คำอธิบาำราำริบาำ หลักสูตานบตศบ ำสตาาัณฑบต
1. กลุ่มิบาำเอธกาังคัา
าหัสิบาำ
าื่อธและคำอธิบาำราำริบาำ
น(ท-ป-ศ)
217110
คิำมาู้พื้นฐำนเกี่ริกัากฎหมำร
3(3-0-6)
(Foundation to Law)
ขอธาเขตขอธงิบาำนบตบศำสตา์ ิบิัฒนำกำาแห่งกฎหมำร คิำมสัมพันิ์าะหิ่ำงกฎหมำรกัา
ศีลิาามและจำาีตปาะเพณี คิำมหมำร ลักษณะขอธงกฎหมำร าะาากฎหมำรที่สำคัญ า่อธเกบด
กฎหมำร ลำดัาาั้นขอธงกฎหมำรลำรลักษณ์อธักษา ขอธาเขตกำาาังคัาใา้กฎหมำร กำาแา่งปาะเภท
กฎหมำร ปาะเภทขอธงกฎหมำรลำรลักษณ์อธักษา กำาใา้และกำาตีคิำมกฎหมำร า่ อธงิ่ำงแห่ง
กฎหมำร สบทิบ กำาใา้สบทิบ หลักสุจาบต และหลักทั่ิไปขอธงกฎหมำรแพ่งตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่ง
และพำณบาร์
217120
กฎหมำรแพ่งลักษณะาุคคล
2(2-0-4)
(Legitimate Persons)
คิำมหมำรและปาะเภทขอธงาุคคล หลักทั่ิไปขอธงกฎหมำรลักษณะาุคคล สภำพาุคคล
และกำาสบ้นสภำพาุคคล ภูมบลำเนำและคิำมสำมำาถขอธงาุคคล สบทิบและหน้ำที่ขอธงาุคคลและผู้ใา้
อธำนำจปกคาอธงและผู้ปกคาอธงตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 1 ลักษณะ 2 และ
าาาพ 5 และาาาพ 6
217121

กฎหมำรแพ่งลักษณะนบตบกาามและสัญญำ
3(3-0-6)
(Juristic Acts and Contract)
คิำมหมำรขอธงนบตบกาาม อธงค์ปาะกอธาขอธงนบตบกาาม ปาะเภทขอธงนบตบกาาม คิำมากพา่อธง
ในกำาแสดงเจตนำ โมฆะกาาม โมฆีระกาาม เงื่อธนไข เงื่อธนเิลำ าะระเิลำ อธำรุคิำม ตำม
ปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 1 ลักษณะ 4, 5, 6 และคิำมหมำรขอธงสัญญำ คำเสนอธ
คำสนอธง ผลขอธงสัญญำ มัดจำและเาี้รปาัา กำาเลบกสัญญำ ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์
าาาพ 2 ลักษณะ 2
217122

กฎหมำรแพ่งิ่ำด้ิรหนี้ : หลักทั่ิไป
3(3-0-6)
(Obligation: General Principles)
หลักทั่ิไปขอธงกฎหมำรลักษณะหนี้ ิัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้หลำรคน
กำาโอธนสบทิบเาีรกา้อธงและคิำมาะงัาแห่งหนี้ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์าาาพ 2 ิ่ำ
ด้ิรหนี้

217220

กฎหมำรแพ่งิ่ำด้ิรทาัพร์สบน
3(3-0-6)
(Property Law)
คิำมหมำรขอธงทาัพร์และทาัพร์สบน ปาะเภทขอธงทาัพร์สบน คิำมเกี่ริเนื่อธงาะหิ่ำงทาัพร์
ส่ินคิา อธุปกาณ์และดอธกผล ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 1 ลักษณะ 3 และ
หลักกฎหมำรทาัพร์สบน ทาัพรสบทิบ กาามสบทิบ์ สบทิบคาอธาคาอธง ภำาะจำรอธม สบทิบอธำศัร สบทิบเก็า
กบน สบทิบเหนือธพื้นดบน และภำาะตบดพันในอธสังหำาบมทาัพร์ ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์
าาาพ 4
217221

กฎหมำรแพ่งลักษณะละเมบด จัดกำางำน
3(3-0-6)
นอธกสั่ง ลำภมบคิาได้
(Wrongful Acts, Management of Affairs
Without Mandate and Undue Enrichment)
หลักกฎหมำรลักษณะละเมบด คิำมาัาผบดเพื่อธละเมบด ค่ำสบนไหมทดแทนเพื่อธละเมบด และ
นบาโทษกาามตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 2 ลักษณะ 5 จัดกำางำนนอธกสั่ง ตำม
ปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 2 ลักษณะ 3 และลำภมบคิาได้ตำมปาะมิลกฎหมำร
แพ่งและพำณบาร์ าาาพ 2 ลักษณะ 4

217230

กฎหมำรอธำญำ : ภำคทั่ิไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
หลักทั่ิไปขอธงกฎหมำรอธำญำ าทนบรำม กำาใา้กฎหมำรอธำญำ โทษและิบิีกำาเพื่อธคิำม
ปลอธดภัร คิำมาัาผบดทำงอธำญำ กำาพรำรำมกาะทำคิำมผบด ตัิกำาและผู้สนัาสนุน กำากาะทำ
คิำมผบดหลำราทหาือธหลำรกาะทง กำากาะทำคิำมคิำมผบดอธีกและอธำรุคิำม และาทาัญญัตบที่
ใา้แก่คิำมผบดลหุโทษ ตำมปาะมิลกฎหมำรอธำญำ ภำค 1
217231

กฎหมำรอธำญำ: ภำคคิำมผบด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Specific Offense)
พื้นคิำมาู้ : เครศึกษำาำริบาำ 217230 กฎหมำรอธำญำ : ภำคทั่ิไป
หลักกฎหมำรอธำญำภำคคิำมผบด และคิำมผบดลหุโทษ ตำมปาะมิลกฎหมำรอธำญำ ภำค
2 และภำค 3

217240

กฎหมำรมหำานเาื้อธงต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Public Law)
คิำมหมำร ลักษณะทั่ิไปและปาะเภทขอธงกฎหมำรมหำาน พัฒนำกำาและคิำมเป็นมำ
ขอธงกฎหมำรมหำาน แนิคิำมคบดและทฤษฎีพื้นฐำนในทำงกฎหมำรมหำาน ทฤษฎีิ่ำด้ิราัฐ
ทฤษฎีิ่ำด้ิรอธำนำจอธิบปไตร แนิคิำมคบดหลักกำาแา่งแรกกำาใา้ อธำนำจ หลักนบตบาัฐ หลักนบตบ
ิาาม หลักคิำมาอธาด้ิรกฎหมำร และนบตบิบิีขอธงกฎหมำรมหำาน
217241

กฎหมำราัฐิาามนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
คิำมหมำร ลั ก ษณะและปาะเภทขอธงกฎหมำราั ฐิาามนูญ ปาะิั ตบค ิำมเป็ นมำขอธง
าัฐิาามนูญสำกลและาัฐิาามนูญไทร แนิคิำมคบดและทฤษฎีพื้นฐำนในทำงกฎหมำราัฐิาามนูญ
กำาแก้ไขเพบ่มเตบมและรกเลบกาัฐิาามนูญ กำาตีคิำมาัฐิาามนูญ
217242

กฎหมำรปกคาอธง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
คิำมหมำร ลักษณะและที่มำขอธงกฎหมำรปกคาอธง กำาจัดโคางสา้ำงขอธงฝ่ำรปกคาอธง
หลักกำาจัดาะเาีราาาบหำาาำากำาแผ่นดบน ทฤษฎีิ่ำด้ิรกำากาะทำทำงปกคาอธง นบตบกาามทำง
ปกคาอธง กฎทำงปกคาอธง คำสั่งทำงปกคาอธง สัญญำทำงปกคาอธง มำตากำาาังคัาทำงปกคาอธง กำา
คิาคุมกำากาะทำทำงปกคาอธง คิำมาัาผบดขอธงฝ่ำรปกคาอธง
217250

เอธกเทศสัญญำ 1
3(3-0-6)
(Specific Contracts 1)
หลักกฎหมำรลักษณะขอธงเอธกเทศสัญญำ ได้แก่ ซื้อธขำร แลกเปลี่รน ให้ เา่ำทาัพร์ เา่ำซื้อธ
จ้ำงแางงำน จ้ำงทำขอธง าัาขน รืม ฝำกทาัพร์ ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 3
ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ
9 และลักษณะ 10
217251

เอธกเทศสัญญำ 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts 2)
หลักกฎหมำรลักษณะขอธงเอธกเทศสั ญญำ ได้แก่ ค้ำปาะกัน จำนอธง จำนำ เก็าขอธงใน
คลังสบนค้ำ ตัิแทน นำรหน้ำ ปาะนีปาะนอธมรอธมคิำม กำาพนันและขันต่อธ และปาะกันภัร ตำม
ปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 ลักษณะ 13 ลักษณะ 14
ลักษณะ15 ลักษณะ 16 ลักษณะ 17 ลักษณะ 18 และลักษณะ 20

217253

กฎหมำรลักษณะตั๋ิเงบน
3(3-0-6)
(Negotiable Instruments)
หลักกฎหมำรลักษณะาัญาีเดบนสะพัดและลักษณะตั๋ิเงบน ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและ
พำณบาร์ าาาพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21 และกฎหมำริ่ำด้ิรคิำมาัาผบดอธันเกบดจำกกำาใา้
เา็ค
217320

กฎหมำรแพ่งิ่ำด้ิรคาอธาคาัิ
3(3-0-6)
(Family Law)
กำาหมั้น กำาผบดสัญญำหมั้นและค่ำทดแทน กำาาะงัาสบ้นไปแห่งสัญญำหมั้น กำาสมาส
คิำมสัมพันิ์าะหิ่ำงสำมีภาบรำ ทาัพร์สบนและหนี้สบนาะหิ่ำงสำมีภาบรำ กำาสมาสที่เป็นโมฆะ กำา
สมาสที่เป็นโมฆีระ กำาสบ้นสุดแห่งกำาสมาส าบดำมำาดำกัาาุตา สบทิบและหน้ำที่าะหิ่ำงาบดำมำาดำ
กัาาุตา ผู้ปกคาอธงและผู้อธรู่ในปกคาอธง าุตาาุญิาาม ค่ำอธุปกำาะเลี้รงดูและค่ำเลี้รงาีพ ตำม
ปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 5
217321

กฎหมำรแพ่งิ่ำด้ิรมาดก
3(3-0-6)
(Succession Law)
หลักสำคัญเกี่ริกัากฎหมำรมาดก กำาตกทอธดแห่งทาัพร์มาดก กำาเป็นทำรำท กำาตัดมบ
ให้าัามาดก กำาสละมาดก สบทิบโดริาามในกำาาั ามาดก กำาแา่งทาัพร์และกำาแา่งส่ินมาดก
าะหิ่ำงทำรำทโดริาามในลำดัาและาั้นต่ำง ๆ กำาาัามาดกแทนที่ พบนัรกาาม ิบิีจัดกำาและปัน
มาดก ผู้จัดกำามาดก ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและพำณบาร์ าาาพ 6
217350

กฎหมำรลักษณะหุ้นส่ินและาาบษัท
3(3-0-6)
(Partnership and Corporation)
าทเา็ดเสา็จทั่ิไปเกี่ริกัาหุ้นส่ินาาบษัท ห้ำงหุ้นส่ินสำมัญ คิำมเกี่ริพันาะหิ่ำงผู้เป็น
หุ้นส่ินด้ิรกันเอธง คิำมเกี่ริพันาะหิ่ำงผู้เป็นหุ้นส่ินกัาาุคคลภำรนอธก กำาเลบกและกำาาำาะ
าัญาีห้ำงหุ้นส่ินสำมัญ กำาจดทะเาีรนห้ำงหุ้นส่ินสำมัญ กำาคิาห้ำงหุ้นส่ินสำมัญเข้ำด้ิรกัน
ห้ำงหุ้นส่ินจำกัด าาบษัทจำกัด สภำพและกำาจัดตั้งาาบษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือธหุ้น ิบิีกำาจัดกำา
าาบษัทจำกัด กำาเปลี่รนแปลงโคางสา้ำงและกำาเลบกาาบษัทจำกัด ตำมปาะมิลกฎหมำรแพ่งและ
พำณบาร์ าาาพ 3 ลักษณะ 22 และาาบษัทมหำานจำกัด ตำมพาะาำาาัญญัตบาาบษัทมหำานจำกัด
พ.ศ.2535

217351

กฎหมำรภำษีอธำกา
3(3-0-6)
(Taxation Law)
หลักกำา แนิคบด นโราำร และทฤษฎีที่เกี่ริข้อธ งกัาภำษีอธำกา หลักกำาเาื้อธงต้นและ
กฎหมำรเกี่ริกัาภำษีเงบนได้าุคคลิาามดำ ภำษีเงบนได้นบตบาุคคล ภำษี มูลค่ำเพบ่ม และภำษีิุากบจ
เฉพำะ ตำมปาะมิลาัษฎำกา
217352

กฎหมำรล้มละลำร
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law)
หลักสำคัญขอธงกฎหมำรล้มละลำร กำาดำเนบนคดีล้มละลำรตำมพาะาำาาัญญัตบล้มละลำร
มำตากำากำาฟื้นฟูกบจกำาขอธงลูกหนี้ตำมพาะาำาาัญญัตบล้มละลำร พ.ศ.2483 และกฎหมำรจัดตั้ง
ศำลล้มละลำรและิบิีพบจำาณำคดีล้มละลำร และกฎหมำรอธื่นที่เกี่ริข้อธง
217360

กฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Civil Procedure Law I)
คิำมหมำรขอธงกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง หลักกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่งิ่ำ

ด้ิร
าททั่ิไป ิบิีพบจำาณำในศำลาั้นต้นตำมปาะมิลกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง ภำค 1 และภำค
2
217361

กฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Civil Procedure Law II)
พื้นคิำมาู้ : เครศึกษำาำริบาำ 217360 กฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง 1
หลักกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่งิ่ำด้ิรกำาอธุทิาณ์ ฎีกำ ิบิีกำาาั่ิคาำิก่อธนพบพำกษำ
และกำาาังคัาตำมคำพบพ ำกษำหาือธคำสั่ง ตำมปาะมิลกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง ภำค 3
และ 4
217362

กฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมอธำญำ 1
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Law I)
คิำมหมำร ที่มำขอธงกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมอธำญำ าะาากำาดำเนบนคดีอธำญำและ
หลักเกณฑ์ทั่ิไปขอธงกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมอธำญำ าุคคลและสถำาันในกาะาินกำารุตบิาาม
ทำงอธำญำ อธำนำจพนักงำนสอธาสินและศำล กำาฟ้อธงคดีอธำญำและคดีแพ่งเกี่ริเนื่อธงกัาคดีอธำญำ
หมำรเาีรกและหมำรอธำญำ กำาจำกัดเสาีภำพขอธงาุคคลในกาะาินกำารุตบิาามทำงอธำญำ กำาจัา
ขัง จำคุก ค้น ปล่อธราั่ิคาำิ ตำมปาะมิลกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมอธำญำ ภำค 1 และภำค 2

217363

กฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมอธำญำ 2
2(2-0-4)
(Criminal Procedure Law II)
พื้นคิำมาู้ : เครศึกษำาำริบาำ 217363 กฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมอธำญำ 1
กาะาินกำาดำเนบนคดีอธำญำในส่ินิบิีพบจำาณำในศำลาั้นต้น อธุทิาณ์ ฎีกำ กำาาังคัา
ตำมคำพบพำกษำ อธภัรโทษ เปลี่รนโทษหนักเป็นเาำและลดโทษ ตำมปาะมิลกฎหมำริบิีพบจำาณำ
คิำมอธำญำ ภำค 3 ภำค 4 ภำค 6 และภำค 7
217364

กฎหมำรลักษณะพรำนหลักฐำน
3(3-0-6)
(Evidence Law)
ิบิัฒนำกำากฎหมำรลักษณะพรำนขอธงไทร คิำมหมำรและปาะเภทขอธงพรำนหลักฐำน
คิำมเกี่ริพันาะหิ่ำงกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมและกฎหมำรลักษณะพรำน หลักเกณฑ์กำาสืา
พรำนหลั ก ฐำนทั้ ง ในคดี แ พ่ ง และคดี อธ ำญำ หลั ก ในกำาาั า ฟั ง พรำนหลั ก ฐำนและไม่ าั า ฟั ง
พรำนหลักฐำน ข้อธสันนบษฐำน ข้อธที่ศำลาู้เอธง หน้ำที่นำสืา กำารื่นาัญาีาะาุพรำน กำาสืาพรำน
ตำมปาะมิลกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง ภำค 1 ลักษณะ 5 และปาะมิลกฎหมำริบิีพบจำาณำ
คิำมอธำญำ ภำค 3 ภำค 4 ภำค 6 และภำค 7
217380

กฎหมำรแางงำนและิบิีพบจำาณำคดีแางงำน
3(3-0-6)
(Labor Law and Procedure)
หลักกฎหมำรแางงำน และหลักสำคัญขอธงกฎหมำรคุ้มคาอธงแางงำน กฎหมำรแางงำน
สัมพันิ์ กฎหมำรเงบนทดแทน กฎหมำรปาะกันสังคม กฎหมำรจัดตั้งศำลแางงำนและิบิีพบจำาณำ
คดีแางงำน และกฎหมำรอธื่น ๆ ที่เกี่ริข้อธง
217410

นบตบปาัาญำ
3(3-0-6)
(Philosophy of Law)
ิบ ิั ฒ นำกำาขอธงแนิคิำมคบ ด ปาั า ญำทำงกฎหมำร กำารอธมาั า กฎหมำร คิำมเป็ น
กฎหมำร
ที่แท้จาบง ตำมแนิคิำมคบดขอธงสำนักกฎหมำริาามาำตบ สำนักกฎหมำรา้ำนเมือธง สำนักกฎหมำร
า้ำนเมือธง มำา์กซบส สตาีนบรม และแนิคบดทำงกฎหมำรอธื่น ๆ ที่เกี่ริข้อธง าิมทั้ งปัญหำกำาใา้
กฎหมำร

217411

หลักิบาำาีพนักกฎหมำร
2(2-0-4)
(Principles of Legal Profession)
ิบิัฒนำกำาขอธงิบาำาีพกฎหมำร หน้ำที่คิำมสำคัญขอธงนักกฎหมำร อธุดมคตบ จาบริาาม
มาารำท ิบ นั รขอธงนั กกฎหมำร อธงค์ กาคิาคุมผู้ ป าะกอธาิบาำาีพทำงกฎหมำรทั้ งผู้ พบพ ำกษำ
อธัรกำา ทนำรคิำม ตำมพาะาำาาัญญัตบเนตบาัณฑบตรสภำ พาะาำาาัญญัตบทนำรคิำม
217412

ปาะิัตบศำสตา์กฎหมำร
2(2-0-4)
(Legal History)
ปาะิัตบศำสตา์ทำงกฎหมำรและสังคมดั้งเดบมขอธงาะาากฎหมำรที่มีอธบทิบพลต่อธกฎหมำรไทร
ทั้งาะาากฎหมำรลำรลั กษณ์ อธักษา าะาากฎหมำรจำาีตปาะเพณี อธบทิบพลขอธงศำสนำ จำาีต
ปาะเพณีที่มีต่อธกฎหมำร แนิคิำมคบดขอธงนักปาัาญำทำงกฎหมำรทั้งภำคพื้นรุโาปและเอธเาีร
าะาากฎหมำรไทรโาาำณในรุคสุโขทัร อธรุิรำ าัตนโกสบนทา์ กฎหมำรตาำสำมดิง อธบทิบพลที่
ส่งผลต่อธกำาเปลี่รนแปลงาะาากฎหมำรไทรสมัราัากำลที่ 5 กำาจัดทำปาะมิลกฎหมำรและ
กฎหมำรเข้ำสู่รุคปัจจุาัน
217460

กำาิ่ำคิำมและศำลจำลอธง
3(3-0-6)
(Advocacy and Moot Court)
หลักกำาิ่ำคิำมตำมปาะมิลกฎหมำริบิีพบจำาณำคิำมแพ่ง ปาะมิลกฎหมำริบิี
พบจำาณำคิำมอธำญำ หลั กกำาเตาีรมคดีแพ่ง คดีอธำญำ หลักกำาา่ำงคำฟ้อธงคดีแพ่ง คดีอธำญำ
หลักกำาา่ำงคำให้กำาคดีแพ่ง คดีอธำญำ กำาา่ำงคำคู่คิำม คำา้อธง คำขอธ คำแถลงและกำาแสดงก
าะาินกำาพบจำาณำคดีในศำลาั้นต้น ทั่งคดีแพ่งและคดีอธำญำ ิบิีกำาซักพรำน กำาถำมค้ำน กำา
ถำมตบง
กำาอธุทิาณ์และกำาฎีกำ
217461

าะาาศำล และพาะิาามนูญศำลรุตบิาาม
2(2-0-4)
(Court System and Constitutional Court of Justice)
คิำมหมำรและคิำมสำคัญขอธงศำล ปาะเภทขอธงศำลตำมาัฐิาามนูญ และาะาาตุลำกำา
ในศำลาัฐิาามนูญ ศำลปกคาอธงและศำลาำนัญพบเศษต่ำง ๆ คิำมหมำรและคิำมสำคัญขอธง
กฎหมำร
ิ่ ำ ด้ ิ รพาะิาามนู ญ ศำลรุ ตบ ิ าาม ปาะเภทขอธงศำลรุ ตบ ิ าาม เขตอธ ำนำจศำล อธ ำนำจในกำา
พบจำาณำพบพำกษำคดี กฎหมำริ่ำด้ิรกำาจัดตั้งศำลแขิงและิบิีพบจำาณำคิำมอธำญำในศำล
แขิง

2. กลุ่มิบาำเอธกเลือธก
าหัสิบาำ
าื่อธและคำอธิบาำราำริบาำ
น(ท-ป-ศ)
217310
อธำาญำิบทรำและทัณฑิบทรำ
3(3-0-6)
(Criminology and Penology)
คิำมหมำร แนิคบด ทฤษฎี และขอธาเขตขอธงอธำาญำิบท รำ สถบตบอธำาญำกาาม สภำพและ
สำเหตุขอธงอธำาญำกาาม กาะาินกำารุตบิาามกัาอธำาญำกาาม พฤตบกาามขอธงผู้กาะทำผบด กำา
ป้อธงกันอธำาญำกาาม คิำมหมำรและขอธาเขตขอธงทั ณฑิบทรำ กำาาาบหำางำนเาือธนจำ กำาคุม
ปาะพฤตบ และกำาพักกำาลงโทษ
217311

าะาากฎหมำรซีิบลลอธิ์
3(3-0-6)
(Civil Law System)
กำาเกบดขึ้นและิบิัฒนำกำาขอธงาะาาซีิบลลอธิ์ตั้งแต่สมัรโามัน สมัรกลำงจนกาะทั่งถึงกำา
เกบดขึ้นขอธงปาะมิลกฎหมำรแพ่งฝาั่งเศส ปาะมิลกฎหมำรแพ่งเรอธามัน และพัฒนำกำาขอธงาะาา
ปาะมิลกฎหมำรในปัจจุาัน าิมถึงคิำมคบดพื้นฐำนในเาื่อธงา่อธเกบดขอธงกฎหมำร นบตบิบิี และหลัก
กฎหมำรที่สำคัญาำงลักษณะ
217312

าะาากฎหมำรคอธมมอธนลอธิ์
3(3-0-6)
(Common Law System)
กำาเกบดขึ้นและิบิฒ
ั นำกำาขอธงาะาาคอธมมอธนลอธิ์ตั้งแต่สมัรโามัน จนกาะทั่งถึงกำาเกบดขึ้น
ขอธงกฎหมำรอธังกฤษ ตำมมำด้ิรกฎหมำรอธเมาบกำ และพัฒนำกำาขอธงาะาาคอธมมอธนลอธิ์ใน
ปัจจุาัน าิมถึงคิำมคบดพืน้ ฐำนในเาื่อธงา่อธเกบดขอธงกฎหมำร นบตบิบิี และหลักกฎหมำรที่สำคัญาำง
ลักษณะ
217322

สัมมนำกฎหมำรแพ่ง
3(3-0-6)
(Seminar on Civil Law)
าูปแาาขอธงกำาจั ดให้มีกำาสัมมนำในปัญหำสำคัญต่ำง ๆ เกี่ริกัาเาื่อธงใดเาื่อธงหนึ่งหาือธ
หลำรเาื่อธงในิบาำกฎหมำรแพ่งที่ได้ศึกษำในาั้นมำแล้ิ เพื่อธทาทินและเพบ่มคิำมาำนำญ
217323

กฎหมำรที่ดบน
3(3-0-6)
(Land Law)
กฎหมำรลักษณะที่ดบนตำมปาะมิลกฎหมำรที่ดบนและกฎหมำรต่ำง ๆ ที่เกี่ริกัากำาปฏบาูป
ที่ดบน กฎหมำรเกี่ริกัากำาจัดสาาที่ดบน กฎหมำรอธำคำาาุด และกฎหมำรอธื่นที่เกี่ริข้อธง

217330

กำาสืาสิน สอธาสินและกำาคุ้มคาอธงพรำน
3(3-0-6)
(Criminal Process and Witness Protection)
กาะาินกำารุตบิาามทำงอธำญำในาั้นพนักงำนสอธาสิน กำาสืาสิน กำาสอธาสินในกำา
กาะทำคิำมผบดอธำญำ สบทิบขอธงผู้ต้อธงหำตำมกฎหมำร าิมทั้งหลักกฎหมำรคุ้มคาอธงพรำนและ
ผู้เสีรหำรในทำงอธำญำ และกฎหมำรอธื่นที่เกี่ริข้อธง
217331

สัมมนำกฎหมำรอธำญำ
3(3-0-6)
(Seminar on Criminal Law)
าูปแาาขอธงกำาจัดให้มีกำาสัมมนำในปัญหำสำคัญต่ำง ๆ เกี่ริกัาเาื่อธงใดเาื่อธงหนึ่ง หาือธ
หลำรเาื่อธงในิบาำกฎหมำรอธำญำที่ได้ศึกษำในาั้นมำแล้ิ เพื่อธทาทินและเพบ่มคิำมาำนำญ
217340

กฎหมำรเกี่ริกัาสบ่งแิดล้อธม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
แนิคบดพื้นฐำนและหลักกำาทำงกฎหมำรที่สำคัญเกี่ริกัากำาจัดกำา ป้อธงกัน าาาเทำ
แก้ไขปัญหำมลพบษต่ำง ๆ ไม่ิ่ำจะเป็นมลพบษทำงน้ำ อธำกำศ เสีรง คิำมสั่นสะเทือธน ขระมูลฝอธร สบ่ง
ปฏบกูล ขอธงเสีรอธัน ตาำร ิัตถุอธัน ตาำร กำาคิาคุมและอธนุาักษ์กำาใา้ทาัพรำกาิาามาำตบ กำา
เาีรกา้อธง
ค่ำสบนไหมทดแทนสำหาัาคิำมเสีรหำรที่เกบดจำกปัญหำดังกล่ำิ และหลักเกณฑ์เกี่ริกัากำาจัดทำ
าำรงำนกำาิบเคาำะห์ผลกาะทาสบ่งแิดล้อธม
217341

กฎหมำรเกี่ริกัาสบทิบมนุษราน
3(3-0-6)
(Human Rights Law)
ปาั า ญำิ่ ำ ด้ิ รสบ ทิบ ม นุ ษ ราน ปฏบ ญญำสำกลิ่ำ ด้ ิ รสบ ท ิบ มนุ ษ รานแห่ง สหปาะาำาำตบ
อธนุสัญญำาะหิ่ำงปาะเทศิ่ำด้ิรสบทิบทำงแพ่ง ทำงกำาเมือธง เศาษฐกบจ สังคมและิัฒนิาาม ศึกษำ
ถึงกำาคุ้มคาอธงสบทิบมนุษรานตำมกฎหมำรภำรในและตำมหลักกฎหมำราะหิ่ำงปาะเทศ าิมทั้ง
ศึกษำปาะิัตบ
คิำมเป็นมำ และิัตถุปาะสงค์ขอธงกำามีกฎหมำรกำาค้ำมนุษร์ กฎหมำรคิำมาุนแางต่อธเด็กและ
สตาี และกฎหมำรอธื่น ๆ ที่เกี่ริข้อธง

217342

ศำลปกคาอธงและิบิีพบจำาณำคดีปกคาอธง
3(3-0-6)
(Administrative Courts and Procedure)
คิำมหมำร ที่มำและคิำมสำคัญขอธงศำลปกคาอธง าะาาศำลปกคาอธงและิบิีพบจำาณำคดี
ปกคาอธง กำาจัดอธงค์กาขอธงศำลปกคาอธงไทร ิบิีพบจำณำคดีปกคาอธงขอธงศำลไทร มำตากำาคุ้มคาอธง
าั่ิคาำิ ผลแห่งคำพบพำกษำหาือธคำสั่งกำาาังคัาคดีปกคาอธง กำาอธุทิาณ์คำพบพำกษำหาือธคำสั่ง
217343

กฎหมำรเกี่ริกัากำาปกคาอธงท้อธงถบ่น
3(3-0-6)
(Local Administration Law)
แนิคิำมคบดพื้นฐำนขอธงกำาจัดาะเาีราาำากำาาาบหำาท้อธงถบ่น อธงค์กาปกคาอธงส่ินท้อธงถบ่น
ตำมกฎหมำรปัจจุาัน อธำนำจหน้ำที่ขอธงอธงค์กาเหล่ำนี้ในฐำนะที่เป็ นนบตบาุคคล โดรเฉพำะอธร่ำงรบ่ง
อธำนำจในกำาอธอธกกฎหมำร กำากำกัาดูแลเหนือธอธงค์กาเา่นิ่ำนี้ทั้งในแง่กำากำกัาดูแลเหนือธาุคคล
และ
กำากำกัาดูแลเหนือธกำากาะทำ าิมตลอธดถึงาะเาีราและิบิีกำาคลังขอธงอธงค์กาปกคาอธงส่ินท้อธงถบ่น
และกำาคิาคุมจำกส่ินกลำง
217344

กฎหมำรเกี่ริกัาิบิีปฏบาัตบาำากำาทำงปกคาอธง
3(3-0-6)
(Administrative Procedures Law)
แนิคบ ด พื้ น ฐำนและคิำมเป็ น มำขอธงกฎหมำริ่ ำ ด้ ิ ริบ ิี ป ฏบ าั ตบ า ำากำาทำงปกคาอธง
ขอธาเขตกำาาังคัาใา้ กาะาินกำาก่อธนอธอธกคำสั่งทำงปกคาอธง กาะาินกำาพบจำาณำอธอธกคำสั่งทำง
ปกคาอธง าูปแาาและผลขอธงคำสั่งทำงปกคาอธง กำาอธุท ิาณ์คำสั่งทำงปกคาอธง กำาเพบกถอธนคำสั่ง
ทำงปกคาอธง กำาขอธให้พบจำาณำใหม่ กำาาังคัาทำงปกคาอธง าะระเิลำและอธำรุคิำมและกฎหมำร
อธื่นที่เกี่ริข้อธง
217345

ศำลาัฐิาามนูญและิบิีพบจำาณำคดีาัฐิาามนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Court and Procedure)
ปาะิัตบ ศ ำสตา์ แนิคิำมคบ ดเกี่ ริกั าศำลาัฐ ิาามนูญ โดรเฉพำะอธร่ ำ งรบ่ ง กำาคิาคุ ม
ตาิจสอธามบให้กฎหมำรขัดต่อธาัฐิาามนูญ ภำากบจ โคางสา้ำงและอธำนำจหน้ำที่ขอธงศำลาัฐิาามนูญ
าิมทั้ง
กำาได้มำซึ่งตุลำกำาศำลาัฐิาามนูญ หลักกำาทั่ิไปขอธงิบิีพบจำาณำคดีาัฐิาามนูญและหลักกำา
เฉพำะที่เกี่ริกัากำาพบจำาณำคดีาั ฐิาามนูญาำงปาะเภท คำิบนบจฉัร ผลขอธงคำิบนบจฉัร ตลอธดจน
กาะาินกำาาังคัาตำมคำิบนบจฉัรขอธงศำลาัฐิาามนูญ

217346

กฎหมำราัฐสภำ
3(3-0-6)
(Parliament Law)
ิบิัฒนำกำาและคิำมเป็นมำขอธงสถำาันาัฐสภำ คิำมสำคัญขอธงาัฐสภำต่อธกำาปกคาอธง
าะาอธาปาะาำิบปไตร าูปแาาต่ำง ๆ ขอธงาัฐสภำในาะาอธาปาะาำิบปไตรตะิันตก หลักกำาเาื่อธง
คิำมเป็นอธบสาะในกำาดำเนบนงำนขอธงาัฐสภำในปาะเทศต่ำง ๆ ข้อธาังคัากำาปาะาุมขอธงาัฐสภำ
ลักษณะในทำงกฎหมำรขอธงข้อธาังคัา กำาปาะาุมขอธงสภำอธำนำจหน้ำที่ขอธงปาะิำนาัฐสภำและ
เลขำิบกำา าัฐสภำในส่ินที่เกี่ริกัากำาาาบหำางำนาัฐสภำ คณะเจ้ำหน้ำที่ขอธงาัฐสภำ าะาาและกำา
ทำงำนขอธงคณะกาามำิบกำาสำมัญและิบสำมัญขอธงาัฐสภำ ิำาะกำาปาะาุมและกำาจัดาะเาีรา
ิำาะกำาปาะาุมกาะาินกำา
นบตบาัญญัตบ เปาีราเทีรากันในปาะเทศต่ำง ๆ าิมตลอธดถึงกาะาินกำาคิาคุมตาิจสอธาฝ่ำราาบหำา
โดราัฐสภำ
217347

กฎหมำรเกี่ริกัากำาเงบนและกำาคลังขอธงาัฐ
3(3-0-6)
(Public Financial Law)
หลักกฎหมำรกำาคลังที่เกี่ริกัากำาเงบน กำาคลัง ิบิีกำางาปาะมำณ และาะาาภำษีอธำกา
หลักเศาษฐศำสตา์ที่เกี่ริกัากำาเงบนและกำาคลัง ซึ่งอธงค์กาขอธงาัฐใา้เป็นเคาื่อธงมือธในกำาาาบหำา
ปาะเทศ
217348

กฎหมำริ่ำด้ิรโาาำณสถำนและโาาำณิัตถุ
3(3-0-6)
(Archeological Sites and Antiques Law)
คิำมหมำรขอธงโาาำณสถำน โาาำณิัตถุ ศบลปิัตถุ และพบพบิภัณฑ์แห่งาำตบ ปาะเภทขอธง
โาาำณสถำน คิำมสำคัญขอธงโาาำณสถำน โาาำณิัตถุ ศบลปิัตถุ สถำนที่ศักดบ์สบทิบ์และเมือธงเก่ำใน
ท้อธงถบ่น คิำมเป็ น มำ แนิคิำมคบ ดและกฎหมำรในกำาอธนุาักษ์และคุ้มคาอธงโาาำณสถำนและ
โาาำณิัตถุและศบลปิัตถุขอธงปาะเทศไทร หลักเกณฑ์ในกำาขึ้นทะเาีรนโาาำณสถำน อธำนำจหน้ำที่
ขอธงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กำาคิาคุมดูแล าักษำโาาำณสถำน โาาำณิัตถุและศบลปิัตถุ หน้ำที่ขอธง
เจ้ำขอธงหาือธผู้คาอธาคาอธงโาาำณสถำน โาาำณิัตถุและศบลปิัตถุ

217349

กฎหมำรทาัพรำกาิาามาำตบและภูมบปัญญำ
3(3-0-6)
ท้อธงถบ่น
(Natural Resources and Local Wisdom Law)
คิำมหมำรและปาะเภทขอธงทาัพรำกาิาามาำตบและภูมบปัญญำท้อธงถบ่น คิำมสำคัญขอธง
ทาัพรำกาิาามาำตบและภูมบปัญญำท้อธงถบ่น แนิคิำมคบดในกำาอธนุาักษ์ทาัพรำกาิาามาำตบและ
ภูมบปัญญำท้อธงถบ่น กฎหมำรในกำาอธนุาักษ์และคุ้มคาอธงทาัพรำกาิาามาำตบ พาะาำาาัญญัตบสงิน
และคุ้มคาอธงสัติ์ป่ำ พ.ศ. 2535 พาะาำาาัญญัตบอธุทรำนแห่งาำตบ พ.ศ. 2504 พาะาำาาัญญัตบป่ำ
สงินแห่งาำตบ พ.ศ.2507 พาะาำาาัญญัตบกำาปาะมง พ.ศ. 2490 และพาะาำาาัญญัตบคุ้มคาอธง
ซำกดึกดำาาาพ์ พ.ศ.2551 และกฎหมำรที่เกี่ริข้อธงกัากำาคุ้มคาอธงภูมบปัญญำท้อธงถบ่น
217353

กฎหมำรทาัพร์สบนทำงปัญญำ
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
แนิคบดกำาคุ้มคาอธงทาั พร์สบนทำงปัญญำ ปาะเภทขอธงทาัพร์สบนทำงปัญญำ กำาคุ้มคาอธง
ตำมหลักกฎหมำริ่ำด้ิรลบขสบทิบ์ สบทิบาัตา เคาื่อธงหมำรกำาค้ำและกฎหมำรอธื่น ๆ ที่เกี่ริข้อธง
217354

กฎหมำรคุ้มคาอธงผู้าาบโภคและิบิพี บจำาณำคดีผู้าาบโภค
3(3-0-6)
(Consumer Protection Law and Procedure)
แนิคบด คิำมเป็นมำ คิำมจำเป็นที่ต้อธงมีกฎหมำรเพื่อธคุ้มคาอธงสบทิบขอธงผู้าาบโภค กฎหมำร
คุ้ ม คาอธงผู้ า าบ โ ภค กำาาั ง คั า ใา้ ก ฎหมำรและกำาเรี ร ิรำคิำมเสี ร หำรให้ แ ก่ ผู้ า าบ โ ภคตำม
พาะาำาาัญญัตบคุ้มคาอธงผู้าาบโภค พ.ศ. 2522 และกฎหมำรอธื่น ๆ ที่เกี่ริข้อธง หลักกำาฟ้อธงคดีและ
พบจำาณำคดีผู้าาบโภคตำมพาะาำาาัญญัตบิบิีพบจำาณำคดีผู้าาบโภค พ.ศ. 2551 และกฎหมำรอธื่น ๆ ที่
เกี่ริข้อธง
217355

กฎหมำรเกี่ริกัาสถำาันกำาเงบนและกำาลงทุน
3(3-0-6)
(Financial Institution Law and Investment Law)
าทาำทขอธงสถำาันกำาเงบน หลักปฏบาัตบเกี่ริกัากฎหมำรปาะกอธาิุากบจขอธงสถำาันกำาเงบน
นโราำรกำาคิาคุมและส่งเสาบม กำาปาะกอธาิุากบจขอธงสถำาันกำาเงบนภำคเอธกาน หลักกฎหมำร
คิาคุมกำาปาะกอธาอธุตสำหกาาม าิมทั้งสบทิบและหน้ำที่ขอธงผู้ที่จะเข้ำมำลงทุนในปาะเทศไทร
นโราำรและข้อธกำหนดกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ อธันเป็นกำาจูงใจให้ผู้เข้ำมำลงทุน กฎหมำรเกี่ริกัากำา
ปาะกอธาอธำาีพขอธงคนต่ำงด้ำิ กฎหมำรเกี่ริกัากำาลงทุนขอธงปาะเทศอธื่น ๆ

217356

กฎหมำรเกี่ริกัาหลักทาัพร์และตลำดหลักทาัพร์
3(3-0-6)
(Securities and Stock Exchange Law)
แนิคบด ทฤษฎีิุากบจหลักทาัพร์ าะาาทุน กำาาะดมทุนขอธงาาบษัทโดรกำาอธอธกหลักทาัพร์
านบดขอธงหลักทาัพร์ กำาอธอธกหลักทาัพร์ กำาเสนอธขำรหลักทาัพร์ต่อธปาะาำาน กำากาะทำอธันไม่เป็น
ิาามเกี่ริกัากำาซื้อธขำรหลักทาัพร์ กำาคาอธางำกบจกำา มำตากำาส่งเสาบม กำกัาคิาคุม ดูแล กำา
คุ้มคาอธง
ผู้ลงทุน ตลอธดจนตลำดหลักทาัพร์ ศูนร์ซื้อธขำรหลักทาัพร์นอธกตลำดหลักทาัพร์และศูนร์ซื้อธขำร
หลักทาัพร์ล่ิงหน้ำ อธงค์กาที่เกี่ริกัาหลักทาัพร์และิุากบจหลักทาัพร์อธื่น ๆ กำากำกัาหลักทาัพร์และ
ตลำดหลักทาัพร์
217357
สัมมนำกฎหมำริุากบจ
3(3-0-6)
(Seminar on Business Law)
าูปแาาขอธงกำาจัดให้มีกำาสัมมนำในปัญหำสำคัญต่ำง ๆ เกี่ริกัาเาื่อธงใดเาื่อธงหนึ่ง หาือธหลำร
เาื่อธงในิบาำกฎหมำริุากบจ าิมทั้งกฎหมำรพำณบาร์อธเบ ล็กทาอธนบกส์และกฎหมำรอธืน่ ๆ ที่เกี่ริข้อธงที่
ได้ศึกษำในาั้นมำแล้ิ เพื่อธทาทินและเพบ่มคิำมาำนำญ
217370

ภำษำอธังกฤษสำหาัานักกฎหมำร
3(3-0-6)
(English for Lawyers)
ศัพท์และสำนินภำษำอธังกฤษที่ใา้ โดรทั่ิไปในกฎหมำร เพื่อธให้สำมำาถอธ่ำน และเข้ำใจ
คิำมหมำรภำษำอธังกฤษที่เกี่ริกัากฎหมำร
217371

กฎหมำรอธงค์กำาาะหิ่ำงปาะเทศ
3(3-0-6)
(International Organizations Law)
คิำมหมำรและกำาก่ อธ ตั้ ง อธงค์ ก ำาาะหิ่ ำ งปาะเทศ สภำพาุ ค คลขอธงอธงค์ ก ำาาะหิ่ ำ ง
ปาะเทศ กำาเข้ ำ า่ ิมเป็ น สมำาบ กใหม่ และกำาสบ้ นสุ ดสภำพกำาเป็นสมำาบ กในอธงค์กำาาะหิ่ำ ง
ปาะเทศโดรทั่ิไป ผลทำงกฎหมำรขอธงข้อธมตบในอธงค์กำาาะหิ่ำงปาะเทศ เอธกสบทิบ์และคิำมคุ้มกัน
ขอธงอธงค์กำาาะหิ่ำงปาะเทศ ปัญหำทำงกฎหมำรขอธงอธงค์กำาสหปาะาำาำตบและทาิงกำาาำนัญ
พบเศษขอธงสหปาะาำาำตบ ปัญหำทำงกฎหมำราำงปาะกำาขอธงอธงค์กำาาะหิ่ำงปาะเทศในภูมบภำค
ต่ำง ๆ

217372

กฎหมำราะหิ่ำงปาะเทศแผนกคดีาุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
กฎเกณฑ์ขอธงกฎหมำราะหิ่ำงปาะเทศแผนกคดีาุคคลที่เกี่ริข้อธงกัาาุคคลที่มีนบตบสัมพันิ์ใน
าะหิ่ำงปาะเทศในทุกด้ำน เา่น สัญาำตบ ภูมบลำเนำ สบทิบ หน้ำที่ เป็นต้น โดรศึกษำกฎเกณฑ์ิำ่ ด้ิร
กำาขัดกันแห่งกฎหมำร กฎหมำรสัญาำตบ กฎหมำรเกี่ริกัาคนต่ำงด้ำิ และกฎหมำรอธื่น ๆ และ
อธนุสัญญำที่เกี่ริข้อธง
217373

กฎหมำราะหิ่ำงปาะเทศแผนกคดีเมือธง
3(3-0-6)
(Public International Law)
กฎเกณฑ์ขอธงกฎหมำราะหิ่ำงปาะเทศแผนกคดีเมือธงที่เกี่ริข้อธงกัาาัฐอธงค์ปาะกอธาขอธงาัฐ
กำาาัาาอธงาัฐ กำาาัาาอธงาัฐาำล สบทิบขอธงาัฐ หน้ำที่ขอธงาัฐ คิำมาัาผบดาอธาขอธงาัฐ เขตอธำนำจาัฐ
หลักกำาใา้เขตอธำนำจาัฐ คิำมสัมพันิ์าะหิ่ำงเขตอธำนำจาัฐและเขตอธำนำจศำล ดบนแดนขอธงาัฐ
และดบนแดนนอธกอธำณำเขตขอธงาัฐ กำากำหนดเส้นเขตแดนาะหิ่ำงาัฐ อธนุสัญญำแห่งสหปาะาำาำตบ
ิ่ำ ด้ิรกฎหมำรทะเล น่ำ นน้ ำภำรใน อธงค์กำาาะหิ่ำงปาะเทศ อธงค์กาขอธงาัฐในคิำมสั มพันิ์
าะหิ่ำงปาะเทศ สนิบสัญญำ กำาาะงัากาณีพบพำทาะหิ่ำงาัฐโดรสันตบิบิี ิบิีกำาาะงัากาณีพบพำท
ทำงกำาทูต
217374

กฎหมำริุากบจาะหิ่ำงปาะเทศ
3(3-0-6)
(International Business Law)
คิำมาู้ทั่ิไปขอธงิุากบจกำาค้ำาะหิ่ำงปาะเทศ และกฎหมำรกำาค้ำาะหิ่ำงปาะเทศ ได้แก่
สัญญำซื้อธขำราะหิ่ำงปาะเทศ กำาาำาะหนี้ตำมสัญญำซื้อธขำราะหิ่ำงปาะเทศ กำาาัาขนทำงทะเล
กำาปาะกันภัรทำงทะเล กำาาะงัาข้อธพบพำทกำาค้ำโดรอธนุญำโตตุลำกำา
217381

กฎหมำรเกี่ริกัาคดีเด็กและเรำิาน
3(3-0-6)
(Juvenile Delinquency Law)
คิำมหมำรขอธงเด็ก และเรำิาน สำเหตุ แห่ งกำากาะท ำผบ ด ขอธงเด็ กและเรำิาน กำา
คิาคุม และกำาแก้ไข าำาัด ฟื้นฟูและเรีริรำเด็กและเรำิานที่กาะทำผบดด้ิริบิีกำาขอธงศำล
เรำิานและคาอธาคาัิ หลักสำคัญขอธงกฎหมำรจัด ตั้งศำลเรำิานและคาอธาคาัิ กฎหมำริบิี
พบจำาณำคดีเด็กและเรำิาน และกฎหมำรอธื่นที่เกี่ริข้อธง

217382

กฎหมำรเกี่ริกัาเทคโนโลรีสำาสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Law)
คิำมาู้เาื้อธงต้นเกี่ริกัาเทคโนโลรีสำาสนเทศ พัฒนำกำาด้ำนเทคโนโลรีสำาสนเทศและ
คอธมพบิเตอธา์ ข้อธมูลอธบเล็กทาอธนบกส์ หลักกำาที่สำคัญขอธงกฎหมำรเกี่ริกัาเทคโนโลรีสำาสนเทศ เา่น
กฎหมำริ่ ำ ด้ ิ ริุ า กาามทำงอธบ เ ล็ ก ทาอธนบ ก ส์ กฎหมำริ่ ำ ด้ ิ รกำากาะท ำคิำมผบ ด เกี่ ร ิกั า
คอธมพบิเตอธา์ ผลกาะทาขอธงเทคโนโลรีสำาสนเทศที่มีต่อธกำาคุ้มคาอธงทาัพร์สบนทำงปัญญำ กำา
คุ้มคาอธงสบทิบส่ ินาุคคล เสาีภำพในกำาแสดงอธอธกซึ่งคิำมเห็น าิมตลอธดถึงสภำพปัญหำกำาใา้
าังคัากฎหมำรปัจจุาันในสังคมรุคเทคโนโลรีสำาสนเทศ
217383

าะเาีราิบิีิบจรั ทำงกฎหมำร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Law)
นบ ตบ ิบ ิี แ ละิบ ท รำกำาิบ จั ร ทำงนบ ตบ ศ ำสตา์ ขั้ น ตอธนและกาะาินกำาิบ จั ร กำาทาทิน
ิาาณกาาม กำาเลื อธกหัิข้ อธ กำากำหนดปาะเด็นปัญหำ กาอธาแนิคบดและสมมตบฐำน กำาเก็า
าิาาิมข้อธมูล
กำาิบเคาำะห์ข้อธมูล และกำาจัดทำาำรงำน
217440

กฎหมำรพาาคกำาเมือธงและกำาเลือธกตั้ง
3(3-0-6)
(Political Party and Electoral Law)
ปาะิัตบค ิำมเป็ นมำ และสภำพปัจจุาันขอธงพาาคกำาเมือธง าะาากำาเลื อธกตั้งตลอธดจน
อธงค์กาที่ดำเนบนกำาจัดกำาเลือธกตั้งทั้งขอธงปาะเทศไทรและขอธงต่ำงปาะเทศ ทำงด้ำนพาาคกำาเมือธง
นั้น เน้ น ถึ ง โคางสา้ ำ งพาาคกำาเมื อธ ง ตลอธดจนาทาำทขอธงพาาคกำาเมื อธ งตำมกฎหมำรพาาค
กำาเมือธงปัจจุาัน ส่ินทำงด้ำนกฎหมำรเลือธกตั้งนั้น ข้อธดีข้อธเสีรขอธงาะาากำาเลือธกตั้งและอธงค์กาที่
ดำเนบนกำาจัดกำาเลือธกตั้งตำมกฎหมำรเลือธกตั้งฉาัาปัจจุาัน

217441

กฎหมำรเกี่ริกัากำาสื่อธสำามิลาน
3(3-0-6)
(Communication Law)
หลักกำา แนิคบด และคิำมจำเป็นขอธงกำามีกฎหมำรคิาคุมสื่อธมิลาน กฎหมำรเกี่ริกัา
ลบ ข สบ ท ิบ์ กฎหมำรกำาพบ ม พ์ กฎหมำรเกี่ ร ิกั า ิบ ท รุ แ ละโทาทั ศ น์ กฎหมำรเกี่ ร ิกั า เทคโนโลรี
สำาสนเทศ คำสั่งและาะเาีรา และกฎหมำรอธื่น ๆ ที่เกี่ริข้อธง

217442

กฎหมำรปาะกอธาาัฐิาามนูญ
3(3-0-6)
(Organic Law)
หลักกฎหมำรปาะกอธาาัฐิาามนูญ ขอธาเขต คิำมจำเป็น ลำดัาศักดบ์ กฎหมำรปาะกอธา
าั ฐ ิาามนู ญ และลั ก ษณะขอธงกฎหมำรปาะกอธาาั ฐ ิาามนู ญ ขอธงไทร าิมทั้ ง กฎหมำรปาะกอธา
าัฐิาามนูญต่ำงปาะเทศในปาะเด็นที่สำคัญ
3. กลุ่มิบาำฝึกปาะสากำาณ์ิบาำาีพ
าหัสิบาำ
าื่อธและคำอธิบาำราำริบาำ
น(ท-ป-ศ)
217490
กำาเตาีรมฝึกปาะสากำาณ์ิบาำาีพกฎหมำร
1(0-90-0)
(Preparation for Professional Experience in Law)
จัดให้มีกบจกาามเพื่อธเตาีรมคิำมพา้อธมขอธงผู้เาีรนก่อธนอธอธกฝึกปาะสากำาณ์ิบาำาีพ ในด้ำน
กำาาั า าู้ ลั ก ษณะและโอธกำสขอธงกำาปาะกอธาอธำาี พ กำาพั ฒ นำตั ิ ผู้ เ าี ร นให้ มี ค ิำมาู้ ทั ก ษะ
แางจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมำะสมกั า ิบ า ำาี พ โดรศึ ก ษำ สั ง เกต หาื อธ มี ส่ ิ นา่ ิ มในกำาฝึ ก
ปฏบาัตบงำนที่เกี่ริข้อธงในิบาำาีพกฎหมำร
217491

กำาฝึกปาะสากำาณ์ิบาำาีพกฎหมำร
5(0-450-0)
(Field Experience in Law)
พื้นคิำมาู้ : เครศึกษำาำริบาำ 217490 กำาเตาีรมฝึกปาะสากำาณ์ิบาำาีพกฎหมำรหาือธ
ได้าัากำาอธนุมัตบจำกอธำจำาร์ผู้สอธน
ฝึกปฏบาัตงบ ำนทำงด้ำนกฎหมำร ในหน่ิรงำนขอธงาัฐ าัฐิบสำหกบจ เอธกานหาือธสถำาันต่ำง ๆ
โดราูาณำกำาคิำมาู้ ที่ ได้จำกในหลั กสู ตากำาศึ กษำ ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏบาัตบ ภำรใต้กำา
คิาคุมขอธงอธำจำาร์ที่ปาึกษำหาือธอธำจำาร์นบเทศ เพื่อธให้ได้าัาคิำมาู้ พัฒนำทั กษะ เจตคตบและ
ปาะสากำาณ์ในิบาำาีพกฎหมำร
217492

สหกบจศึกษำ
6(0-640-0)
(Co-operative Education)
กำาปฏบาัตบงำนด้ำนิบาำาีพตำมสำขำิบาำที่ศึกษำในหน่ิรงำนขอธงภำคาัฐหาือธภำคเอธกาน
โดราูาณำกำาคิำมาู้ที่ได้จำกในหลักสูตากำาศึกษำ ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏบาัตบงำนจาบงเสมื อธน
หนึ่งเป็นพนักงำนขอธงอธงค์กา จัดทำโคางกำา กำาาำรงำนผลกำาปฏบาัตบงำน กำาเขีรนาำรงำน
โคางกำา และกำานำเสนอธโคางกำาตำมคำแนะนำขอธงพนักงำนที่ปาึกษำ อธำจำาร์ที่ปาึกษำหาือธ
อธำจำาร์นบเทศก์ เพื่อธให้เกบดทักษะ อธงค์คิำมาู้ในิบาำาีพ มีคุณิาาม จาบริาามในิบาำาีพ มีลักษณะ
นบสัรหาือธาุคลบกภำพที่เหมำะสมต่อธกำาปฏบาัตบงำน เพื่อธให้มีคุณสมาัตบตางตำมคิำมต้อธงกำาขอธง
ตลำดแางงำนที่พา้อธมจะทำงำนได้ทันทีเมื่อธสำเา็จกำาศึกษำ

