิด หลักสุจริต รวมทั้ง
หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 อันเป็น
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ความรู้พื้นฐานของระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วย
บุคคลและทรัพย์สิน 

(ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 235  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  3 (3-0-6) 
            (Juristic Act and Contract)  

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจร่วมสมัย เช่น click 
wrap/shrink wrap agreement ส าหรับแฟรนไชส์ และ clound 
computing 

  
(คงเดิม)  

LG 236  กฎหมายลักษณะทรัพย์    3 (3-0-6) 
            (Law of Property and Land) 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพย์ ประเภทของทรัพย์
และทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์ ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ 
และดอกผล หลักทั่วไปของทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 
 

(คงเดิม) 

LG 237  กฎหมายอาญา :  ภาคท่ัวไป   3 (3-0-6) 
           (Criminal Law : General Principles) 

หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป เช่น หลักการกระท าทาง
อาญา องค์ประกอบความผิด หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า
และผล ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หลักดินแดน การใช้การตีความ
กฎหมายอาญา โทษ การลงโทษ และการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
ลักษณะอื่น 

 
 

(คงเดิม) 

LG 238  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด   3 (3-0-6) 
            (Criminal Law : Offenses)   

วิชาบังคับก่อน  :เคยศึกษา หรือก าลังศึกษาวิชา LG 237 
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป 

หลักกฎหมายอาญาภาคความผดิในประมวลกฎหมายอาญา 
 
 
 
 
 
 
 

LG 255  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1   3 (3-0-6) 
           (Criminal Law : Offenses)   

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาหรือก าลังศึกษา LG 237 
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป 

หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดที่ส าคัญในประมวล
กฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการปกรอง และความผิดเกี่ยวกับการ
ยุติธรรม และความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 

(ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา) 
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LG 239  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท  3 (3-0-6) 
และองค์กรทางธุรกิจ   
            (Partnership and Company Law) 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่าง 
ๆ รวมทั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกิจการร่วมค้า 
(joint venture) 

LG 262  กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ  3 (3-0-6) 
(Law of Commercial Organizations) 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อตั้งองค์กรธุรกิจใน

รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกิจการร่วม
ค้า (joint venture) 

(ปรับชื่อวิชา)  

LG 240  กฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง  2 (2-0-4) 
จ าน า 
            (Suretyship, Mortgage and Pledge) 
แนวความคิดและทฤษฎีการใช้หลักประกันเพื่อป้องกันการช าระหนี้ 
การค้ าประกัน จ านอง จ านวน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ 

LG 263  กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน 3 (3-0-6) 
(Law on Insurance and Guarantee) 
แนวความคิดและทฤษฎีการใช้หลักประกันเพื่อป้องกันการ

ช าระหนี้ การค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทาง
ธุรกิจ รวมถึงหลักกฎหมายประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ 

(ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาโดยน าเอาเนื้อหาของ 
วิชา LG 241 กฎหมายลกัษณะประกันภัย มารวม) 

LG 241  กฎหมายลักษณะประกันภัย   2 (2-0-4) 
           (Law of Insurance) 

หลักกฎหมายประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ 

 
(ยกเลิก) น าเนื้อหาไปรวมในวิชากฎหมาย 

ว่าด้วยประกันและหลักประกัน) 

LG 242  กฎหมายลักษณะต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด 2 (2-0-4) 
            (Negotiable Instruments) 

หลักกฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

LG 242  กฎหมายลักษณะต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด 3 (3-0-6) 
            (Negotiable Instruments) 

หลักกฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ปรับเป็นวิชาเลือก) 

LG 243  กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  2 (2-0-4) 
และศาลไทย 
            (Thai Court System and Judiciary Process)  

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระบบศาลยุติธรรมของไทย ศาล
ช านัญพิเศษ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร และระบบศาล
ต่างๆ ข้อพิพาทคดีต่างๆ กระบวนการระงับข้อพิพาทของศาลในคดี
ต่างๆ รวมทั้งศึกษากระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา 

 
 

(ยกเลิก) น าไปรวมในวิชากฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคท่ัวไปและธรรมนูญศาลยุติธรรม) 
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LG 244  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  2 (2-0-4) 
: ภาคบังคับคดี 
            (Law of Civil Procedure 2 : Execution of 
Judgement) 

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา และการ
บังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

LG 339  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2:  3 (3-0-
6) ภาคบังคับคดี 
            (Law of Civil Procedure 2 : Execution of 
Judgement) 
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมาย 

(เพ่ิมหน่วยกิตและปรับเป็นวิชาบังคับเลือกกลุม่)  

LG 245  กฎหมายลักษณะพยาน   2 (2-0-4) 
            (Law of Evidence) 

แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยพยานหลักฐาน การน าสืบ
และการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมาย
ลักษณะพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยาน 

 
(คงเดิม) 

LG 246  กฎหมายลักษณะมรดก   2 (2-0-4) 
           (Law of Succession) 

กฎหมายลักษณะมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 

LG 246  กฎหมายลักษณะมรดก   2 (2-0-4) 
           (Law of Succession) 

ความเป็นมาและการบังคับใช้กฎหมายมรดก ความหมาย
ของมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่ง
มรดก การรับมรดกแทนที่ การเสียไปซึ่งสิทธิมนมรดก การสละมรดก 
การสูญเสียมรดกเนื่องจากไม่ เรียกร้องมรดกภายในอายุความ 
พินัยกรรม ผู้ท าพินัยกรรม แบบของพินัยกรรม 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 247  กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ  2 (2-0-4) 
           (Bankruptcy Law and Rehabilitation)  

แนวความคิดและทฤษฎีของการล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย และหลักการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูกิจการ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

LG 247  กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ  2 (2-0-4) 
           (Bankruptcy Law and Rehabilitation)  

แนวความคิดและทฤษฎีของการล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายตามกฎหมายล้มละลาย 
และหลักการฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการและกฎหมายอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 248  กฎหมายแรงงาน    3 (3-0-6) 
            (Labor Law) 

แนวความคิดของกฎหมายแรงงาน การจ้างแรงงาน และ
หลักการส าคัญของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน รวมถึงกฎหมายว่าด้วย
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

LG 248  กฎหมายแรงงาน    3 (3-0-6) 
            (Labor Law) 
แนวความคิดของกฎหมายแรงงาน การจ้างแรงงาน และหลักการ
ส าคัญของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
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(ปรับเป็นวิชาบังคับกลุ่ม) 

LG 249  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2 (2-0-4) 
            (Private International Law) 

แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล หลักกฎหมายสัญชาติ และกฎหมายขัดกัน (conflicts of law) 
หลักการย้อนส่ง (renvoi) การเลือกใช้กฎหมาย (choice of law) การ
รับรองและบังคับการตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

 
(คงเดิม)  

LG 250  นิติปรัชญา    2 (2-0-4) 
           (Legal Philosophy) 

แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติปรัชญา ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมาย ศีลธรรมและความยุติธรรม แนวความคิดทาง
กฎหมายของส านักกฎหมายต่าง  ๆ โดยเฉพาะส านักกฎหมาย
ธรรมชาติ ส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ 
และส านักกฎหมายทางสังคมวิทยา 

 
 (คงเดิม) 

LG 251  หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 2 (2-0-4) 
            (Legal Profession and Ethics) 

วิวัฒนาการของหลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
หลักวิชาชีพและจริยธรรมของทนายความ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา 
และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอื่น มารยาท วินัย อุดมคติ และ
การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

 
(คงเดิม) 

LG 252  ภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย   3 (3-0-6) 
            (English for Lawyers) 

ความหมายและการใช้ค าศัพท์และส านวนกฎหมาย
ภาษาอังกฤษที่ส าคัญ รวมทั้งข้อความคิดที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์และ
ส านวนในระบบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและการ
ค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย 

 
(คงเดิม) 

LG 253  กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป  3 (3-0-6) 
           (Introduction to Public Law) 

แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเบื้องต้น รวมทั้ง
หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางกฎหมายมหาชน ทั้งในแง่ของ
กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติของกฎหมายมหาชนใน
ภาพรวมที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายมหาชน 
 
 
 

 
(คงเดิม) 
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LG 254  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3 (3-0-6) 
           (Constitutional Law) 

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสถาบัน
การเมืองต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ อ านาจหน้าที่ขององค์กรและสถาบัน
ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายพื้นฐานส าคัญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
พรรคการเมืองตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน 

LG 254  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3 (3-0-6) 
           (Constitutional Law) 

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความเป็นรัฐ 
รูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง อ านาจอธิปไตย อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าท่ีของประชาชน 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา)  

 LG 257  การเขียนทางกฎหมาย   2 (2-0-4) 
            (Legal Writing) 

ฝึกทักษะและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตอบ
ข้อสอบกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การอ่านจับใจความและวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงเพื่อตั้งประเด็นปัญหา การสรุปสาระส าคัญของตัวบท
กฎหมาย การปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย รวมถึงการเขียนงาน
วิชาการทางกฎหมาย 

(วิชาใหม่) 

 LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  2 (2-0-4) 
(Administrative Court Procedure Law) 
แนวคิด โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง 

หลักการส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่ช้ัน เริ่มคดี เง่ือนไข
การฟ้องคดีปกครอง การยื่นค าฟ้อง ช้ันแสวงหาข้อเท็จจริงและการ
สรุปส านวน วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา การนั่งพิจารณาคดี การ
ท าค าพิพากษาและค าสั่งในช้ันพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตามค า
พิพากษา การขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนการอุทธรณ์ค าพิพากษา
ของศาลปกครองช้ันต้น 

(วิชาใหม่)  

 LG 266  การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย  3 (3-0-6) 
(Legal Traineeship) 
รายวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติจริงในฐานะนักกฎหมาย โดยนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานใน
ฐานะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 300 ช่ัวโมง ตามที่คณะ
นิติศาสตร์กาหนดหรืออนุมัติ โดยที่จะนักศึกษาจะได้รับการอบรม
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติฝึกปฏิบัติงานและทักษะอื่นโดยคณะนิติศาสตร์
ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษามีหน้าท่ีทารายงานฝึกปฏิบัติงานอันจะ
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เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้นั้น 
โดยการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินที่มีส่วน
ร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์และหน่วยกิตงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึก
ปฏิบัติงาน 

(วิชาใหม่) 

 LG 265  สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย   3 (3-0-6) 
(Seminar on Legal Problems) 
สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญหรือคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

(วิชาใหม่) 
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กลุ่มวชิาเลือกกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ กลุ่มกฎหมายธุรกจิ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 

LG 301  การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายใน       3 (3-0-6) 
องค์กรทางธุรกิจ 

(Law Training in Private Sectors) 
หลักการด าเนินงานด้านกฎหมายในองค์กรทางธุรกิจ 

เช่น การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การร่างสัญญา การจัดท า
เอกสารทางกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย รวมถึงการ
จัดตั้งและบริหารงานในส านักงานกฎหมาย เป็นเวลาทั้งสิ้น 300 
ช่ัวโมง 

 
(ยกเลิก) 

LG 228  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา       3 (3-0-6) 
            (Law on Intellectual Property) 

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
ความลับทางการค้า หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการได้มาซึ่งสิทธิ การ
คุ้มครองสิทธิ การละเมิดสิทธิ รวมทั้งการเยียวยาทางกฎหมาย
และหลักความคุ้มครองตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

LG 228  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                 3 (3-0-6) 
           (Law on Intellectual Property) 
กฎหมายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และความลับ
ทางการค้า หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการได้มาซึ่งสิทธิ การคุ้มครอง
สิทธิ การละเมิดสิทธิ รวมทั้งการเยียวยาทางกฎหมายและหลัก
ความคุ้มครองตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

(ปรับเป็นวิชาบังคับเลือก) 

LG 304  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา      3 (3-0-6) 
           (Intellectual Property Management) 

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษาหรือก าลังศึกษาวิชา LG 305 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

การบริหารจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในทางธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน การท าแผนธุรกิจโดยใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

 
(คงเดิม) 

LG 305  กฎหมายดิจิทัล     3 (3-0-6) 
(Digital Law) 
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือช่ือ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce) การโอนหรือช าระเ งินทางอิ เล็กทรอนิกส์  (E-
payment) และการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(Cyber crime) 

LG 335  กฎหมายเพ่ือธุรกิจดิจทิัล     3 (3-0-6) 
(Law for Digital Business) 
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือ

ช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce) การโอนหรือช าระเ งินทางอิ เล็กทรอนิกส์  (E-
payment) การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
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(ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา) 

LG 306  การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย                3 (3-0-6) 
การร่างสัญญา และการเจรจาต่อรอง 
            (Legal Counseling, Contract Drafting and 
Negotiation)  
            วิธีการเจรจาต่อรองและการร่างสญัญาในลักษณะต่าง ๆ 
การให้ค าแนะน าทางกฎหมาย วิธกีารเจรจาต่อรองและร่างสัญญา 
บทบาทของทนายความและโนตารีพับบลิก 

 
 (คงเดิม) 

LG 307  กฎหมายธุรกิจอาเซียน        3 (3-0-6) 
            (ASEAN Business Law) 
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและกลไกการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจกับประเทศในประชาคมอาเซียน เช่น การ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจกับประเทศในประชาคม
อาเซียน การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศ
ไทย การแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทาง
ธุรกิจ ระบบช าระเงินระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมการลงทุน การระงับข้อ
พิพาทระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการและการบังคับคดี
ระหว่างประเทศ 

 
 

(คงเดิม) 

LG 308  กฎหมายเศรษฐกจิจากฐานทรัพยากร        3 (3-0-6) 
ชีวภาพ 
            (Law on Biodiversity-Based Economy) 
            ลักษณะและความส าคัญของทรัพยากรชีวภาพ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ กฎหมายระหว่างประเทศด้านทรัพยากรชีวภาพ 
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวิภาพ การ
คุ้มครองพันธุ์พืชที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การ
บริหารจัดการปัญหาเรือนกระจก ตลาดคาร์บอนเครดิตจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ และบทบาทของหน่วยงานของรัฐในการบริหาร
จัดการทรัพยากรชีวภาพ 
 
 
 

 
(คงเดิม) 
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LG 354  กฎหมายการแข่งขนัทางการค้า        3 (3-0-6) 
           (Trade Competition Law) 

หลักการและกฎเกณฑ์ของกฎหมายแข่งขันทางการค้า 
การป้องกันการผูกขาด อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า และการควบรวมกิจการ รวมทั้งพระราชบัญญัติและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า 

LG 354  กฎหมายการแข่งขนัทางการค้า        3 (3-0-6) 
           (Trade Competition Law) 

หลักการและกฎเกณฑ์ของกฎหมายแข่งขันทางการค้า 
การป้องกันการผูกขาด อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า และการควบรวมกิจการ รวมทั้งกฎหมายต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 358  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
            (Law on Real Estate Business) 
             หลักกฎหมายที่ ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

LG 358  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์      3 (3-0-6) 
            (Law on Real Estate Business) 
             ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะลั ก ษณ ะขอ งก ฎ หม า ยธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ สาระส าคัญของกฎหมายเพื่อการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งกลุ่มกฎหมายหลัก กลุ่มกฎหมายรอง และ
กลุ่มกฎหมายสนับสนุน เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุม
อาคาร กฎหมายการจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด กฎหมาย
โรงงาน กฎหมายหอพัก กฎหมายโรงแรม เป็นต้น รวมถึงสิทธิตาม
กฎหมายในการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 365  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณา  3 (3-0-6) 
คดีผู้บริโภค 
            (Consumer Protection Law and Procedure of 
Consumer Case) 

ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค ข้ันตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค การรวมกลุ่มผู้บริโภค อ านาจต่อรองของ
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ การฟ้องคดีและวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภค 

 
(คงเดิม) 

LG 451  สัมมนากฎหมายธุรกจิ นวัตกรรม       3 (3-0-6) 
และการสร้างสรรค ์
            (Seminar on Law of Business, Innovation 
and Invention) 
            สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญหรือคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และ
กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ จ าลองสถานการณ์จริงในการ
แก้ไขปัญหาทางกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรม และกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

(ยกเลิก) 
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รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม 
และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

LG 212  เอกเทศสัญญา 2          3 (3-0-6) 
            (Specific Contracts 2) 

หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน 
ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอม
ยอมความ และการพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ รวมถึงการให้กู้ยืมทางการเงินแก่ภาคธุรกิจใน
รูปแบบ crowdfunding การเป็นตัวแทนทางธุรกิจในแบบเอเยนต์ 
(Agent) ดีลเลอร์ (Dealer) ทั้งที่เป็นการเฉพาะตัว (exclusive) 
และไม่เฉพาะตัว (non-exclusive) 

LG 260  สัญญาทางพาณิชย์ 2        3 (3-0-6) 
(Commercial Contracts 2) 
หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน 

ยืม และฝากทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ รวมถึง
การให้กู้ยืมทางการเงินแก่ภาคธุรกิจในรูปแบบ crowdfunding 
 

(ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา  
และปรับเป็นวิชาเลือก) 

 LG 261  สัญญาทางพาณิชย์ 3        3 (3-0-6) 
(Commercial Contracts 3) 
หลักกฎหมายเก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า 

ประนีประนอมยอมความ และการพนันและขันต่อ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนทางธุรกิจใน
แบบเอเยนต์  (Agent) และดีลเลอร์  (Dealer) ทั้ งที่ เป็นการ
เฉพาะตัว (exclusive) และไม่เฉพาะตัว (non-exclusive) 

(วิชาใหม่ โดยเอาเนื้อหาบางส่วนของวิชา 
เอกเทศสัญญา 2 มารวม) 

 LG 336  กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมและการ       3 (3-0-6) 
ซ้ือขายกิจการ    
            (Law of Merger and Acquisition) 

การควบรวมกิจการและการจัดรูปองค์กรธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเด็นทางกฎหมาย ภาษีอากร 
และการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายภาษีอากร 
บทบาทในทางปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายในการจัดวาง
โครงสร้างของการควบรวมกิจการ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 
(Due Diligence) การประเมินราคาเพื่อเสนอซื้อกิจการ การระดม
ทุนเพื่อใช้ในการควบรวมกิจการ การเจรจาต่อรองเพื่อจัดทา
ข้อตกลงหรือสัญญาจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ปัญหาและมาตรการ
ป้องกันการเข้าครอบง ากิจการ และการได้มาซึ่งกิจการเพียงเพื่อ
การเก็งกาไรจากหุ้น 
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(วิชาใหม่)  

กลุ่มวชิาเลือกวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มวชิาชีพในกระบวนการยุติธรรม 

LG 302  การฝึกว่าความและศาลจ าลอง       3 (3-0-6) 
           (Lawyer Practice and Moot Court)        
           ลักษณะงานของทนายความด้านต่าง  ๆ เช่น การให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย การเตรียมคดี การเขียนค าฟ้อง ค าให้การ 
ค าแถลงการณ์ยื่นบัญชีระบุพยาน ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
ปกครอง เป็นเวลาทั้งสิ้น 300 ช่ัวโมง 

 
(ยกเลิก) 

LG 309  สืบสวนสอบสวนและนติิวิทยาศาสตร์       3 (3-0-6) 
           (Criminal Investigation and Forensic Science) 
           กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาในช้ันเจ้าหน้าที่
ต ารวจโดยเฉพาะการสืบสวนสอบสวน สิทธิของผู้ต้องหาและ
จ าเลยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา วิชาการและวิทยาการทางการแพทย์กับ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน การชันสูตรพลิกศพ การ
หาร่องรอยของผู้กระท าความผิด หรือหาหลักฐานต่าง  ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง 

 
(คงเดิม) 

LG 310  การด าเนินคดีทางปกครอง        3 (3-0-6) 
           (Law on Procedures of Administrative Cases) 

แนวคิด โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของศาล ปกครอง 
หลักการส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่ช้ัน เริ่มคดี ช้ัน
แสวงหาข้อเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี ช้ันพิพากษาคดี จนถึงการ
บังคับคดีตามค าพิพากษา รวมถึงหลักสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติ
ช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง การพิจารณาเรื่อง
ทางปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง การ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทาง
ปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
 

(ยกเลิก) 

LG 311  การด าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว       3 (3-0-6) 
            (Law on Procedures of Juvenile and Family 
Cases) 
             การด าเนินกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสาเหตุแห่งการกระท าความผดิ

 
 

(คงเดิม) 
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ของเด็กและเยาวชน การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิด 

LG 312  กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติและ         3 (3-0-6) 
บังคับโทษ 
            (Law on Probation, Parole and Penalty) 

ระบบกฎหมายของการคุมประพฤติตามระบบ
กระบวนการยุติธรรมสากลที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หลักการ
และกฎเกณฑ์ในการให้ทางเลือกแก่ผู้กระท าความผิดกลับคืนสู่
สังคม การคุมประพฤติโดยไม่ใช้เรือนจ า หลักการและทฤษฎีทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับโทษ และสิทธิของผู้ต้องโทษจ าคุก
ตามมาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 

 
 

(คงเดิม) 

LG 351  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม         3 (3-0-6) 
ทางอาญา 
            (Criminal Justice Administration) 

การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วน
ของต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การด าเนินคดีด้วยความถูกต้องเป็นธรรม การควบคุม
อาชญากรรม ปัญหาการใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสายกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครอง
สิทธิของผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด รวมทั้งการคุ้มครองสังคม
จากอาชญากรรม 

 
(คงเดิม) 

LG 352  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ         3 (3-0-6) 
            (Economic Crimes) 
อาชญากรรมเศรษฐกิจและบทกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
ประ เทศ รวมถึ งกลไกความร่ วมมื อป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(คงเดิม) 
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LG 371  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา         3 (3-0-6) 
           (Criminology and Penology) 
            แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของส านักอาชญา
วิทยาในยุคต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุอาชญากรรม 
ลักษณะของอาชญากรรมและอาชญากร บทบาทของเหยื่อ
อาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม และปรัชญาและแนวคิดใน
การลงโทษ 

LG 371  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา         3 (3-0-6) 
            (Criminology and Penology)  
            แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของส านักอาชญา
วิทยาในยุคต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุอาชญากรรม 
ลักษณะของอาชญากรรมและอาชญากร บทบาทของเหยื่อ
อาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม และปรัชญาและแนวคิดใน
การลงโทษ 

(ปรับเป็นวิชาบังคับเลือก) 

LG 376  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ        3 (3-0-6) 
            (International Criminal Law) 

แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
ศึกษาหลักการและกฎเกณฑ์ทางกฎหมายของธรรมนูญกรุงโรมใน
การจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ ฐานความผิดอาญาระหว่าง
ประเทศและองค์ประกอบความผิด อ านาจศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ วิธีพิจารณาและการลงโทษตามกฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศ 

 
(คงเดิม) 

LG 461  สัมมนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรม    3 (3-0-6) 
            (Seminar in Judiciary Process) 

สัมมนาประเด็นปัญหาส าคัญหรือคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม จ าลองสถานการณ์จริง
ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 

 
(ยกเลิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LG 337  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2             3 (3-0-6) 
(Criminal Law: Offenses 2) 
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดในประมวลกฎหมาย

อาญา ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับศาสนา 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การค้า และความผิดเกี่ยวกับศพ รวมถึงฐานความผิดในภาคลหุ
โทษ และความผิดอาญาตามกฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 

(วิชาใหม่) 
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LG 338  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม       3 (3-0-6) 
ทางคอมพิวเตอร์           

(Cyber Law) 
กฎหมายว่ าด้ วยการกระท าความผิ ด เ กี่ ย วกั บ

คอมพิวเตอร์และการสอบสวนคดีอาญาโดยการใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 

(วิชาใหม่)  

กลุ่มวชิาเลือกนกักฎหมายภาครัฐ กลุ่มกฎหมายภาครัฐ 

LG 303  การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายใน       3 (3-0-6) 
หน่วยงานภาครัฐ 
            (Law Training in Public Sectors) 

หลักการด าเนินงานด้านกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น ระเบียบพัสดุ การรับส่งเอกสารในหน่วยงานราชการ 
ระบบงานบริหารราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ
พลเรือน การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และกระบวนการพิจารณาคดีในช้ันศาล เป็นเวลา
ทั้งสิ้น 300 ช่ัวโมง 

 
 

(ยกเลิก)  

LG 313  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                             3 (3-0-
6) 
           (Law on Administration of State Affairs and 
Administrative Procedure) 

ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหาร
ราชการแผ่นดินในอดีต หลักการจัดระเบียบบริหารราชการ 
องค์การและข้าราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงหลักกฎหมายสาร
บัญญัติและวิธีสบัญญัติ ช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทาง
ปกครอง การพิจารณาเรื่องทางปกครอง อ านาจดุลพินิจ การ
อุทธรณ์และการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณา
ใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
 
 
 
 

LG 313  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ     3 (3-0-6) 
แผ่นดินและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
           (Law on Administration of State Affairs and 
Administrative Procedure) 

ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหาร
ราชการแผ่นดินในอดีต การจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดตั้ง
และสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
องค์การและข้าราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงหลักกฎหมายสาร
บัญญัติและวิธีสบัญญัติ ช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทาง
ปกครอง กระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครอง อ านาจดุลพินิจ 
อ านาจผูกพันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง การอุทธรณ์และการเพิก
ถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทาง
ปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 
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LG 314  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    3 (3-0-6) 
           (Administrative Court and Administrative 
Court Procedure)  

แนวคิด โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของศาล ปกครอง 
หลักการส าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่ช้ัน เริ่มคดี ช้ัน
แสวงหาข้อเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี ช้ัน พิพากษาคดี จนถึง
การบังคับคดีตามค าพิพากษา 

 
(ยกเลิก) 

LG 315  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ3 (3-0-6) 
           (Law Relating to Control of the Exercise of 
State Power) 

ระบบการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โครงสร้างภารกิจและอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  เช่น คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น 

LG 315  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ3 (3-0-6) 
           (Law Relating to Control of the Exercise of 
State Power) 

ระบบการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างภารกิจและอ านาจขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตุลาการ 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา)  

LG 316  กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายและ    3 (3-0-6) 
ธุรกิจโทรคมนาคม 
           (Law on Network Communication and 
Telecommunication Business) 

หลักการแห่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก 
โ ค ร งส ร้ า ง และสภาพแวดล้ อมของกา รประกอบธุ ร กิ จ
สื่อสารมวลชนและธุรกิจโทรคมนาคม  หลักการที่ส าคัญของ
กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนต่าง ๆ อัน
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ อินเตอร์เนต หรือ
สื่อสารมวลชนรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ หลัก
ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน เช่น 
ความรับผิดจากการหมิ่นประมาท จากการโฆษณา และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่  กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  รวมตลอดถึงกรอบจริยธรรม 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ 
 
 

 
 (คงเดิม) 
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LG 364  การร่างกฎหมายและกระบวนการิ            3 (3-0-6) 
นิติบัญญัติ 
            (Legal Drafting and Legislative Process) 

วิธีการร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ ตั้งแต่
การยกร่างกฎหมาย การตรากฎหมาย และขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
เสนอร่างกฎหมาย การพิจารณาร่างกฎหมายในวาระต่าง ๆ ของ
รัฐสภา และวิธีการตรากฎหมายล าดับรองประเภทต่าง ๆ 

LG 384  กระบวนการนิติบัญญัติและการ              3 (3-0-6) 
ร่างกฎหมาย 
            (Legislative Process and Legal Drafting) 

ภารกิจหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ในการร่างกฎหมาย 
แนวคิดและวิธีการในการร่างกฎหมาย ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ รวมถึงศึกษาภารกิจ
หน้าที่ของรัฐสภา กระบวนการตรากฎหมาย และการประกาศใช้
กฎหมาย โดยศึกษาจากกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติ
บัญญัติ 

(ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 369  สัญญาทางปกครอง         3 (3-0-6) 
           (Administrative Contracts) 

ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง 
ขอบเขตและความหมายของสัญญาทางปกครอง บทบาทของ
สัญญาทางปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะขั้นตอน และ
กระบวนการในการจัดท าสัญญาทางปกครอง การด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองและแนวค า
วินิจฉัยข้อพิพาทของศาล 

 
(ยกเลิก โดยน าเนื้อหาวิชาไปรวมไว ้

ในวิชากฎหมายปกครอง) 

LG 370  กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น        3 (3-0-6) 
           (Law of Local Administration) 
          กฎหมายมหาชนในส่วนของการปกครองท้องถิ่น แนวคิด
การกระจายอ านาจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการก ากับดูแล
ของรัฐต่อองค์กรท้องถิ่นและปัญหาในทางปฏิบัติ 

LG 370  กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น        3 (3-0-6) 
           (Law of Local Administration) 

แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการ
บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอ านาจในการออกกฎหมาย การก ากับดูแลเหนือองค์กร
เช่นว่านี้ ทั้งในแง่การก ากับดูแลเหนือบุคคล และการก ากับดูแล
เหนือการกระท า รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 381  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                3 (3-0-6) 
            (Public Economic Law) 
             ความเป็นมา บ่อเกิด หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจในการควบคุมและด าเนินการทาง
เศรษฐกิจของเอกชน และการใช้กฎหมายในการก าหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ ปัญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 

 
 

(คงเดิม) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญา ละเมิด การก าหนดค่าเสียหาย การ
ผูกขาด และการต่อต้านการผูกขาด และการควบคุมการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น 

LG 471  สัมมนากฎหมายภาครัฐ         3 (3-0-6) 
            (Seminar on Public Law) 
             สัมมนาถกเถียงปัญหาส าคัญหรือคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ ส าหรับนักกฎหมายภาครัฐ จ าลองสถานการณ์
จริงในการแก้ไขปัญหากฎหมายส าหรับนักกฎหมายภาครัฐ รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

 
(ยกเลิก) 
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LG 317  ประวัติศาสตร์กฎหมาย             3 (3-0-6) 
            (Legal History) 

ประวัติศาสตร์ ที่ เป็นรากฐานของการสร้างระบบและ
สถาบันทางกฎหมาย อิทธิพล แนวคิด วิวัฒนาการของกฎหมายตั้งแต่
โบราณ อดีต ถึงปัจจุบัน ในกฎหมายระบบต่างๆ ทั้ง Common Law 
และ  Civil  Law 

LG 317  ประวัติศาสตร์กฎหมาย             3 (3-0-6) 
            (Legal History) 

ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเป็น
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สาคัญของประเทศไทย อิทธิพล
ของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของประเทศ
ตะวันตกท่ีมีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมาย
ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจัดท า
ประมวลกฎหมายเป็นต้นมา โดยเน้นหนักในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบกฎหมายไทย 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 318  กฎหมายโรมันเบ้ืองต้น                              3 (3-0-6) 
(Introduction to Roman Law) 
ประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายโรมัน อันเป็นรากฐานของ

ระบบกฎหมายของประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมายในปัจจุบัน 

LG 318  กฎหมายโรมันเบ้ืองต้น                              3 (3-0-6) 
(Introduction to Roman Law) 
วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การเมืองของโรมและความสัมพันธ์กับระบบกฎหมายปัจจุบัน หนี้และ
ทรัพย์สินในระบบกฎหมายโรมัน ในแง่มุมที่เป็นรากฐานของระบบ
กฎหมายของประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมายในปัจจุบัน 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 319  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                  3 (3-0-6) 
แองโกลแซกซอน 

(Introduction of Anglo Saxon) 
ที่มาของระบบกฎหมาย Anglo Saxon นิติวิธี  การใช้

กฎหมายตามระบบ กฎหมายปัจจุบันที่อยู่ระบบนี้ 

LG 319  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                  3 (3-0-6) 
แองโกลแซกซอน 

(Introduction of Anglo Saxon) 
บ่อเกิดของกฎหมายในระบบกฎหมายแองโกลแซกซอน ใน

ลักษณะต่าง ๆ ก็คือ Common Law, Equity, พระราชบัญญัติ  
(Statute) และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น (Local Customs) รวมถึง
นิติวิธี (Juristic Methods) ในการใช้กฎหมายประเภทต่าง ๆ และ
ระเบียบประเพณีของศาลในการใช้นิติวิธีดังกล่าวด้วย 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 320  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                  3 (3-0-6) 
ภาคพ้ืนยุโรป 

(Introduction to the Continental Law) 
ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายประเทศภาคพื้นทวีป

ยุโรป บ่อเกิด นิติวิธี และสถาบันส าคัญต่าง ๆ ในระบบกฎหมายของ
ประเทศภาคพื้นยุโรป การศึกษาวิชาก าหมาย องค์กรวิชาชีพกฎหมาย 
ระบบศาล กฎหมายส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ  สิทธิขั้นพื้นฐาน กฎหมาย

 
(คงเดิม) 
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อาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

LG 321  หลักการบัญชี การเงิน และการธนาคาร 3 (3-0-6) 
ส าหรับนักกฎหมาย 

(Accounting, Financing and Banking for  
Lawyers) 
หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การวางแผน

ธุรกิจ กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท และการควบรวมกิจการ ความรับ
ผิดทางบัญชีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธนาคาร และสถาบันการเงินประเภทต่าง 
ๆ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน การควบคุม
การปริวรรตเงินตรา การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของธนาคารชาติในการควบคุมธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงิน รวมถึงความรับผิดทางกฎหมายและข้อยกเว้นของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 

LG 385  หลักกฎหมายส าหรับการบัญชี การเงิน           3 (3-0-6) 
 และการธนาคาร 

(Law for Accounting, Financing and Banking) 
หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี การวางแผน

ธุรกิจ กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท และการควบรวมกิจการ ความรับ
ผิดทางบัญชีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกิจการธนาคารและสถาบันการเงินประเภทต่าง 
ๆ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน หลักการ
ธนาคารดิจิทัล การควบคุมการปริวรรตเงินตรา การซื้อขายแลกเปลีย่น
เงินตรา บทบาทและอ านาจหน้าที่ของธนาคารชาติในการควบคุม
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน รวมถึงความรับผิดทางกฎหมาย
และข้อยกเว้นของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 

(ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา) 

LG 322  การวางแผนภาษีส าหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-6) 
(Tax Planning for Lawyer)  
โครงสร้างของระบบภาษีของประเทศไทย ภาระภาษีในการ

ประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระ
ภาษีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย การจัดท าสัญญาบางประเภทที่มี
ผลกระทบต่อภาระภาษี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีใน
ธุรกิจ 

 
(คงเดิม) 

LG 323  กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและธุรกจิ 3 (3-0-6) 
การขนส่งทางอากาศ 

(Law on Aviation and Air Cargo) 
แนวความคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมายการ

เดินอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ บทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศในการควบคุมการบิน กฎหมายเกี่ยวกับ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ อนุสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่งทาง
อากาศ ผลประทบของกฎหมายขนส่งทางอากาศที่มีต่อธุรกิจการบิน 
และปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทางอากาศ 

 
(คงเดิม) 
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LG 324  กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
และอนุญาโตตุลาการ 

(Settlement of Commercial Disputes and 
Arbitration)   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในรูปแบบตา่ง 
ๆ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การ
ฟ้องร้องบังคับคดี และการบังคับตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
และค าพิพากษาของศาล 

 
(คงเดิม) 

LG 325  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิการกีฬา การบันเทิง  3 (3-0-6) 
และนนัทนาการ 

(Law on Sport & Entertainment) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทางด้านกีฬา 

บันเทิง ธุรกิจบริการ ทั้งหลักทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่อการ
ด าเนินการและความรับผิด 

 
 
 

LG 325  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิการกีฬา การบันเทิง  3 (3-0-6) 
และนนัทนาการ 

(Law on Sport & Entertainment) 
สภาพแวดล้อมทั่วไปของการประกอบธุรกิจทั้งด้านกีฬา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาอาชีพและการให้บริการสนามกีฬา  วงการ
บันเทิง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือรายการ
บันเทิงอื่นตามสถานีโทรทัศน์ ธุรกิจการดนตรี ธุรกิจสถานบริการสวน
สนุก ศูนย์บันเทิงครบวงจร และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจแต่ละประเภทตามแต่ละลักษณะของธุรกิจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้ง
หลักกฎหมายสัญญา (ตัวแทน-จ้างทาของ-จ้างแรงงาน) กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ที่
รัฐอาจออกมาควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นถึงกรอบการ
ท างานและบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าไปท างาน
เกี่ยวข้องในธุรกิจเหล่านี้  

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 326  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด     3 (3-0-6) 
(Drugs Law) 
อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมาย

เกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด มาตราการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและการ
รักษา บ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิทธิและเสรภีาพของผู้
เสพยาเสพตดิ 
 
 
 
 
 

 
 (คงเดิม) 
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LG 327  การบูรณาการกฎหมายทางการแพทย์  3 (3-0-6) 
และสาธารณสุข  

(Integrity Medical and Public Health Law) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับงานทางการแพทย์และ

สาธารณสุข แพทย์ทางเลือก กิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ความ
รับผิดทางกฎหมายในมิติต่าง ๆ และการระงับข้อพิพาททางการแพทย์
และสาธารณสุข 

LG 386  กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข         3 (3-0-6) 
(Medical and Public Health Law) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับงานทางการแพทย์และ

สาธารณสุข แพทย์ทางเลือก กิจการหรือธุรกจิเกี่ยวกับสุขภาพ ความ
รับผิดทางกฎหมายในมติิต่าง ๆ และการระงับข้อพิพาททางการแพทย์
และสาธารณสุข 

(ปรับชื่อวิชา) 

LG 328  กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม 3 (3-0-6) 
(Law on Social Welfare) 
แนวคิด หลักการ นโยบายของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับการ

ประกันสังคม การบังคับใช้กฎหมายประกันสังคม หน้าที่ของนายจ้าง
และลูกจ้าง ประโยชน์ทดแทน และอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประกันสังคม รวมถึง แนวคิด หลักการ 
นโยบายของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ระบบสวัสดิการ
สังคม การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่บุคคลประเภทต่าง ๆ ในสังคม เช่น 
สวัสดิการลูกจ้าง สวัสดิการครอบครัว สวัสดิการสตรี เด็กและเยาวชน 
ในภาวะยากลาบาก สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการคนพิการและคนไร้ที่
พึ่ง รวมตลอดถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
(คงเดิม) 

LG 329  กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร  3 (3-0-6) 
(Law Relating to Town and Country Planning 

and Construction) 
ความเป็นมาและลักษณะส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
และมาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคาร ความสัมพันธ์กับ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมือง
อันน าไปสู่ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท าให้ต้องมีการตรากฎหมายผัง
เมืองและกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

 
(คงเดิม) 

LG 330  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธพิีจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  3 (3-0-6) 
(Constitutional Court and Law of Procedure of 

the Criminal Court) 
ประวัติศาสตร์ความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการควบคุมตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ภารกิจ
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการได้มาซึ่งตุลา

 
(คงเดิม)  
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การศาลรัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและ
หลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญบางประเภท ค า
วินิจฉัย  ผลของค าวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

LG 331  กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  3 (3-0-6) 
และหน่วยธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

(Law on State-owned Enterprises, Publicly-
owned Organizations and Organizations under 
Constitution) 

แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือด าเนินงานใน
กิจการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
กฎหมายเกี่ยวกับทุนรัฐวิสาหกิจ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชน 
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงองค์กรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

LG 331  กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  3 (3-0-6) 
และหน่วยธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

(Law on State-owned Enterprises, Publicly-
owned Organizations and Organizations under 
Constitution) 

แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือด าเนินงานใน
กิจการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับทุนรัฐวิสาหกิจ กฎหมายเกี่ยวกับ
องค์การมหาชน รวมถึงองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 361  กฎหมายสหภาพยุโรป   3 (3-0-6) 
(European Union Law) 
วิวัฒนาการ ที่มา หลักการทางกฎหมายของกฎหมาย

สหภาพยุโรป สถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป และอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละสถาบันของสหภาพยุโรป ขอบเขตของสนธิสัญญาของประชาคม
ยุโรป การสร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายของประชาคมยุโรป หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของกฎหมายประชาคมยุโรป การใช้กฎหมายความ
รับผิดของรัฐ ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป การเปิดเสรีการค้าและ
การลงทุนของสหภาพยุโรป 

 
(คงเดิม) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

LG 367  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3 (3-0-6) 
(Security Exchange Law) 
กฎหมายและทฤษฎี เกี่ ยวกับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ การควบคุมและป้องกันการปั่นหุ้น 
การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นผลเสียต่อตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุน การ
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน การถอดถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาด
หลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
การครอบง ากิจการ และการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ 
 

LG 367  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3 (3-0-6) 
(Security Exchange Law) 
กฎหมายและทฤษฎี เกี่ ยวกับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขายหลักทรัพย์ การควบคุม
และป้องกันการปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นผลเสียต่อตลาด
หลักทรัพย์และนักลงทุน การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน การถอดถอน
หลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ การ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การครอบง ากิจการ และการกระท าอันไม่
เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

(ปรับค าอธิบายรายวิชา) 

LG 368 กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน 3 (3-0-6) 
(Industrial and Investment Law) 
กฎหมายว่าด้วยการตั้งและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม

รวมทั้งการควบคุมมลพิษที่ เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยนโยบายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่มาลงทุนในประเทศไทย 
กฎหมายว่าด้วยการลงทุน (Direct Investment) กฎหมายว่าด้วยการ
ลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) กฎหมายว่าด้วยสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแสวงหาประโยชน์และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของไทย 

 
(คงเดิม) 

LG 383  กฎหมายสิทธิมนุษยชน                       3 (3-0-6) 
(Human Rights Law)   
แนวคิด หลักการ และกระบวนการต่าง ๆ ของกฎหมายสิทธิ

มนุษยชน หลักการพื้นฐานทางกฎหมายของกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้ง
ที่เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

 
(คงเดิม) 

 LG 341  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย                     3 (3-0-6) 
(Special Topics in Law) 
ศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

(วิชาใหม่) 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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