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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

คานา
หนังสือ “หลักสูตรและคู่มือระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ” ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติ สาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหนังสือหลักสูตรและคู่มือฉบับนี้ประกอบ
ไปด้วย เนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลสาหรับการติดต่อขอรับคาแนะนา
และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย ข้อแนะนา
ในการศึกษาแบบฟอร์มต่างๆ ที่จาเป็น ค่าธรรมเนียม และแนะนาอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย
หลัก สูตรนิติศาสตรบั ณฑิต ภาคบั ณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาได้ต่อไป

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประวัติความเป็นมาของคณะนิตศิ าสตร์ปรีดีพนมยงค์
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิต
ทางด้านนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 43 ปี หลักสูตรของ
ค ณ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง
ต่อความต้องการของสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิ ตสานึกในหลักวิชาชีพกฎหมาย และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าทางานในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ
ปี พ.ศ. 2552 มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้อนุญาตให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ใช้นาม “ปรีดี พนมยงค์” ต่อท้ายชื่อสถาบันเป็น “คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์”
เพื่อเป็นการราลึกถึงความผูกพันระหว่างศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ กับศาสตราจารย์
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและเป็นอธิการบดีคนแรก
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาการศึกษา
จัดการเรียนการสอน

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.
2 ปี
เเบบ Block Course
วันศุกร์ (18.00-21.00 น.)
วันเสาร์-วันอาทิตย์ (08.00-18.00 น.)

หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี)
4. สาเนาใบเเสดงผลการศึกษา (transcript)
ระดับปริญญาตรี
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 4 รูป
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ ส มั ค รต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาใดสาขาหนึ่ ง
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะมาก่อนเเล้ว
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เเนวทางการประกอบอาชีพ
ภาครัฐ ได้เ เก่ ผู้พิ พ ากษา พนั ก งานอั ย การ เจ้ า พนัก งานประจ าศาล นิติ ก ร เจ้ า
พนัก งานพิทักษ์ ทรัพ ย์ เจ้ าพนัก งานบั งคับ คดี พนัก งานคุมความประพฤติ เจ้ า พนัก งาน
ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ตารวจ อาจารย์ ตลอดทั้งรับราชการในตาเเหน่งอื่นๆ
ภาคเอกชนเเละรัฐวิสาหกิจ ได้เเก่ อาจารย์ ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรสถาบัน
การเงิน เเละนิติบุคคลต่างๆ
อาชีพอิสระ ได้เเก่ ทนายความ เจ้าของกิจการต่างๆ ที่ปรึกษากฎหมาย

หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 103 หน่วยกิต
วิชาบังคับที่ให้นักศึกษาลงทะเบียน รวม 32 วิชา จานวน 85 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือกให้นักศึกษาลงทะเบียน รวม 1 วิชา จานวน 3 หน่วยกิต
***วิ ช าเลื อ กอาจเที ย บโอนความรู้ ไ ด้ ต ามความเหมาะสมของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคน
ทั้งนี้การสอบเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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รายวิชาในหลักสูตร
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3) หน่วยกิต
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(3) หน่วยกิต
LG 211 เอกเทศสัญญา 1
(3) หน่วยกิต
LG 212 เอกเทศสัญญา 2
(3) หน่วยกิต
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้
(3) หน่วยกิต
LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
(3) หน่วยกิต
LG 216 กฎหมายปกครอง
(3) หน่วยกิต
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว
(3) หน่วยกิต
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1: ภาคทั่วไป
(3) หน่วยกิต
LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร
(3) หน่วยกิต
LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(3) หน่วยกิต
LG 234 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
(3) หน่วยกิต
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
(3) หน่วยกิต
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์
(3) หน่วยกิต
LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
(3) หน่วยกิต
LG 238 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
(3) หน่วยกิต
LG 239 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัทและองค์กรทางธุรกิจ(3) หน่วยกิต
LG 240 กฎหมายลักษณะค้าประกัน จานอง จานา
(2) หน่วยกิต
LG 241 กฎหมายลักษณะประกันภัย
(2) หน่วยกิต
LG 242 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
(2) หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและศาลไทย(2) หน่วยกิต
LG 244 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคดี (2) หน่วยกิต
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน
(2) หน่วยกิต
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก
(2) หน่วยกิต
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
(2) หน่วยกิต
LG 248 กฎหมายแรงงาน
(3) หน่วยกิต
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(2) หน่วยกิต
LG 250 นิติปรัชญา
(2) หน่วยกิต
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(2) หน่วยกิต
LG 252 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
(3) หน่วยกิต
LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักทัว่ ไป
(3) หน่วยกิต
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(3) หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
(3) หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ปีที่ 1)
ภาคการศึกษาที่ 1 ( 21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LG 234 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์
LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
LG 211 เอกเทศสัญญา 1
ภาคการศึกษาที่ 2 ( 20 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LG 212 เอกเทศสัญญา 2
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้
LG 238 กฎหมายอาญาภาคความผิด
LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และ
ลาภมิควรได้
LG 216 กฎหมายปกครอง
LG 239 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ
LG 240 กฎหมายลักษณะค้าประกัน จานอง และจานา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
2
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ภาคการศึกษาที่ 3 ( 8 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LG 241 กฎหมายลักษณะประกันภัย
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว

หน่วยกิต
2
3
3
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แผนการศึกษา (ปีที่ 2)
ภาคการศึกษาที่ 1 ( 20 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก
LG 252 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร
LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LG 242 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
LG 244 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน
ภาคการศึกษาที่ 2 ( 19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LG 248 กฎหมายแรงงาน
LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
LG 250 นิติปรัชญา
วิชาบังคับเลือก
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หน่วยกิต
3
2
3
3
3
2
2
2

หน่วยกิต
3
2
3
2
2
2
2
3
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คาอธิบายรายวิชา
LG 253 กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
(Introduction to Public Law)
แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเบื้องต้น รวมทั้งหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทาง
กฎหมายมหาชน ทั้งในแง่ของกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติของกฎหมายมหาชนใน
ภาพรวมที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายมหาชน
LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
(Constitutional Law)
แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสถาบันการเมืองต่างๆตามรัฐธรรมนูญ อานาจหน้าที่ขององค์กรและ
สถาบั น ต่ างๆ ตามรั ฐ ธรรมนูญ กฎหมายพื้น ฐานส าคัญ ที่ เกี่ ยวกั บการเลื อ กตั้ง พรรคการเมื อ ง
ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
(Law of Criminal Procedure)
แนวความคิด ว่ า ด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาโดยรั ฐ เปู า หมายของคดี อ าญา
หลัก การพื้นฐานของการดาเนิ นคดี อาญา องค์ก รต่ างๆ ในคดีอาญา วั ตถุแ ห่ง คดี กระบวน การ
ดาเนินคดี และเงื่อนไขให้อานาจดาเนินคดี การสอบสวนคดีอาญา การดาเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา
โดยทั่วไป การทาคาพิพากษาของศาลชั้นต้น การทบทวนคาพิพากษาของศาลชั้นต้น และการบังคับ
ตามคาพิพากษา
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
(Public International Law)
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านต่างๆ รวมทั้ง
ศึกษาถึงระบอบกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ เช่น กฎหมายทะเล กฎหมายการทูตและ
กงสุล การใช้กาลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบระหว่างประเทศ และการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

LG 211 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
(Specific Contracts 1)
หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ รวมถึงสัญญาเช่าดาเนินงาน สัญญาเช่าการเงิน
LG 212 เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
(Specific Contracts 2)
หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์
ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ และการพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ รวมถึงการให้กู้ยืมทางการเงินแก่ภาคธุรกิจในรูปแบบ crowdfunding การเป็นตัวแทน
ทางธุรกิจในแบบเอเยนต์ (Agent) ดีลเลอร์ (Dealer) ทั้งที่เป็นการเฉพาะตัว (exclusive) และไม่
เฉพาะตัว (non-exclusive)
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้
3 (3-0-6)
(Obligation)
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
โอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 3 (3-0-6)
(Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
ความหมายและความรับผิดในเหตุละเมิด แนวคิดเรื่องความรับผิดเด็ดขาด ความรับผิดใน
ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม กฎหมายลักษณะ
จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

LG 216 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
(Administrative Law)
ความหมายและที่มาของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรทางปกครอง บริการสาธารณะ
การกระทาทางปกครอง อานาจดุลพินิจ อานาจผูกพัน การควบคุมการใช้อานาจของฝุายปกครอง
โดยทั่ ว ไป และการจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ห รื อ
กระบวนการปฏิบัติราชการของฝุายปกครอง การออกคาสั่ง การอุทธรณ์คาสั่ง การเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครอง ตลอดถึงหลักความรับผิดทางละเมิ ดทางปกครอง และสิทธิของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
(Family Law)
กฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 รวมไปถึง
สถานะทางกฎหมายของการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และบุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธ์ทางการแพทย์
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
(Law of Civil Procedure 1 : General Principles )
หลั ก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ว่ า ด้ ว ยภาคทั่ ว ไป วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ใน
ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation)
แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคลังและภาษีอากร ความหมายและขอบเขตของภาษี
อากร ภาษี อ ากรประเภทต่ า งๆ ตามประมวลรั ษฎากร รวมทั้ ง กฎหมายล าดั บรองที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
นโยบายหรือมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

13

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade Law)
แนวคิด และทฤษฎี ก ฎหมายการค้า ระหว่ า งประเทศ หลั ก การและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆใน
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบของอนุ สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)
กฎเกณฑ์ของ UNIDROIT, INCOTERMS การขนส่ง การประกันภัยสินค้า การชาระเงิน และการ
โอนเงินระหว่างประเทศ
LG 234 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
ความหมาย วิวัฒนาการ และปรัชญาของกฎหมายแพ่งและเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับศีลธรรม หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และ
ลักษณะ 2 บุคคล
LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
(Juristic Act and Contract)
หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจร่วมสมัย เช่น
click wrap/shrink wrap agreement สาหรับแฟรนไชส์ และ clound computing
LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3 (3-0-6)
(Law of Property and Land)
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพย์ ประเภทของทรัพย์และทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่อง
ระหว่างทรัพย์ ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ และดอกผล หลักทั่วไปของทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

LG 237 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป เช่น หลักการกระท าทางอาญา องค์ ประกอบความผิ ด
หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผล ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หลักดินแดน การใช้การ
ตีความกฎหมายอาญา โทษ การลงโทษ และการบังคับใช้กฎหมายอาญาในลักษณะอื่น
LG 238 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
(Criminal Law : Offenses)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือกาลังศึกษาวิชา LG 237 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดในประมวลกฎหมายอาญา
LG 239 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Partnership and Company Law)
แนวความคิด และทฤษฎี เ กี่ ยวกั บการก่ อ ตั้ งองค์ก รธุ รกิ จ ในรู ปแบบต่ า งๆ รวมทั้ ง ห้ า ง
หุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
และกิจการร่วมค้า (joint venture)
LG 240 กฎหมายลักษณะค้าประกัน จานอง จานา
2 (2-0-4)
(Suretyship, Mortgage and Pledge)
แนวความคิด และทฤษฎี ก ารใช้ หลั ก ประกั น เพื่อ ปู อ งกั น การช าระหนี้ การค้ าประกั น
จานอง จานวน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจ
LG 241 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
(Law of Insurance)
หลักกฎหมายประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 รวมทั้งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
LG 242 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2 (2-0-4)
(Negotiable Instruments)
หลักกฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและศาลไทย
2 (2-0-4)
(Thai Court System and Judiciary Process)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระบบศาลยุติธรรมของไทย ศาลชานัญพิเศษ ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง ศาลทหาร และระบบศาลต่างๆ ข้อพิพาทคดีต่างๆ กระบวนการระงับข้อพิพาทของ
ศาลในคดีต่างๆ รวมทั้งศึกษากระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งทางแพ่งและทางอาญา
LG 244 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 : ภาคบังคับคดี
2 (2-0-4)
(Law of Civil Procedure 2 : Execution of Judgement)
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคาพิพากษาหรือ
คาสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน
2 (2-0-4)
(Law of Evidence)
แนวความคิ ด และทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยพยานหลั ก ฐาน การน าสื บ และการชั่ ง น้ าหนั ก
พยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ลักษณะพยาน
LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก
2 (2-0-4)
(Law of Succession)
กฎหมายลักษณะมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
2 (2-0-4)
(Bankruptcy Law and Rehabilitation)
แนวความคิดและทฤษฎีของการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย และหลักการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูกิจการ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

LG 248 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
(Labor Law)
แนวความคิดของกฎหมายแรงงาน การจ้างแรงงาน และหลักการสาคัญของกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน รวมถึงกฎหมาย
ว่าด้วยศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
(Private International Law)
แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักกฎหมายสัญชาติ
และกฎหมายขัดกัน (conflicts of law) หลักการย้อนส่ง (renvoi) การเลือกใช้กฎหมาย (choice
of law) การรับรองและบังคับการตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ
LG 250 นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
(Legal Philosophy)
แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ศีลธรรมและความ
ยุติธรรม แนวความคิดทางกฎหมายของสานักกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะสานักกฎหมายธรรมชาติ
สานักกฎหมายฝุายบ้านเมือง สานักกฎหมายประวัติศาสตร์ และสานักกฎหมายทางสังคมวิทยา
LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
(Legal Profession and Ethics)
วิวัฒนาการของหลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย หลักวิชาชีพและจริยธรรมของ
ทนายความ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอื่น มารยาท วินัย อุดม
คติ และการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
LG 252 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
(English for Lawyers)
ความหมายและการใช้ คาศัพท์แ ละส านวนกฎหมายภาษาอั ง กฤษที่ส าคัญ รวมทั้ง ข้ อ
ความคิดที่เกี่ยวข้องกับคาศัพท์และสานวนในระบบกฎหมายต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและ
การค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย
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ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
190,000 บาท
เเบ่งการชาระออกเป็นภาคการศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษา
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3

ค่าใช้จ่าย
30,000
30,000
35,000
30,000
30,000
35,000
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เทคนิคการเรียนกฎหมาย 12 ข้อ ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
1. เริ่มทางานตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา
2. ทางานจริงๆ จังๆ ทุกวัน และวันละหลายชั่วโมงอย่างสม่าเสมอ
แต่ต้องพักผ่อน
3. ทางานตามตารางการเรียน
4. กฎหมายเป็ นเรื่ องของคุณ ค่าต่า งๆ เมื่ออ่ านตั วบทต้ องถามถึ ง
เจตนารมย์ของกฎหมายเสมอ
5. การอ่ า นและการฟั ง อย่ า งเดี ย วไม่ ใ ช่ ก ารเรี ย นที่ ถู ก ต้ อ ง
ความสาคัญในการเรียนคือการที่นักศึกษาสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคา
ของตนเองได้โดยวิธีนี้จะรู้ว่าเข้าใจหรือไม่
6. สงสัยต้องถาม
7. อ่านคาพิพากษาฎีกาเป็นประจา
8. ใช้หนังสือเล่มหนึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนอ่านหลายๆ ครั้งตอนที่
ยากๆ อาจพูดอัดเทปไว้แล้วเปิดฟังเสมอๆ โดยวิธีนี้นอกจากจะทาให้เข้าใจแล้ว
ยังช่วยให้จาได้อีกด้วย
9. พบเห็นสิ่งใดใหม่จากที่อื่นให้เขียนไว้ข้างหนังสือเล่มที่ใช้เป็นพื้นฐานในการ
เรียนหรือทาใบแทรกไว้ในหนังสือดังกล่าวก็ได้ ข้อสาคัญอย่าลอกโดยไม่คิด
10. นิ ยามต่า งๆ ต้ องพยายามจดจ าต่อ ค าและพยายามแยกแยะ
ออกมาเป็นข้อๆ ตามเนื้อหาของเรื่อง
11. นั ก ศึ ก ษาส่ ว นมากมั ก บ่ น ว่ า มี ค วามจ าไม่ ดี แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว
ใช้ความจาคิดมากกว่า ต้องพยายามฝึกหัดในเรื่องความจา กล่าวคือ ซ้าในสิ่งที่สาคัญ
12. ควรรวมกันศึกษาเป็นกลุ่ม และใช้กลุ่มฝึกหัดโต้แย้งถกเถียงกัน
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การติดต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
สานักงานคณบดี
คณบดี
282
รองคณบดี
281
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
661
ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
286
ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
271
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาทางนิติศาสตร์
287
เลขานุการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
279
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
280, 309
ศูนย์ให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
641
กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
713
ปริญญาตรี
สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
308
ปริญญาโท
สานักงานเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
574
ปริญญาเอก
สานักงานเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
283
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่อยู่ : 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 279 , 283 , 308
อีเมล : lawpridi@dpu.ac.th
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