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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  ปรัชญาของหลักสตูร 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีความมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ทางด้าน
กฎหมาย  และการพัฒนานิสิตให้เพียบพร้อมไปด้วยวิชาการทางกฎหมาย จริยธรรม และคุณธรรม 
การเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของ
ภาควิชานิติศาสตร์ ในการรับใช้สังคม เพื่อสร้างมูลค่าในทางการเกษตร และอุตสาหกรรม        
แห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
 ความสำคัญ 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายด้าน ทำให้สังคมจำต้องมีการเตรียมการอย่างมีระเบียบแบบแผน รวมถึงการทบทวนตัวบท
กฎหมายซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมให้มีความสอดคล้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การควบคุมสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมยังเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนให้ความ
สนใจ พร้อมกับการตระหนักรู้ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองมากยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการ
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พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก        
ในด้านการส่งเสริมทางวิชาการ และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์      
เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะกำหนดเนื้อหา
รายวิชาที่เป็นกฎหมายหลักแล้ว ยังได้กำหนดรายวิชาเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ กฎหมายการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้กฎหมายเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลค่ามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี        
(พ.ศ.2561-2580) และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่ศาสตร์           
แห่งแผ่นดิน หลักสูตรจึงมุ่งสร้างอัตลักษณ์แก่บัณฑิตให้มีองค์ความรู้ต่างๆอันนำไปสู่การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหรรมแห่งยุคอนาคต กล่าวคือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งเสริมให้
การเกษตรและอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศช่วยต่อยอดการค้า      
ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไปยังระดับต่างประเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
ส่งเสริมในการค้าและตลาดออนไลน์  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคช่วยส่งเสริมให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมีมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นแก่การจัดตั้งสถานประกอบการทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ควร
ต้องคำนึงถึง เป็นต้น ดังนั้นถ้าบัณฑิตมีองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ จะมีความพร้อมในการรับใช้        
ภาคธุรกิจทั้งธุรกิจการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีวตัถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์        
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักวิชาชีพนิติศาสตร์ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายเพื่อเป็นนักกฎหมายที่ดี และมี
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป  
อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 - ทนายความ    - ตุลาการศาลปกครอง 
 - พนักงานอัยการ    - ตำรวจ 
 - ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม   - เจ้าพนักงานบังคับคดี 
  - นิติกร     - ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทเอกชน 
  
 กำหนดการเปิดการสอน ปีการศึกษา 2563 
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โครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต 
  2. โครงสร้างหลักสตูร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข    ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                 13  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า     8  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร ์    ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต 
  -วิชาเฉพาะบังคบั                     83 หน่วยกิต 
  -วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี     ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
รายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                    ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา          1(0-2-1) 

   (Physical Education Activities)     
      และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ                  ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
     ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระ

ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
1.3 กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร                     13  หน่วยกิต 

- วิชาภาษาไทย       3( -   - ) 
- วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา     9( -   - ) 
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์     1( -   - ) 

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก          ไม่น้อยกว่า      8 หน่วยกิต 
          01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ    2(2-0-4) 
   (Knowledge of Land) 

      และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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     1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
          ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระ
สุนทรียศาสตร์ 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะบังคับ                       83 หน่วยกิต 
 01453111  หลักพื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย   3(3-0-6) 
        (Fundamental Principles of Law) 
 01453112  นิติตรรกศาสตร์      2(2-0-4) 
   (Legal Logics) 

01453121        กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสญัญา           3(3-0-6) 

        (Juristic Acts and Contract Law) 
 01453131  กฎหมายมหาชนเบื้องตน้    3(3-0-6) 
        (Introduction to Public Law) 
 01453132  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป    3(3-0-6) 
        (Criminal Law: General Principles) 
 01453221   กฎหมายว่าด้วยหนี้      3(3-0-6) 
        (Obligations Law) 
 01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์     3(3-0-6) 
       (Property Law) 
 01453223   กฎหมายวา่ด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได ้ 3(3-0-6) 
   (Law on Tort, Management of Affairs without  
   Mandate and Undue Enrichment) 
 01453224 กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ  3(3-0-6) 
        (Law on Sales, Hire of Property and Hire Purchases) 
 01453225  กฎหมายว่าด้วยครอบครัว    3(3-0-6) 
        (Family Law) 
 01453226    กฎหมายว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ 3(3-0-6) 
        (Law on Loan, Suretyship, Mortgage and Pledge) 
 01453227  กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ   3(3-0-6) 
        (Law of Business Organizations) 
 01453228  กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน    3(3-0-6) 
   (Law on Negotiable Instruments) 
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 01453231 กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ   3(3-0-6) 
        (Criminal Law: Offences) 
 01453232  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัทางการเมือง  3(3-0-6) 
        (Constitutional Law and Political Institutions) 
 01453321  กฎหมายว่าด้วยมรดก    3(3-0-6) 
                  (Law of Succession) 
 01453331 กฎหมายปกครอง     3(3-0-6) 
        (Administrative Laws) 
 01453332 กฎหมายแรงงาน     3(3-0-6) 
   (Labour Laws) 
 01453341     กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I   3(3-0-6) 
          (Civil Procedure I) 
 01453342   ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม   2(2-0-4) 
        (Judicial System and Court Organization) 
 01453343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I   3(3-0-6) 
        (Criminal Procedure Law I) 
 01453344     กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน   3(3-0-6) 
        (Law of Evidence) 
 01453345     กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II   3(3-0-6) 
          (Civil Procedure II) 
 01453351 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล       3(3-0-6) 
                  (Private International Law) 
 01453352  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    3(3-0-6) 
        (Public International Law) 
 01453372 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
           (Information Technology Law) 
 01453376 กฏหมายทรัพย์สินทางปญัญา   3(3-0-6) 
   (Intellectuel Property Law)  
 01453411    หลักวิชาชีพนักกฎหมาย      2(2-0-4) 
        (Legal Profession) 
 01453412    นิติปรัชญา       2(2-0-4) 
        (Legal Philosophy)  
          - วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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ให้นิสิตเลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชากฎหมายการเกษตรและสังคม 
         01453361      กฎหมายการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ       3(3-0-6) 
         (Agrarian and Natural Resoures) 
 01453363      กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
   (Environmental Law) 
         01453461      กฎหมายที่ดินและการจัดการทีด่ิน           2(2-0-4) 
        (Land Law and Land Mangement) 

 01453462       กฎหมายเทคโนโลยชีีวภาพและความหลากหลาย 3(3-0-6) 
   ทางชวีภาพ   

           (Biotechnology and Biodiversity Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
 01453371 กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย  3(3-0-6) 
                       (Agency, Brokerage and Insurance Law) 
 01453375 การเขียนและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย    3(2-2-5) 
   (Writing and Legal Document Preparation) 
 01453471 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคและวิธพีิจารณาคดีผูบ้ริโภค   3(3-0-6) 
   (Laws on Consumer Protection and Consumer Procedure) 
 01453473 ทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
           (Professional Skills and English for Lawyers) 

 01453475 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Trade Law) 
 
กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม 
 01453381    การว่าความและศาลจำลอง                        3(3-0-6) 
   (Advocacy and Moot Court) 
 01453382 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ  3(3-0-6) 
       (Bankruptcy Law and Rehabilitation) 
 01453383 กฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชน                  3(3-0-6) 
   (Juvenile Law) 

 01453481      กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา II   3(3-0-6) 

       (Criminal Procedure Law II ) 
 01453482 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา   3(3-0-6) 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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          (Criminology and Penology) 
           01453483 นิติวิทยาศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (Forensic Science)  
    
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
           01453431 กฎหมายการคลังและภาษีอากร           3(3-0-6)                 
   (Public Monetary and Finance Law) 
           01453432       กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น      3(3-0-6)  
           (Introduction to Public Economic Laws) 

  01453433 กฎหมายว่าด้วยพลงังาน    3(3-0-6) 
   (Energy Law) 
           01453434       กฎหมายเกี่ยวกับการผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 3(3-0-6) 
           (Law Related to Town Planning and Building Control)  
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 01453451    กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 
   (Law of International Organizations) 
 01453452 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Humanitarian Law) 
 01453453 การระงับข้อพิพาททางเลือก             3(3-0-6) 
   (Alterative Dispute Settlement) 
 01453454  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Economic Law) 

      01453455  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Environmental Law) 
 01453456 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   (International Human Rights Law) 
 01453457  สิทธิมนุษยชนและภาคธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Human Rights and Business Sector) 
 
และ/หรือเลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี ้   
 01453490 สหกิจศึกษา       6 
   (Co-operative Education) 
 01453496 เร่ืองเฉพาะทางนิติศาสตร์                   3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Laws)  
 01453497    สัมมนา                           3 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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   (Seminar) 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ เงื่อนไขการศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 นิสิตผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆตามหลักสูตรในสาขาวชิานิติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 105 หน่วยกิต ตามเงือ่นไขดังต่อไปนี้ มีสทิธิได้รบัอนปุริญญา 
 (1) สอบผา่นรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 
หน่วยกิต 
 (2) สอบผา่นรายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปทีี่ 3 
  วิชาเฉพาะบังคบั  รวม  69    หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะเลือก   รวม   3    หน่วยกิต 
 (3) สอบผา่นรายวิชาในหมวดวชิาเลือกเสรี รวม 3 หน่วยกิต 
 
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 8 หลัก     
มีความหมาย ดังนี้ 
 เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
 เลขลำดับที่ 3-5 (453) หมายถึง สาขาวชิานิติศาสตร์  
 เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชัน้ป ี
 เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังตอ่ไปนี้ 
  0  หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนสิิตนอกสาขาวชิา 
  1  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายพืน้ฐาน 
  2  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน 
  3  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
  4  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจิารณาความและพระธรรมนูญ 
    ศาลยุติธรรม 
  5  หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
  6  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายสงัคมและสวสัดิการ   
  7  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
  8  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยตุิธรรม 
  9  หมายถึง  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เร่ืองเฉพาะทาง และสัมมนา  
 เลขลำดับที่ 8 หมายถึง ลำดบัวชิาในแตล่ะกลุ่ม 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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แผนการศึกษา 
 1. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453111 หลักพื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย   3(3-0-6)  
 01453131  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น    3(3-0-6) 
 01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ      2(2-0-4) 
            วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   1(  -  - )  
            วิชาภาษาไทย      3(  -  - )                
   วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร ์  3(  -  - ) 
   แห่งผู้ประกอบการ                                      
   วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย  3(  -  - ) 
   และพลเมืองโลก  
                          รวม          18(  -  -  ) 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2       

จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01453112 นิติตรรกศาสตร ์     2(2-0-4) 
 01453121  กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสญัญา                  3(3-0-6) 
 01453132  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป    3(3-0-6) 
 01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา                            1(0-2-1)   
   วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา   3(  -  - ) 
  วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย  3(   -   -  ) 
  และพลเมืองโลก  
   วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3(  -  - )                     
       รวม           18(  -   - ) 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1       
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453221  กฎหมายว่าด้วยหนี ้    3(3-0-6) 
 01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์     3(3-0-6) 
 01453223  กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  3(3-0-6) 
   และลาภมิควรได ้  
 01453224  กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ  3(3-0-6) 
 01453231  กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ   3(3-0-6) 
    วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม              18(  -  - )  
 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2       

จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว    3(3-0-6) 
 01453226  กฎหมายว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนองและจำนำ 3(3-0-6) 
 01453227  กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ   3(3-0-6)  
 01453228  กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน    3(3-0-6) 
 01453232  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัทางการเมือง  3(3-0-6) 
   วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา     3(  - -  )   
   วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2(  -  - )     
       รวม              20( -  -  )  



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1       
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453321  กฎหมายว่าด้วยมรดก    3(3-0-6)  
 01453331  กฎหมายปกครอง      3(3-0-6)  
 01453332  กฎหมายแรงงาน      3(3-0-6) 
 01453341  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I   3(3-0-6) 
 01453342  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4)  
 01453344  กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน   3(3-0-6) 
                          รวม           17(17-0-34)  
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2      
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453343  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I    3(3-0-6) 
 01453345  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II   3(3-0-6)  
 01453351 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3(3-0-6)  
 01453352  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(3-0-6)  
 01453376  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา              3(3-0-6)  
   วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา   3( -  -  )     
       รวม              18( -  -  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1      
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

   วิชาเฉพาะเลือก         15( -  - )   
   วิชาเลือกเสรี           3( -  - ) 
                รวม                 18( -  -)   

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      

จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01453372 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
 01453411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย    2(2-0-4) 
 01453412 นิติปรัชญา     2(2-0-4) 
          รวม                7(7-0-14) 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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     2. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453111 หลักพื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย   3(3-0-6)  
 01453131  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น    3(3-0-6) 
 01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ    2(2-0-4) 
            วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   1(  -  - )  
            วิชาภาษาไทย      3(  -  - ) 
                 วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร ์  3(  -  - ) 
   แห่งผู้ประกอบการ   
                          วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย  3(  -  - ) 
   และพลเมืองโลก     
                                     รวม             18(  -  -  ) 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2      
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453112 นิติตรรกศาสตร ์     2(2-0-4) 
 01453121  กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสญัญา       3(3-0-6) 
 01453132  กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป    3(3-0-6) 
 01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา                            1(0-2-1)   
   วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา   3(  -  - ) 
   วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย 
   และพลเมืองโลก        3(  -  - )  
   วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร ์  3(  -  - )  
       รวม          18(  -   - ) 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1     
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453221  กฎหมายว่าด้วยหนี ้    3(3-0-6) 
 01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์     3(3-0-6) 
 01453223  กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  3(3-0-6) 
   และลาภมิควรได ้  
 01453224  กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ  3(3-0-6) 
 01453231  กฎหมายอาญา: ภาคความผดิ   3(3-0-6) 
    วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม              18(  -  - )  
 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2      
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว    3(3-0-6) 
 01453226  กฎหมายว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนองและจำนำ 3(3-0-6) 
 01453227  กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ   3(3-0-6)  
 01453228  กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน    3(3-0-6) 
 01453232  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัทางการเมือง  3(3-0-6) 
   วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา     3(  - -  )   
   วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2(  -  - )     
       รวม                20( -  -  )  
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 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1      
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453321  กฎหมายว่าด้วยมรดก    3(3-0-6) 
  01453331  กฎหมายปกครอง      3(3-0-6)

 01453332  กฎหมายแรงงาน       3(3-0-6) 
 01453341  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I   3(3-0-6) 
 01453342  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4) 
 01453344  กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน   3(3-0-6) 
                          รวม             17(17-0-34)  
   

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2       
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453343  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I    3(3-0-6) 
 01453345  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II   3(3-0-6) 
 01453351 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3(3-0-6)  
 01453352  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(3-0-6)  
 01453376  กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา              3(3-0-6)  
   วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา   3( -  -  )     
       รวม              18( -  -  )  
  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 

 

16 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1       
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453490 สหกิจศึกษา       6    
         รวม              6 
 

  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      
จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01453372 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
 01453411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย    2(2-0-4) 
 01453412 นิติปรัชญา     2(2-0-4) 
   วิชาเฉพาะเลือก     9( -  -  ) 
   วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม               19( -   -)   
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คำอธิบายรายวิชา 

 1. วิชาสำหรับนิสิตนอกสาขา 
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                  3(3-0-6) 
  (Law in Everyday Life) 
  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สิทธิและหน้าที่ตาม ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน 
  The law that people should know, rights and duties related to 
laws in daily life, civil and commercial law, business law, criminal law and 
administrative law. 

 
 2. วิชาสำหรับนิสิตในสาขา 
01453111  หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย              3(3-0-6) 
  (Fundamental Principles of Law) 
  วิวัฒนาการและประวัติศาสตร์ของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายระบบกฎหมาย 
ประเภทของกฎหมาย ระบบศาล การใช้และการอุดช่องว่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย สิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมาย บทเบ็ดเสร็จทั่วไปและกฎหมายว่าด้วยบุคคลภายใต้บรรพ 1 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  Evolution and history of law, sources of law, legal systems, 
classifications of law, court system, application of law and filling gaps in law, 
interpretation of law, legal rights and obligations, general provisions and law of 
persons under Book I of  the Civil and Commercial Code. 
 
01453112    นิติตรรกศาสตร์                                      2(2-0-4)       
  (Legal Logics) 
  หลักตรรกศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานิติศาสตร์และวิชาชีพนิติศาสตร์
ปรัชญาและทฤษฎีทางตรรกศาสตร์ หลักคิดแบบมีเหตุผล กระบวนการหาเหตุผล การรู้จักใช้เหตุ
และผลการนำเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ 
  Principles of logics beneficial to studying law and legal professions, 
philosophies and theories on logics, rational thinking, reason finding processes, 
utilization of causes and effects, systematic presentation of  ideas. 
 
 
 
 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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01453121 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา           3(3-0-6) 
  (Juristic Acts and Contract Law) 
  การแสดงเจตนา  โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไข เงื่อนเวลาระยะเวลา  อายุความ 
การก่อให้เกิดสัญญา มัดจำ เบี้ยปรับ  การเลิกสัญญา และข้อสัญญาไม่เป็นธรรม      
       Declaration of intention, void and voidable acts, conditions, 
timeclauses, periods of time, prescription, formation of contract, earnest, 
stipulation penalty, rescission of contract and  unfair contract terms. 
 
01453131 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  (Introduction to Public Law) 
  แนวคิด ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน ปรัชญาของกฎหมายมหาชน 
ลักษณะและประเภทของกฎหมายมหาชนทฤษฎีว่าด้วยรัฐ การจัดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ
รัฐ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐ หลักนิติธรรมหลักนิติรัฐและหลักการ
ประชาธิปไตย 

  Concepts, background and evolution of public law, philosophy of 
public law, characteristics and types of public law, theory of state, structuring and 
authority of state, principle of using power of state, the Rule of Law, legal state 
and democratic principle. 
 
01453132 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป                   3(3-0-6) 
  (Criminal Law : General Principles)    
  หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาการพยายามกระทำความผิด ตัวการ ผู้ใช้ และ
ผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทงการกระทำความผิดอีก อายุความและ
บทบัญญัติที่ใช้กับความผิดลหุโทษ 
  General principles of criminal law, application of criminal law, 
sentencing and punishment, and measures of safety, structure of criminal liability, 
criminal attempts, principals, instigators and supporters, concurrence of offences, 
recidivism, prescription, and provisions applicable to petty offences. 
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01453221  กฎหมายว่าด้วยหนี้                             3(3-0-6) 
  (Obligations Law)  
  ศึกษาถึงบ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การ
โอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ 
  Study of the sources, subject and effect of obligations, plurality of 
debtors and creditors, transfer of claims, and extinction of obligations. 
 
01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์                       3(3-0-6) 
  (Property Law)  
  ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน  ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผลของ
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1  ลักษณะ 3 หลักทั่วไปของทรัพย์สินการ
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  แดนกรรมสิทธิ์  การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวมสิทธิครอบครอง  ภาระจำ
ยอม  สิทธิอาศัย  สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  
  Meaning and types of property, a component part, accessories and 
fruit of  things subject to the Civil and Commercial Code Book I Title III, general 
provisions on property, acquisition of ownership, extent of ownership, exercise of 
ownership, co-ownership,possession, servitudes, habitation, superficies, usufruct, 
charge on immovable property. 
 
01453223 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้    3(3-0-6) 
             (Law on Tort, Management of Affairs without Mandate and  
                     Undue Enrichment) 
  ทฤษฎีว่าด้วยละเมิด ความรับผิดในการกระทำละเมิดค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ละเมิด นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  
        Theories of tort, liability for wrongful acts, compensation for 
wrongful acts, justifiable acts, management of affairs without mandate and undue 
enrichment. 
 
01453224 กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ   3(3-0-6) 
  (Law on Sales, Hire of Property and Hire Purchases) 
  สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ หน้าที่และความรับผิดของ
คู่สัญญา 
  Sale contract, hire of property contract, hire purchase contract, 
obligation and liability of the  parties. 
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01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว                      3(3-0-6) 
  (Family Law) 
  การหมั้น การสมรส เงื่อนไขแห่งการสมความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา      
การเป็นโมฆะและโมฆียะกรรมของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดา
มารดาและบุตร การใช้อำนาจปกครองบุตรและการรับบุตรบุญธรรม 
  Engagement, marriage, conditions of marriage, marital relationship, 
void  and  voidable acts of marriage, termination of marriage, rights and duties of 
parent and child, parental power, and adoption. 
 
01453226 กฎหมายว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ   3(3-0-6) 
     (Law of Loan, Suretyship, Mortgage and Pledge) 
  ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง ค้ำประกัน จำนอง  จำนำ และพ.ร.บ หลักประกัน
ทางธุรกิจ 
    Use, loan of consumption, suretyship, mortgage, pledge and 
Business Security Act. 
 
01453227 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ                 3(3-0-6) 
  (Law of Business Organizations) 
  กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง หุ้ น ส่ ว น ส า มั ญ นิ ติ บุ ค ค ล        
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน จำกัด 
  Sole proprietorship, ordinary partnership, registered partnership, 
limited partnership, limited company, and public company. 
 
01453228 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน              3(3-0-6) 
  (Law on Bills) 
  บัญชีเดินสะพัด ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค และตราสารเปลี่ยนมือ
ประเภทอื่นๆ       
  Current accounts, bills of exchange, promissory notes, cheques, 
and other types of negotiable instruments. 
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01453231     กฎหมายอาญา : ภาคความผิด     3(3-0-6) 
  (Criminal Law : Offences)               
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01453132 
  กฎหมายอาญา ภาคความผิดว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการปกครอง การยุติธรรม 
การปลอมและแปลงการค้า เพศ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ความผิดเก่ียวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดลหุโทษตามกฎหมายอาญา 
  Specific offences of criminal law as offences relating  to public 
administration, the justice system, counterfeiting and alteration, trade, sexuality, 
life, body, liberty, reputation, property, the security of the Royal Kingdom and 
pretty offences according to the criminal law. 
  
01453232 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3(3-0-6) 
  (Constitutional Law and Political Institutions) 
  ประวัติทางกฎหมาย ความหมายและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของ
รัฐธรรมนูญ รัฐและรูปแบบของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ           
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญที่สำคัญ  
  Legal history, the definition and evolution of the constitution, 
categories of the constitution, states and type of states, constitutional organs, 
constitutional independent organs, protection for individual rights and liberties of 
people, control of constitutional conformity, and important laws related to the 
constitution. 
 
01453321 กฎหมายว่าด้วยมรดก                     3(3-0-6) 
  (Law of Succession) 
  การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิ
โดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์และส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ 
การรับมรดกแทนที่ พินัยกรรมและความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม  วิธีจัดการและปันมรดก อายุ
ความมรดก 
                 Devolution of an estate, inheritance, disinheritance, statutory right  
of inheritance, division  into portions between the several classes and degrees of 
statutory heirs, presentation for the purpose of receiving inheritance, wills and 
nullity of  a will, management and partition of an estate, prescription. 
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01453331 กฎหมายปกครอง                           3(3-0-6) 
  (Administrative Laws) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01453131 
  แนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยฝ่ายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครองหลักการ
เก่ียวกับกฎหมายปกครอง และระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐการ
กระทำทางปกครอง กฎ คำสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง หลักความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง เขตอำนาจศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองหลักการจัดทำบริการสาธารณะและ
สัญญาทางปกครอง และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  Basic concepts of administration, origin of administrative law, 
principles related to administrative law and administrative organization of state, 
public administration, public officers, the administrative actions, rules, 
administrative orders, administrative enforcements, the responsibility of the 
administration, establishment of the administrative court, administrative 
procedures, public services and administrative contracts, and other related laws. 
 
01453332 กฎหมายแรงงาน                                     3(3-0-6) 
  (Labour Laws) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน การใช้แรงงานเด็กและหญิง แรงงาน สัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน องค์กร
ทางด้านแรงงาน การพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนและประกันสังคม 
  In t ro d u c t io n  to  the general principles of labour law,  labour 
protections, employment of young workers, and women, labour relations, safety 
at work, labour organization, proceeding of the labour case,  law of compensation 
and social security. 

 
01453341  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I           3(3-0-6) 
          (Civil Procedure I) 
   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งรวมถึงบทบัญญัติทั่วไป  ศาลคู่ความ 
การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  
  Legal principles regarding the civil procedure including general 
provisions, courts, legal parties, pleadings and submissions of the documents and 
legal parties, procedure in courts of the first instance.  
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01453342 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม   2(2-0-4) 
  (Judicial System and Court Organization) 
  ระบบศาล ประเภทของศาล  การชี้ขาดเขตอำนาจศาลประวัติศาลยุติธรรม ศาล
ชำนัญพิเศษ ผู้พิพากษาสมทบ  ศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา  เขตอำนาจศาล  องค์คณะ      
ผู้พิพากษาการจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี 
  Judicial court system, types of courts, deciding a Jurisdiction of 
courts, history of the judiciary, specialized court systems, the role of associate 
judges or lay judges,  court of the first instance, court of appeals, the supreme 
court, jurisdiction , tribunal judge providing, transferring of cases, and reclaiming of 
cases. 
 
01453343     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I    3(3-0-6) 
  (Criminal Procedure Law I) 
  หลักทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีอาญาอำนาจพนักงานสอบสวนและ
ศาล หมายเรียก หมายอาญา การจับ การขัง จำคุก และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตร
พลิกศพ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและวิธีพิจารณาความเบื้องต้นในศาล
อาญา  
  General provisions on the law of criminal procedure, authority of 
the inquiring official and competency of , the court; summons, criminal warrants, 
arrests detention, imprisonment, and provisional release, inquiry, post mortem 
inquest, and filing of criminal and civil cases in connection with an offence and 
general proceeding in the  criminal court. 
 
01453344  กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน     3(3-0-6) 
  (Law of Evidence) 
  แนะนำลักษณะทั่วไปของกฎหมายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5     
การสืบพยาน ภาระการพิสูจน์ การรับฟังและไม่รับฟังพยานประเภทของพยาน ข้อเท็จจริงที่ศาลรู้
ได้เอง และข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย  
   In t r o d u c t io n  t o  the general provisions on laws of evidence 
according to the Civil Procedure Code Division  I Title V and the Criminal Procedure 
Code Division V; course includes background on the attendance and examination 
of witnesses, burden of proof, admissibility of evidence, types of evidence, judicial 
knowledge, and legal presumption.  
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01453345 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II            3(3-0-6) 
               (Civil Procedure Law II) 
  หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำ
พิพากษา หรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คำพิพากษาหรือคำสั่ง อุทธรณ์
และฏีกา 
  Legal principles regarding provisional measures and execution of 
judgments or orders under the Civil Procedure Code, court judgments or orders, 
and appeals. 
 
01453351 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล    3(3-0-6) 
  (Private International Law) 
  หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คนข้ามชาติ นิติสัมพันธ์ที่มี
ลักษณะระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติสถานะของคนต่างด้าว การได้มาและสิ้นไปซึ่ง
สัญชาติไทย การขัดกันแห่งกฎหมาย การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล การยุติข้อพิพาทที่มีนิติสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการโอนคดีที่มีนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
  Principles of private international law, transnational people, legal 
relations with international characters, nationality law, legal status of aliens, 
acquisition and  termination of Thai nationality,  conflict of laws, conflict of 
jurisdictions, settlement of disputes having international legal relations and lis 
pendens. 
 
01453352 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   3(3-0-6) 
  (Public International Law)  
  ที่มา วิวัฒนาการ และทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมาย ภายในบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอำนาจของ
รัฐความรับผิดชอบของรัฐ สนธิสัญญา เอกสิทธิและความคุ้มกันการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
หลักการใช้กำลังภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
  Sources, evolution and theories of international law, the 
relationship of international law and domestic law, subjects of international law, 
state responsibility, jurisdiction of state, treaties, privileges and immunities, 
international dispute settlement, use of force in international law, international 
humanitarian law. 
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01453361  กฎหมายการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 
          (Agrarian and Natural Resources Law) 
  กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรรม กฎหมายคุ้มครอง
เกษตรกร  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหาร จัดการที่ดินและน้ำเพื่อ
การเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับพืชและปศุสัตว์ สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม 
บทบาทภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาของเกษตรกร 
  Laws related the factors of agricultural  production, laws on 
agrarian protection, laws on  natural resources management, land and water 
management for agriculture, laws related plant and livestock, agrarian credits, 
agricultural institutions, the role of public and private  sectors  in solving agrarian 
problems.  
 
01453363 กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  (Environmental Law) 
  หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หลัก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
เก่ียวกับสุขอนามัย การควบคุมเหตุรำคาญ การควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำ กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
หลักกฎหมาย แนวนโยบายของรัฐ หลักสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการ
เรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม  
  Fundamental principles of environmental law, the principles of 
law related to personal hygiene, nuisance, air and water pollution control the law 
of national environmental quality and  promotion, environmental impact 
assessment, analysis of legal doctrines and state policies, human rights and 
environment and legal measures concerning claims for compensation in 
environmental cases.  

 
01453371 กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า และประกันภัย   3(3-0-6) 
      (Law of Agency, Brokerage and Insurance) 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันภัยค้ำจุนและประกัน
ชีวิต การกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าประนีประนอมยอม
ความ 
  Principles of insurance law, insurance against loss, guarantee 
insurance, and life insurance, supervision and promotion of 
insurance  business, agency and brokerage, compromise. 
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01453372 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ              3(3-0-6) 
       (Information Technology Law) 
  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรับผิดทางแพ่งและ
อาญาเก่ียวกับเนื้อหาที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธี
พิจารณาคดีที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิตอล 
  Laws concerning electronic commerce, electronic signature, 
personal data protection, computer crime, civil and criminal liability on content 
posted on the Internet, information technology and intellectual property and court 
proceeding relating to  information technology, fundamental knowledge of digital 
assets. 

 
01453375 การเขียนและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย   3(2-2-5) 
  (Writing and Legal Document Preparation)  
        การอ่านและเขียนทางนิติศาสตร์ การนำเสนอผลงานเขียนทางนิติศาสตร์       
การจัดทำเอกสารการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการร่างสัญญา 
  Legal reading and writing, legal writing  presentation, legal 
consulting documents  preparation and contract drafting.  
 
01453376 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    3(3-0-6) 
  (Intellectual Property Law) 
  ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง สิทธิบัตร อนุสิทธิสัญญาเครื่องหมายการค้าการ
คุ้มครองพันธุ์พืช ความลับทางการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวิธีพิจารณา
ทรัพย์สินทางปัญญา 
  Copyright and neighboring rights, pantants, petty pateants, 
trademarks, plant variety protection, trade secrets, intergrated circuit layout, 
geographical indication and court procedure for intellectual property cases. 
 
01453381  การว่าความและศาลจำลอง    3(3-0-6) 
   (Advocacy and Moot Court) 
  แนะนำกระบวนการพิจารณาคดี การเตรียมคดีและการร่างคำคู่ความ วิธีปฏิบัติ
ในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณ์ด้วยวาจา การทำคำพิพากษา 
การอุทธรณ์และการยื่นฎีกา การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความในศาล   
  Introduction to the legal process of audience, preparation and 
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submission of pleadings, court procedures, offering evidence, examination in chief, 
oral argument, judgment, appeals, mediation, and conciliation in court.  
 
01453382 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ   3(3-0-6) 
  (Bankruptcy Law and Rehabilitation) 
  การขอให้ล้มละลาย การสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ ปลดจากล้มละลาย  
การขอรับชำระหนี้กระบวนพิจาณาคดีกรณี ลูกหนี้ ตายและกรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคล เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาลล้มละลายและกระบวนพิจารณาคดี และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
  Initiating the proceeding of bankruptcy, order for receivership, 
composition, discharge of bankruptcy, claims for repayment, proceeding for the 
dead debtor and juristic person, the comptroller, the authority and proceedings of 
the Bankruptcy court, and rehabilitation of debtor. 
 
01453383 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
  (Juvenile Law) 
  ประวัติและทฤษฎีของกฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนนโยบายของรัฐเก่ียวกับ
เด็กและเยาวชน ปัญหาทางสังคมและจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด การคุ้มครองผู้เยาว์
ในคดีครอบครัว ระบบศาลเด็กและเยาวชน อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็ก  กระบวนการยุติธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด สิทธิของเด็กภายใต้กฎหมายไทย  
  History and theory of juvenile law, state policy  relating juveniles, 
social and psychological problems concerning the juvenile delinquents, protection 
of minor in a family case, the juvenile court system, conventions on rights of 
children, juvenile justice for delinquents, the rights of children under Thai laws. 
 
01453411  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย     2(2-0-4) 
  (Legal Profession) 
  หลักการ  ประวัติ จริยธรรมและคุณค่าในวิชาชีพทางกฎหมาย รวมถึงบทบาท
ขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย 
         Principles, history, ethics, and virtue of the legal profession, 
including the role of legal professional organizations in Thailand. 
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01453412 นิติปรัชญา            2(2-0-4)                 
  (Legal Philosophy) 
  ความหมาย และวิวัฒนาการของนิติปรัชญา การคิดเชิงปรัชญา บทบาทของนิติ
ปรัชญาต่อหลักนิติศาสตร์ นิติปรัชญาสำนักต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดทางนิติศาสตร์ การวิเคราะห์
และการคิดเชิงวิพากษ์ต่อกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การคิดเชิงนิติปรัชญา 
ปรัชญากฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ      
  Meaning and evolution of legal philosophy, philosophizing, roles of 
legal philosophy in principles  of law, schools of legal philosophies, theories and 
concepts related to law, analysis and critical thinking on activities of legislature, 
administration, judiciary, legal systems by means of legal philosophy, philosophies 
of private, public and international laws. 

 
01453431    กฎหมายการคลังและภาษีอากร                    3(3-0-6)                 

    (Public Monetary and Finance Law) 
  ที่มา ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายกาคลัง หลักการนโยบาย  และ
ทฤษฎีที่เก่ียวกับภาษีอากร หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการเงินและการคลังภาครัฐ  
  The sources, theories and fundamental concepts of financial law; 
principles, policies and theories on financial and taxation. 
 
01453432       กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น    3(3-0-6)                           
     (Introduction to Public Economic Laws) 
  แนวคิด และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจ การเข้าควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนการที่รัฐเข้าดำเนินการในทาง
เศรษฐกิจเองมาตรการต่างๆ ที่รัฐอาจนำมาใช้ได้ กฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบกพร่องทางกฎหมายและ
แนวทางแก้ปัญหา  
  Concept and regulations relevant to the state’ s control and 
undertaking of economic activities, state controls over economic activities 
undertaken by individuals and the state engages in economic activities, measures 
exercised by the state, relevant legislation, shortcomings in the law and possible 
solutions.  
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01453433      กฎหมายว่าด้วยพลังงาน                     3(3-0-6) 
           (Energy Law) 
  แนวคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจำหน่าย 
การใช้และการอนุรักษ์พลังงานกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงาน และการ
กำกับดูแลธุรกิจพลังงาน 
  Basic principles related to laws on production, distribution, use 
and conservation of energy.  Other  laws related to the management of energy 
and scrutinization of energy business. 

 
01453434 กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร  3(3-0-6) 

(Law Related to Town Planning and Building Control) 
  ปัญหาทั่ วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมือง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ ดิน          
หลักกฎหมายปกครอง ความเป็นมาและลักษณะสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรที่เกี่ยวข้อง มาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุม
อาคาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  General problems about urban  development, land-use problems, 
principles of  administrative law, background and important features of laws in 
town planning and building control, relevant organs, enforcement measures for 
town planning and building control, and other related laws.      
 
01453451 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
         (Law of International Organizations) 
  ความหมาย พัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศสภาพบุคคลของ
องค์การระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศ ความรับผิดของ
องค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุ้มกันของเจ้าหน้าที่และองค์การระหว่างประเทศ 
สันนิบาตชาติ องค์การสหประชาชาติและทบวงชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ
ในระดับภูมิภาค 
  Meaning, development and establishment of international 
organizations, legal personality of international organizations, legal consequences 
of resolutions of international organizations, privileges  and immunities of the staff 
and international organizations, United Nations and its specialized agencies, 
international regional organizations. 
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01453452      กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  (International Humanitarian Law) 
    ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลักกฎหมาย
จารีตประเพณีและสนธิสัญญาด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สงคราม การขัดกันทางอาวุธ การก่อการร้าย การควบคุมการใช้กำลังและอาวุธ   ความคุ้มครองต่อ
บุคคลในสภาวะการขัดกันทางอาวุธ การแทรกแซงทางมนุษยธรรม และบทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
  Theories and evolution of international humanitarian law, 
international customary and treaty law on international humanity, international law  
concerning wars, armed conflicts, terrorism, regulation of use of force and 
weaponry, protection of persons in times of armed conflicts, humanitarian 
intervention, and roles of international humanitarian organizations. 
 
01453453 การระงับข้อพิพาททางเลือก    3(3-0-6) 
  (Alternative Dispute Resolution) 
  การใช้สิทธิทางศาล ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก หลักกฎหมายเกี่ยวกับกลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก การเจรจาต่อรอง การสืบสวน
สอบสวน การจัดเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมยอมความ การอนุญาโตตุลาการและ
ระเบียบของสถาบันในการระงับข้อพิพาท 
  Litigation rights, international agreements on alternative dispute 
resolution, legal principle related to the mechanisms of alternative dispute 
resolution; negotiation, inquiry, good offices, mediation, conciliation, arbitration, 
and institutional rules of  dispute settlement 

 
01453454 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    (3-0-6) 
  (International Economic Law) 
  วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ การจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาและการแก้ไขวิกฤตการณ์หนี้สิน อุปสรรคทางการค้า 
องค์การการค้าโลก องค์การการค้าโลกกับประเทศกำลังพัฒนา การระงับข้อพิพาทภายใต้องค์การ
การค้าโลก เขตการค้าเสรีและสหภาพศุลกากร 
  The evolution of the international monetary system, the new 
international economic order, relations between the International Monetary Fund 
and the International Bank for Reconstruction and Development, and debt crisis 
relief, trade barriers, the World Trade Organization and developing countries, 
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dispute settlement under World Trade  Organization, free trade areas, and 
customs unions. 
 
01453455 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  (International Environmental Law) 
  เหตุแห่งการเกิดปัญหาสภาวะแวดล้อม และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สังคม เขตอำนาจของรัฐกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หลักทั่วไปของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การระงับข้อ
พิพาททางกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
      The causes of environmental problems and their effects on life 
and society, state jurisdiction and international environmental protection, general 
principles of international environmental law, international conventions on the 
environment, and dispute settlement in international environmental law. 
 
01453456 กฎหมายสิทธิว่าด้วยมนุษยชนระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  (International Human Rights Law) 
  วิวัฒนาการ บ่อเกิด และทฤษฎีของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
หลักการพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชน การวิเคราะห์ 
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน บทบาทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ต่อกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยรัฐและองค์การ
ระหว่างประเทศ กรณีศึกษา เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ 
       Evolution, sources and theories of international human rights law, 
fundamental principles of human rights protection, obligations of state related to 
human rights protection, analysis of  international instruments on human rights, 
the roles  of international human rights law to domestic law related to 
human rights, human rights mechanisms by states and international organisations, 
case studies on human rights violations at international level. 
 
01453457 สิทธิมนุษยชนและภาคธุรกิจ              3(3-0-6) 
                   (Human Rights and Business Sector) 
  แนวคิดและที่มาของสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับภาค
ธุรกิจหลักการชี้แนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ กรอบของกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชน การเข้าถึงการเยียวยา แนวทางปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 

 

32 

  Concepts and history of human rights, the relation between human 
rights and business sector, United Nations principles on business and human rights, 
the legal framework for cooperate human rights accountability, human rights 
impact assessment, access to effective remedy, best practices and case studies. 

 
01453461  กฎหมายที่ดินและการจัดการทีด่ิน                     2(2-0-4) 
  (Land Laws and Land Management) 
  การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน การออกเอกสารสิทธิประเภทของสิทธิในที่ดิน         
การจดทะเบียนสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน 
  Acquisition of land rights, assignment of document of rights, types 
of right in land, registration of right on land according to the Land Code,  laws 
related on land reformation. 
 
01453462 กฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 3-(3-0-6) 
  (Biotechnology and Biodiversity Law) 
  การคุ้มครองการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพกับการค้า
ระหว่างประเทศ ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้ข้อกฎหมาย อนุสัญญา และพิธีสารที่เก่ียวข้อง 
  Protection of biotechnological inventions, biotechnology and  
international trade, biosafety, access to genetic resources and the  benefits arising 
out of the utilization of genetic resources, the  sustainable use and the 
conservation of biological diversity under related laws, conventions, and protocols. 
 
01453471 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  3(3-0-6)
  (Laws on Consumer Protection and Consumer Procedure) 
  แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภคกรอบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งองค์การสหประชาชาติและประชาคมอาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคทั้งกฎหมายเชิงป้องกันและปราบปรามและกฎหมายเชิงเยียวยา กฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตลอดจนวิธีการร้องเรียนของผู้บริโภค และบทบาทของหน่วยงานที่
เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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  Concepts and theories of consumer protection and consumers’ 
rights, UN and ASEAN legal frame for consumer protection, consumer protection  
laws both preventive and redress measure, competition law, direct sales and direct 
marketing law, law on unfair contract terms, law on liability for damage arising from 
unsafe product, consumer procedure law, procedure  for consumer claims, and 
roles of consumer protection agencies. 

 
01453473 ทักษาทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย   2(2-0-4) 

(Professional Skills and English for Lawyers) 
  การวิเคราะห์คำพิพากษา การเขียนความเห็นทางกฎหมายและเอกสาทาง
กฎหมาย การเจรจาและการร่างสัญญา และการสื่อสารด้วยวาจาในสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
เป็นภาษาอังกฤษ 
  Analyzing judicial decisions, writing legal opinions and legal 
documents, negotiating and drafting contracts, and oral communication in legal 
environment in the English language. 

 

01453475    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  (International Trade Law) 
  พัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายเกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ วิธีการชำระเงินและเลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่งสินค้า           
การประกันภัยทางทะเล 
  Development and sources of international trade  law, law of the 
international sale of goods, methods of payment and letters of credit, carriage of goods, 
marine  insurance.  

 
01453481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา II    3(3-0-6) 
  (Criminal Procedure Law II) 
  การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษา
คำสั่ง และค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ  และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง 
  Proceeding in court of first instance, appeals and the supreme court, 
enforcement of judgements, orders and fees, Royal Pardon, and reduction of punishment 
according to the Criminal Procedure Code, criminal procedure in the district court.        

 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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01453482 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา    3(3-0-6) 
      (Criminology and Penology) 
  ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรมสภาพและสาเหตุ
ของอาชญากรรม ลักษณะของอาชญากรกระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม การป้องกัน
อาชญากรรมความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและวัตถุประสงค์ของการ ลงโทษ       
การบริหารงานเรือนจำ การเบี่ยงผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม การควบคุมประพฤติและ
การพักการลงโทษ 
  Meaning and scope of criminology, criminological statistic, nature and  
causes of crime, criminal judicial process and crime, criminal characteristics, crime 
prevention, meaning and scope of penology, punishment and purpose of punishment, 
prison  administration, deviation of prisoners out of judicial process; probation, 
suspension of punishment. 

 
01453483  นิติวิทยาศาสตร์                             3(3-0-6) 
  (Forensic Science) 
         ความหมายและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์การแพทย์กับนิติศาสตร์ บทบาทของแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการยุติธรรม 
การสืบสวนสอบสวนโดยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และศาลไทยกับการรับฟังพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร ์
  The meaning and evolut ion of medical science,  the 
relat ionship between medical science and law, roles of 
medical doctors and the police in judicial administration, investigation and inquiry 
by medical science, and the acceptance of scientific evidence by  the Thai court. 
 
01453490 สหกิจศึกษา      6 

 (Co-operative Education) 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงาน ชั่ ว ค ราว  เพื่ อ ให้ ได้   
ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย     
  On the job training as a temporary employee in order to get 
experiences from the assignment.      
            
 
 
 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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01453496 เรื่องเฉพาะทางนิติศาสตร์         3(3-0-6) 
          (Selected Topics in Laws) 
        เร่ืองเฉพาะทางนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา  
  Selected topics in laws at the bachelor’s degree level.  Topics are 
subjected to change each semester.  
 
01453497 สัมมนา        3      
  (Seminar)  
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี 
  Presentation and discussion on current interesting topics in law at the  
bachelor’s degree level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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ใบบันทึกผลการเรียน 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................รหัสนิสิต............................ 
 หลักสูตรปกติ 4 ปี   เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 อื่นๆ     ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

วิชาตามหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรด
ที่ได ้

ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30       

1.1  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  3       

01175....... .............................................. 1       

และให้เลือกเรียนอีกไมน่้อยกวา่ 2 หน่วยกิต        

 ………………………………………................. 2       

1.2  กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง ผู้ประกอบการ 3       

และให้เลือกเรียนอีกไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต        

…………………………………………………......... 3       

1.3  กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร 13       

วิชาภาษาไทย (เลือก)............................... 3       
วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา (เลือก) 
................................................................. 

3 
      

วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา (เลือก) 
................................................................. 

3 
      

 

 

 

 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 

 

37 

วิชาตามหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรดที่

ได ้
ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

วิชาภาษาตา่งประเทศ 1 ภาษา    
(เลือก) ................................................ 

3 
      

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  
(เลือก)................................................. 

1 
      

1.4  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  8       

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2       
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 
      

.......................................…………………. 3       

.......................................………………... 3       

1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3       

ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต        

.......................................……………… 3       

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98       

2.1  วิชาเฉพาะบังคับ 83       

01453111   หลักพื้นฐานเกี่ยวกบักฎหมาย 3       

01453112 นิติตรรกศาสตร์ 2       
01453121   กฎหมายว่าด้วยนิตกิรรมและ    
               สัญญา 

3 
      

01453131  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3       

01453132    กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 3       

  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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วิชาตามหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรดที่

ได ้
ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

01453221  กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3       

01453222  กฎหมายว่าด้วยทรพัย์ 3       
01453223     กฎหมายว่าด้วยละเมิด           
                จัดการงานนอกสั่ง และ    
                ลาภมิควรได ้

3 
      

01453224  กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย  
               เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ 

3 
      

01453225    กฎหมายวาด้วยครอบครัว 3       
01453226  กฎหมายว่าด้วยยืม         
                ค้ำประกัน จำนอง และ 
                จำนำ  

3 
      

01453227     กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ 3       

01453228  กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน 3       
01453231   กฎหมายอาญา : ภาค 
               ความผิด 

3 
      

01453232 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ  
               สถาบนัทางการเมือง 

3 
      

01453321 กฎหมายว่าด้วยมรดก 3       

01453331 กฎหมายปกครอง 3       

01453332 กฎหมายแรงงาน 3       
01453341  กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง I 

3 
      

01453342 ระบบศาลและพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม 

2 
      

01453343 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา I 

3 
      

  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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วิชาตามหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรด
ที่ได ้

ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

01453344 กฎหมายว่าด้วย
พยานหลักฐาน 

3 
      

01453345 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง II 

3 
      

01453351 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล 

3 
      

01453352 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง 

3 
      

01453372 กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 
      

01453376 กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 3       

01453411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2       

01453412 นิติปรัชญา 2       

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15       

ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต        

01453 _ _ _   (เลือก) .....................   3       

01453 _ _ _   (เลือก) ..................... 3       

01453 _ _ _   (เลือก) ..................... 3       

01453 _ _ _   (เลือก) ..................... 3       

01453 _ _ _   (เลือก) .....................  3       

สหกิจศึกษา        

01453490 สหกิจศึกษา 6       

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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วิชาตามหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรด
ที่ได ้

ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6       

ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต        

_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก) ............... 3       

_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก) ............... 3       

_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก) ............... 3       

_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก) ............... 3       

_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก) ............... 3       

เลือกเสรีเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต) จำนวนหน่วยกิต  รวม 134 หน่วยกิต 

 
นิสิตสอบผ่านแล้ว .................................... หน่วยกิต 
กำลังเรียน ................................................ หน่วยกิต 

รวมทั้งสิ้น ................................................. หน่วยกิต 
ลงชื่อ.....................................................................................นิสิต 

(.....................................................................................) 
     วันที่ .........../................./............. 

ลงชื่อ.....................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

(....................................................................................) 
วันที่ .........../................./............. 

ลงชื่อ.....................................................................................ประธานหลักสูตร 
(....................................................................................) 

วันที่ .........../................./............. 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการดูแล 
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................รหัสนิสิต...................................  
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................E-mail………………………………. 

ว/ด/ป เรื่องที่ปรึกษา ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว  

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ว/ด/ป เรื่องที่ปรึกษา ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว  

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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บันทึก 
...................................................................................................................................................
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