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การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Public Administration
ศึกษาระบบการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบการปกครองของไทย
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและการปกครองของประเทศไทย
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
Sufficieny Economy and Applications
ศึกษาแนวคิดเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั การประยุกต์ใช้งานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทังการศึกษาจากกรณีศึกษาและศึกษาดูงานจากสถานทีจริ ง
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Day life
ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้องกับชีวิตประจําวันทีบุคคล
ทัวไปควรรู ้ของกฎหมายมหาชน กฎหมายเกียวกับบุคคล กฎหมาย
เกียวกับสิ งแวดล้อม และกฎหมายการจราจร
เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
Economy, Law, and Politics
ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองในระดับ
ท้องถิ น ประเทศและระหว่างชาติ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบ
ของเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองทีมีต่อประชาชนและประเทศ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผูน้ าํ
Leadership, Personality, and Life Quality Development
ศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเน้นเรืองการเสริ มสร้าง
การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ศึกษามารยาทในการเข้าสังคม การ
แสดงออกในทีสาธารณะ และภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ โดยให้ผศู ้ ึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ใิ นสถานทีจริ งหรื อจําลองสถานการณ์จริ ง
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การเมืองการปกครองอาเซียน
Politics of ASEAN Countries
อธิ บายลักษณะของเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ศึกษาวิวฒั นาการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ การเมืองตังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ของสมาชิกอาเซียนทัง 10 ประเทศ
อาเซี ยนกับการเมืองการปกครองไทย
ASEAN and Thai Politics
อธิ บายลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยน นโยบายทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน ทีมีผลกระทบต่อ
การเมืองและการปกครองของประเทศไทยตังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
สังคมข่าวสาร
Information Society
วิเคราะห์ลกั ษณะของสังคมข่าวสาร ความสําคัญของข่าวสาร การผลิต
ข่าวสารทังในระดับโลกและระดับประเทศ และวิเคราะห์สาระทีปรากฏอยูใ่ น
ข่าวสารในสือประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
สังคมไทยในบริ บทโลก
Thai Society in Global Context
วิวฒั นาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตังแต่ก่อนสมัยใหม่
จนถึงปัจจุบนั บทบาทของไทยในบริ บทระดับสากล การปรับตัวและความ
ร่ วมมือของไทยในประชาคมโลก
ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
Startup and Entepreneurship Experiences
ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพแบบดังเดิมและสตาร์ทอัพในยุค
ปัจจุบนั การวิเคราะห์โอกาสทางธุ รกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม การ
ออกแบบสตาร์ทอัพหรือธุรกิจทีตนเองสนใจและทําได้จริ ง กิจกรรมทีจําเป็ น
สําหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง การจัดหาทุนหรือ
ผูส้ นับสนุน
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แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
Entrepreneurship in Digital Economy
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการสื อสาร การ
ประกอบการ แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคม
ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด ปัจจัยการผลิต การผลิต
ต้นทุน รายรับ กําไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน
เงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลียน
๐๐๑๑๑๗ ศิลปะการทํางานต่างวัฒนธรรม
001117
Art of Working with Foreigners
ข้อมูลสําคัญในการทํางาน ทังในด้านของคนไทยทีทํางานในต่างแดน หรือ
คนไทยทีทํางานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เรี ยนรู ้แนวโน้มอุปสงค์ของตลาดแรงงาน ประเภท
ของหน่วยงาน บริ ษทั ทีต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเทคนิคทีจําเป็ นในการ
ทํางานกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมทีหลากหลาย วิถีชีวติ ของ
ชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อห้ามและข้อควรปฏิบตั ิ
๐๐๑๑๑๘ โลกในศตวรรษที 21
001118
World in 21st Century
โลกาภิวตั น์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤต
การพัฒนา ความเป็ นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาทียังยืน สังคม
แห่งการเรี ยนรู แ้ ละทักษะแห่ งศตวรรษที 21
๐๐๒๑๐๑ มนุษย์กบั สังคม
002101
Man and Society
ศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเน้นเรื องการเสริ มสร้าง
การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
๐๐๒๑๐๒ จิตวิทยาทัวไป
002102
General Psychology
ความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ สรี ระวิทยาเบืองต้นทีเกียวข้อง
กับจิตวิทยา ความเจริ ญและพัฒนาการ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทัศนคติ การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหา
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ทักษะการศึกษาและการวิจยั
Study and Research Skills
ศึกษาและเพิ มพูนทักษะในการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาการใช้เวลา
ให้เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคําบรรยาย การอ่านตํารา การเตรี ยมตัวสอบ
วิธีทาํ ข้อสอบ การคิดคะแนนสะสม การใช้หอ้ งสมุดและสื บค้นสารสนเทศ
การศึกษาค้นคว้า ศึกษาเกียวกับระเบียบวิธีการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การเขียน
รายงานหรื อภาคนิพนธ์ ฝึ กปฏิบตั โิ ดยใช้โครงการวิจยั ขนาดเล็กในหัวข้อทีสนใจ
๐๐๒๑๐๙ ปรัชญาและตรรกศาสตร์
002109
Philosophy and Logic
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับหลักปรัชญาและหลักตรรกศาสตร์ทสามารถ
ี
นํามาใช้การดํารงชีวิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ
๐๐๒๑๑๐ อารยธรรมวัฒนธรรมและดนตรี ไทย
002110
Thai Civilization, Culture and Music
ศึกษาถึงวิวฒั นาการ การปรับตัวและประสมประสานของอารยธรรมและ
วัฒนธรรมไทย กับอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติอืน ศึกษาความรู ้เบืองต้น
เกียวกับศิลปะดนตรี ของไทยในภาคต่างๆ รวมทังการอนุรักษ์และส่ งเสริ มอารย
ธรรม วัฒนธรรมและดนตรี ไทย
๐๐๒๑๑๑ พุทธศาสตร์เพือความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
002111
Buddhism for Perfect Human Being
เพือให้เข้าใจ “แก่น” ของพระพุทธศาสนาอันจะนํามาปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล การฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับสมาธิและวิปัสสนาเพือเป็ น
ทางไปสู่ สนั ติสุขของบุค คลและสังคม
๐๐๒๑๑๒ จริ ยศาสตร์
002112
Ethics
ศึกษาขอบข่ายของ จริ ยศาสตร์ ทฤษฎีความดี จริ ยธรรมส่ วนตัว
จริ ยธรรมสังคม จริ ยธรรมแห่งการใช้เสรี ภาพ การฟัง การคิดและการร่ วมมือ
และจริ ยธรรมของอาชีพ
๐๐๒๑๑๓ อารยธรรมอาเซี ยนศึกษา
002113
Civilization ASEAN Studies
ศึกษาอารยธรรม และวิวฒั นาการของอารยธรรม ปัจจัยทีกําหนดลักษณะ
สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน อธิ บายพัฒนาการทางสังคม
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เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา พิธีกรรม
การละเล่นพืนบ้าน สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอาเซียน
๐๐๒๑๑๔ ภูมิปัญญาท้องถิ นศึกษา
002114
Local Wisdom Study
ศึกษาสภาพแวดล้อมชุมชน ด้านทรัพยากร ผูน้ าํ สมาชิก และภูมิปัญญา
ด้านต่างๆเพือหาแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ นเป็ นฐานใน
การเรี ยนรู ้
๐๐๒๑๑๕ มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
002115
Man and Reasoning
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การตัดสิ นใจเชิงเหตุผล หลักการทัวไป
ของการใช้เหตุผล วิธีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความคิดอย่างเป็ นระบบ
การแสดงเหตุผลในการอภิปรายวิชาการและชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็น
อย่างมีวจิ ารณญาณเกียวกับประเด็นทางสังคม
๐๐๓๑๐๑ ภาษาไทยเพือการสือสาร
003101
Thai for Communications
หลักการสื อสาร ประเภทของภาษา พัฒนาทักษะการสื อสาร โดยการใช้
ภาษาเป็ นเครื องมือในการสื อสารทังภาษาพูดและภาษาเขียนนักศึกษาจะได้ฝึกหัด
ในสถานการณ์จาํ ลอง
๐๐๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑
003102
English I
ศึกษาและทบทวนความรู แ้ ละทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด
อ่านและเขียน ในหัวข้อต่าง ๆ ทีใช้ในชีวิตประจําวันโดยเน้นรู ปแบบการเรี ยน
การสอน เพือให้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริ งพัฒ นาความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึ กทักษะใน
การใช้แหล่งค้นคว้านอกห้องเรี ยนต่าง ๆ เพือเสริมสร้างความสามารถทีจําเป็ นใน
การสือสารภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรี ยนทีครอบคลุมหัวเรื องทีหลากหลาย เตรี ยม
ผูเ้ รี ยนให้เข้าใจลักษณะภาษาในเชิงวิชาการทีใช้ในสถานการณ์จริ งประกอบกับ
แบบฝึ กหัดเพือฝึ กทักษะด้านไวยากรณ์และคําศัพท์
๐๐๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๒
003103
English II
การเรี ยนภาษาอังกฤษขันพืนฐานต่อเนืองจากกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ๑
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๐๐๓๑๐๔
003104

๐๐๓๑๐๖
003106

๐๐๓๑๐๗
003107

ซึ งมีจุดมุ่งหมาย พัฒนา ความสามารถทางภาษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการ
สื อสาร ทังทางด้านการพูดและการเขียน เพือพัฒนาโครงสร้างทางภาษาและ
ไวยากรณ์ เพือตอบสนองความต้องการของตนเอง มีส่วนร่วมในการมีปฎิ
สัมพันธ์ทางสังคมได้อย่าง เหมาะสม เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ใช้ภาษาอังกฤษ เพือสื บค้นหาข้อมูลเพือสร้า งองค์
ความรู ้ในรู ปแบบของการพูดและการเขียน มีส่วนร่วมในบริ บททางวิชาการ และ
เพือความเพลิดเพลิน และเพิ มพูนความรู ้ ในบริ บททางสังคมทังในและนอก
มหาวิทยาลัย และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ภาษาอังกฤษ ๓
๓ (๓-๐-๖)
English III
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารโดยเน้นทัง ๔ ทักษะได้แก่ทกั ษะการฟัง
การฟังเพือสันๆเพือจับความสําคัญ การพูดทักทาย การแนะนํา ตัวเอง การขอและ
ให้ขอ้ มูล การต้อนรับ การพูดโทรศัพท์ ตีความและสรุ ปความ การพูดแสดง ความ
ยินดี เสียใจและขอโทษ การให้เหตุผล การฝึ กเขียนความเรี ยงหลักการอ่านและ
การฝึ กอ่านเพือจับใจความสําคัญ การอ่านเพือตีความและสรุ ปความ เช่น การอ่าน
หนังสือพิมพ์ อ่านข่าว บทความ การโฆษณาการฝึ กเขียนย่อหน้าและบันทึก
ข้อความสันๆ มีหนังสื ออ่านนอกเวลาประกอบ
ภาษาอาเซียนเพือการสือสาร
๓ (๓-๐-๖)
Asean Language for Communication
ศึกษาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เน้นคําทีใช้ในการติดต่อสือสาร
ทักทาย ความสําคัญ ของภาษาในกลุ่มอาเซียน ทีใช้เป็ นเครื องมือในการสือสาร
ระหว่างกัน การใช้ภาษาเพือการสือสาร ทัง การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําความรู้ทีได้รับจากการศึกษา ภาษาต่าง
ๆ เพือการสื อสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการดําเนิ นชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
๓ (๓-๐-๖)
English for Information and Communication Technology
อ่าน ดูและการฟังภาษาอังกฤษทางสือสิ งพิมพ์และสือภาพและเสียง
ประเภทต่าง ๆ ทีให้ความรู ้ ความบันเทิงและข่าวสารข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร และเหตุการณ์สาํ คัญทีเกิดขึนในโลกปัจจุบนั เพือจับ
ใจความสําคัญ คิดวิเคราะห์ สนทนาโต้ตอบ นําเสนอด้วยสือภาพและเสียง รวมถึง
งานเขียนเพือแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการ

๐๐๓๓๐๖
003306

๐๐๔๑๐๑
004101

๐๐๔๑๐๒
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๐๐๔๑๐๓
004103

๐๐๔๑๐๔
004104

ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
English Language for Asean
ศึกษาหาความรู ้เกียวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ถึงความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ ซึ งจะเป็ นภาษากลางของคนในอาเซียน ในการติดต่อสื อสาร และ
การทํางานร่วมกัน อ่านสิ งทีอยูร่ อบตัวทีเป็ นภาษาอังกฤษ เช่น ป้ ายประกาศ
แผ่นพับ สิ งตีพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ หรือแม้แต่ฉลากสิ นค้า การใช้คาํ ศัพท์เหล่านัน
ในชีวติ ประจําวัน ด้วย เช่น พูด หรื อเขียน เป็ นภาษาอังกฤษกับคนรอบข้างได้
สถิติพืนฐาน
Basic Statistics
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ ขันพืนฐาน
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็ นแบบไม่ตอ่ เนืองและแบบต่อเนือง การแจกแจงการชักตัวอย่าง การ
ประมาณค่า และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์โดยฝึ กใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเหมาะสม
มนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
Man and Environment
ศึกษาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจและอนาคตของมนุษย์ โดยพิจารณาถึงปัญหา
พลังงาน ประชากร การเปลียนแปลงสภาพแวดล้อม การอยู่ร่วมกันของ
สิ งมีชีวิต การสร้างจิตสํานึกและความร่วมมือให้กบั ชุมชนเพือการอนุรักษ์และ
ปรับปรุ งสิ งแวดล้อม รวมทังให้มีการศึกษาจากกรณีศกึ ษาด้านสิ งแวดล้อม
คณิตศาสตร์พนฐาน
ื
Basic Mathematics
ศึกษาถึงเมตริ กซ์และดิเทอร์มแิ นนท์ ค่าลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และการ
หาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั แบบต่างๆ การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ ได้แก่ การหา
ค่าสู งสุ ดและตําสุ ด การอินทิเกรด ฟังก์ชนั พีชคณิต และการประยุกต์อินทิกรัลทีมี
ค่าจํากัดและไม่จาํ กัด การหาอนุพนั ธ์เฉพาะส่ วนและตัวคูณลากรานจ์
คณิตศาสตร์
Mathematics
ศึกษาถึงดอกเบียและค่ารายปี อสมการอย่างง่าย เมทริ กซ์และดิเทอร์
มิเนนท์ ค่าลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั แบบต่างๆ
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๐๐๔๑๐๕
004105

๐๐๔๑๑๔
004114

๐๐๔๑๑๖
004116

๐๐๔๑๑๗
004117

การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ ได้แก่การหาค่าสู งสุ ดและตําสุ ด การอินทิเกรตฟังก์ชนั
พีชคณิต และการประยุกต์อินทิกรัลทีมีคา่ จํากัดและไม่จาํ กัด การหาอนุพนั ธ์
เฉพาะส่ วน
แคลคูลสั ประยุกต์สาํ หรับธุรกิจ
Applied Calculus for Business
ค่าลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั แบบต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้ของอนุพนั ธ์ในเชิงธุรกิจ การอินทิเกรตฟังก์ชนั พีชคณิต และการ
ประยุกต์ใช้อินทิกรัลทีมีคา่ จํากัดและไม่จาํ กัดในเชิงธุรกิจ
ระบบคอมพิวเตอร์
Computer systems
ศึกษาเกียวกับความรู ้เบืองต้นทางคอมพิวเตอร์ ระบบจํานวน การแทนเลข
ฐานแบบต่างๆ การบวกและการลบเลขฐาน รหัสมาตรฐานเอปซีดิก และแอสกี
คุณสมบัติทางตรรกของอุปกรณ์ทใช้
ี เก็บ และประมวลผลข้อมูล การแบ่งส่วน
หน่วยความจํา ส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชุดคําสั ง กระแสข้อมูลและ
แผนภาพระบบควบคุมของการประมวลอย่างง่าย อุปกรณ์รับเข้า/ ส่ งออกและ
ระบบควบคุมหน่วยความจําแคช
ชีวิตกับความยังยืน
Life and Sustainability
การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันการเปลียนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างพลวัตของธรรมชาติมนุษย์ และสรรพสิ ง ทังสิ งแวดล้อมสรรสร้าง การ
ใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลียน ตลอดจนองค์
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม ทีนําไปสู่ การปรับเปลียนวิถีชีวิตสู่ ความ
ยังยืน
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
World of Technology & Innovations
ปรัชญา แนวคิดและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ใน
ปัจจุบนั และอนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและ
ผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๓๑๑๑๐๒ กฎหมายแพ่งและนิติกรรมสัญญา
311102
Civil Law : Juris Acts and Contract
ศึก ษาความหมาย ความเป็ นมา และบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและ
หมวดหมู่ข องกฎหมาย การบัญญัติ การเปลียนแปลง และการยกเลิ ก กฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอืนๆ ระบบกฎหมายที
สําคัญของโลก การใช้การตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมายสิ ทธิ
หน้า ทีและการใช้สิ ทธิ รวมทังการใช้สิ ทธิ ส่วนเกิน นิ รโทษกรรม และหลัก
สุ จริ ต หลักทัวไปของกฎหมายแพ่ง ตามทีบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ ๑ และศึกษาหลักกฎหมายลักษณะนิ ติกรรม ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ ๑ รวมทังระยะเวลา อายุความ และหลัก
กฎหมายสัญญา ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒
๓๑๑๒๑๑ กฎหมายว่าด้วยหนี : หลักทัวไป
311211 Law of Obligation : General Principles
ศึกษาหลักทัวไปของกฎหมายลักษณะหนีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๒
๓๑๑๒๑๒ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
311212 Law of Property
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๑ และ บรรพ4
๓๑๑๒๐๔ กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการนอกคําสั ง ลาภมิควรได้
311204
Law of Tort, Unealled – for Management, Undue Fortune.
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
คําสั ง ลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒
๓๑๑๒๐๕ เอกเทศสัญญา 1
311205 Specific Contracts 1
ศึกษากฎหมายลักษณะซือขาย แลกเปลียน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซือ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
๓๑๑๒๐๖ กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
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311206

Law of secured Transactions
ศึกษากฎหมาย ลักษณะคําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๓
๓๑๑๒๐๗ กฎหมายอาญา : ภาคทัวไป
311207 Criminal Law : General Principles
๓๑๑๒๑๓ กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
๓ (๓ - ๐– ๖)
311213 Criminal Law : Offences
บุรพวิชา: ๓๑๑๒๐๗ กฎหมายอาญา : ภาคทัวไป
ศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒
และ ๓
๓๑๑๒๐๙ กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ
๓(๓ - ๐- ๖ )
311209 Constitutional Law
ศึกษาถึงประวัติ และวิวฒั นาการของรัฐธรรมนูญ องค์การต่างๆ ของรัฐ สิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ทฤษฎีทสํี าคัญๆของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎี
การแบ่งแยกอํานาจ รวมทังปรัชญาของแนวความคิดต่างๆในระบบรัฐธรรมนูญ
๓๑๑๒๑๐ พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมและระบบตุลาการ
๒(๒- ๐- ๔ )
311210 Law of Courts of Justice
ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม ศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจผูพ้ ิพากษา
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนศึกษาถึงระบบตุลาการ และวิธีพิจารณา
ความในศาลแขวง

๓๑๑๓๑๕ เอกเทศสัญญา 2
๓ (๓ -๐- ๖ )
311315 Specific Contracts 2
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝาก ทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้าง
ทําของและรับขน ประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
๓๑๑๓๐๓ กฎหมายว่าด้วยตัวเงิน
๓(๓ - ๐- ๖ )
311303 Law of Negotiable Instruments

๓๑๑๓๐๔
311304

๓๑๑๓๐๕
311305

๓๑๑๓๐๖
311306
๓๑๑๓๐๗
311307

ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๓
กฎหมายว่าด้วยหุ น้ ส่ วนและบริษทั
Partnership and Corporation Law
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะหุน้ ส่ วน บริ ษทั สมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ ๓ และกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
Family Law
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๕
กฎหมายว่าด้วยมรดก
Law of Succession
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๖
กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
ศึกษาความสําคัญของกฎหมายเกียวกับลิขสิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร เครื องหมายการค้า
เครื องหมายบริการ ชือทางการค้า ความหมาย ลักษณะ การก่อตังสิ ทธิ การ
ขอรับความคุม้ ครองและการละเมิดลิขสิ ทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา อนุสัญญา
ระหว่างประเทศเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา

๓๑๑๓๐๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
311309 Civil Procedure I
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททัวไป วิธีพิจารณาในศาล
ชันต้น
๓๑๑๓๑๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒
311310 Civil Procedure II
รพวิชา: ๓๑๑๓๖๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยอุทธรณ์ ฏีกา วิธีการชัวคราวก่อนการพิพากษา และ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสั ง
๓๑๑๓๑๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
311316 Criminal Procedure

๓(๓ - ๐- ๖ )

๓(๓ - ๐- ๖ )

๓(๓ - ๐- ๖ )

๓(๓ - ๐- ๖ )

๓(๓ - ๐- ๖ )

๓(๓ - ๐- ๖ )

๓(๓ - ๐- ๖ )

ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓๑๑๓๑๒ กฎหมายลักษณะพยาน
311312 Law of Evidence
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทังทีเป็ นหลักทัวไปของกฎหมาย
ลักษณะนีและทีมีบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง และ
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
๓๑๑๔๐๑ กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
311401 Law of Bankruptcy
ศึกษากระบวนการคดีลม้ ละลาย ตามพระราชบัญญัติคดีลม้ ละลาย
๓๑๑๔๐๒ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
311402 Private International Laws
ศึกษาแนวความคิดต่างๆ เกียวกับการใช้กฎหมาย กฎหมายขัดกัน รวมถึง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยสัญชาติเป็ นต้น

๓ (๓ - ๐- ๖)

๓ (๓ - ๐- ๖)

๒ (๒ -๐- ๔)

๓๑๑๔๒๗ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
๓ (๓ - ๐- ๖)
311427 Principles of Public Law and Administrative Laws
ศึกษาถึงการจัดระเบียบการปกครองของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรทางการเมืองของรัฐ สิ ทธิ ระหว่างรัฐกับเอกชน
ศึกษาถึงสถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ และรู ปแบบ
ของรัฐ ความเป็ นนิ ติบุคคลและสถาบันต่างๆของรัฐ
ศึกษาถึงความหมาย และความจําเป็ นของการปกครองโดยกฎหมาย ความ
เป็ นมา และวิวฒั นาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขต และลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายมหาชน
ศึกษาถึงบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิด และนิติวิธี (JURISTIC
METHOD) ของกฎหมายมหาชน
๓๑๑๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
๓ (๓ - ๐- ๖)
311404 Public International Laws
ศึก ษาประวัติค วามเป็ นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีข องกฎหมาย
ระหว่า งประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่า ง
กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายใน การกระทําทีมีผลในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และหลักว่าด้วยเขตอํานาจรัฐ (jurisdiction)

๓๑๑๔๐๕ กฎหมายภาษีอากร
๓ (๓ - ๐- ๖)
311405 Law of Taxation
ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่ วนว่าด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีการค้า ภาษีมูลค่า เพิ ม ภาษีโรงเรื อ นและทีดิน ภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป์ ภาษีบาํ รุ งท้อ งที การคํานวณภาษี การอุทธรณ์ และการศึก ษา
สนธิ สัญ ญาป้ องกัน การเสี ยภาษี ซํา ซ้อ นทีประเทศไทยทํา กับ นานาประเทศ
รวมถึงการวางแผนภาษีสําหรับธุ รกิจต่างๆ
๓๑๑๔๐๖ กฎหมายแรงงาน
๓ (๓ - ๐- ๖)
311406 Labor Laws
ลักษณะของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายแรงงานไทย
สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายอืน ทีเกียวข้อง
๓๑๑๔๐๗ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๓ (๓ - ๐- ๖)
311407 International Trade Law
การศึกษาพระราชบัญญัติการขนส่ งสินค้าทางทะเลและการชําระค่าสิ นค้าโดยเลต
เตอร์ออฟเครดิต
๓๑๑๔๐๘ วิชาว่าความและศาลจําลอง
๓ (๓ - ๐- ๖)
311408 Advocacy and Moot Court
ศึกษากระบวนการอันเกียวกับการพิจารณาคดีนับแต่การรวบรวมข้อเท็จจริ ง การ
ร่ างคําฟ้ อง คําให้การ แถลงการณ์และคําร้องต่างๆ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิในศาล
เช่น การเรี ยกพยานจากบุคคลภายนอก การเสนอพยานหลักฐานต่อศาล การ
ซักถาม การถามค้าน การถามติง การแถลงการณ์ดว้ ยวาจา การทําคําพิพากษา
การร่ างคําฟ้ องอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ การร่ างคําฟ้ องฎีกา คําแก้ฎีกา ทังการ
พิจารณาคดีจะศึกษาโดยวิธีศาลจําลอง
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพทนายความและนิตกิ ร
๓๑๒๔๐๑ การสื บสวนและสอบสวน
๒ (๒ -๐- ๔)
312401 Criminal Investigation
ศึกษาและทําความเข้าใจถึงความยุติธรรมในคดี อ าญาในชันพนักงานสอบสวน
การสื บสวนและสอบสวนการกระทํา ความผิดอาญา สิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเน้นในแง่ก ารปฏิบตั ิ งานของ
เจ้าหน้าที การสื บเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคํา การพิสูจน์และตรวจสอบ
พยานหลักฐาน ทังวัตถุพยานและพยานเอกสารและพยานบุคคล
๓๑๒๔๐๒ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
๒ (๒ -๐- ๔)
312402 Comparative Criminal Laws
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาของไทย เปรี ยบเทียบกับกฎหมายคอมมอนลอว์
๓๑๒๔๐๓ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
312403
Criminal Justice Administrations
ศึกษาวิธีการปฏิบตั ิตอ่ การกระทําความผิดหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา ว่ากระทําความผิด
ตามลําดับขันของกฎหมาย นับตังแต่ถูกจับไปจนถึงกระทังถูกปล่อยตัวให้กลับ
เข้าสู่ สังคมอีกครังหนึ ง โดยเน้นศึกษาถึงการปฏิบตั ิงานของตํารวจ อัยการ ศาล
และราชทัณฑ์ในส่ วนทีเกียวข้องกับผูก้ ระทําผิด
๓๑๒๔๐๔ การบริ หารงานยุตธิ รรม
312404
Administration of Justice
ศึกษาการบริ หารงานและบทบาทของกระทรวงการยุติธรรม ได้แก่ ฝ่ ายตุลาการ
อัยการ ตํารวจ ทนายความ ศึกษากฎหมายทีเกียวข้องและศึกษาเกียวกับปัญหา
การแก้ปัญหา เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน เพือเป็ นการส่ งเสริ ม
ความยุตธิ รรมในสังคม
๓๑๒๔๐๕ สิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
312405
Human Right in Justice Procedure
ศึกษาการจับ ค้น ขัง ปล่อยชัวคราว และสิ ทธิของผูต้ อ้ งหาในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓๑๒๔๐๖ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
312406
Principles of Legal Profession
วิวฒั นาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าทีและงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ
มารยาท และวินยั อุดมคติ องค์กรและการควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพทาง
กฎหมาย
๓๑๒๔๐๗ นิติปรัชญา
312407
Legal Philosophy
ศึกษาวิวฒั นาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตังแต่ในอดีตจนถึง

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

ปัจจุบนั ตลอดจนปัญหารากฐานแห่งกฎหมาย
๓๑๒๔๐๘ นิติเวชศาสตร์
312408
Forensic Medicine
ศึกษาถึงวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีสัมพันธ์กบั การใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง
๓๑๒๔๐๙ สัมมนากฎหมายแพ่ง
312409
Seminar on Civil Law
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในกฎหมายแพ่ง
๓๑๒๔๑๐ สัมมนากฎหมายอาญา
312410
Seminar on Criminal Law
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในกฎหมายอาญา
๓๑๒๔๑๑ อาชญากรรมทางธุรกิจ
312411
Business Crime
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดอาญาทีเกียวเนืองกับธุ รกิจ
มาตรการและกลไกของรัฐในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ
โดยเน้นกกเกณฑ์ทางกฎหมายทีเกียวกับการป้ องกันการฟอกเงิน
๓๑๒๔๑๒ สัมมนาวิชาชีพทนายความและนิ ตกิ ร
312412
Seminar on Profession of Barrister and Lawyer
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในวิชาชีพทนายความและนิ ตกิ ร
๓๑๒๔๑๓ กฎหมายเกียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
312413
Juvenile Offences
หลักทัวไปของกฎหมายเกียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนการจัดตังศาล
เยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาความในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว
๓๑๒๔๑๔ สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
312414
Seminar on Civil Procedure
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓๑๒๔๑๕ สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
312415
Seminar on Criminal Procedure
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๓๑๒๔๕๘ ประวัติศาสตร์ก ฎหมายไทย
๒ (๒ -๐- ๔)
312458
Thai Legal History
ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม และสังคมไทยดังเดิมอันเป็ นรากฐานของ
สถาบันทางกฎหมายทีสําคัญของประเทศไทย และศึกษาถึงอิทธิ พลของ
แนวความคิดหลักกฎหมายและระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตก
ทีมีต่อวิวฒั นาการของกฎหมายไทย
ศึกษาถึงวิวฒั นาการของกฎหมายไทย ตังแต่ส มัยโบราณจนถึงปัจจุบนั
โดยเฉพาะตังแต่สมัยจัดทําประมวลกฎหมายเป็ นต้นมา โดยเน้นหนักในแง่
กฎหมายเปรี ยบเทียบ เพือให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบกฎหมายไทย
๓๑๒๔๗๓ ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย ๑
๒ (๒ -๐- ๔)
312473
English for Lawyers I
ศึกษาภาษาอังกฤษทีเกียวกับกฎหมาย โดยเน้นหนักทางการอ่าน(Reading
Comprehension) การทําความเข้าใจเอกสารพืนฐานต่างๆ เกียวกับกฎหมาย
ตลอดจนการฝึ กหัดการใช้ศพั ท์และความหมายของถ้อยคําเฉพาะทางกฎหมาย
การแปล(Translation) และการฟัง(Listening)
๓๑๒๔๗๔ ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย ๒
๒ (๒ -๐- ๔)
312474
English for Lawyers II
ศึกษาหลักการเขียนสัญญาชนิดต่างๆ (Contract Drafting) การเขียนบันทึก
ความเห็นกฎหมาย ( Legal Opinion) การถกปัญหาและการสนทนา (Discussion
and Conversation) การให้คาํ แนะนําความเห็นข้อกฎหมาย ( Legal Advice )
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
๓๑๒๔๑๖ กฎหมายเบืองต้นเกียวกับธุรกิจ
๒ (๒ -๐- ๔)
312416
Fundamentals of Business Law
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่า งกฎหมายและธุรกิจในสังคม
ปัจจุบนั โดยเน้นบทบาทของกฎหมายทีกําหนดรู ปแบบการดําเนินธุ รกิจ การ
ระดมทุน การผลิต การตลาดและการจัดการ ทีมาของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง
จารี ตประเพณีทางการค้าทีกฎหมายรับรอง หลักกฎหมายธุรกิจเบืองต้น
๓๑๒๔๑๗ กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
๒(๒ - ๐- ๔)
312417
Consumer Protection Law
ศึก ษาถึ งกฎหมายต่าง ๆ ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการพิทกั ษ์ป้องกันสิ ทธิ หรื อ

ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะอย่างยิง กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
๓๑๒๔๑๘ กฎหมายเกียวกับการลงทุน
๒(๒ - ๐- ๔)
312418
Law of Investment
ศึก ษาสิ ทธิ และหน้าทีของผูท้ ีจะเข้า มาลงทุนในประเทศไทย นโยบายการ
กําหนดกฎเกณฑ์อนั เป็ นการชักจู งใจให้แ ก่ผเู ้ ข้ามาลงทุน กฎหมายเกี ยวกับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายเกียวกับการควบคุมการลงทุน กฎหมายเกียวกับการ
ประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายสถาบันการเงินทีเกียวข้องกับการลงทุน
และกฎหมายอืนๆ ทีมีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน ศึก ษาปัญหารู ปแบบ
และบทบาทของบริ ษ ทั ระหว่างประเทศ ( Multinational Corporation ) ทีมีต่อ
ประเทศกํา ลังพัฒ นา รู ปแบบต่า งๆ ของการลงทุน ข้อตกลงระหว่า งรัฐทีมี
ผลกระทบต่อการลงทุน การระงับข้อพิพาททางการค้า และระบบการลงทุนโดย
อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ตลอดจนมาตรการและวิ ธี ก ารบัง คับ คํา ชี ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ และคําพิพากษาของศาล
๓๑๒๔๑๙ กฎหมายเกียวกับการประกอบธุรกิจการค้าอสังหาริ มทรัพย์
๒ (๒ -๐- ๔)
312419
Laws Relating to Real Estate Transactions
ศึกษากฎหมายเกียวกับการหาประโยชน์ทางธุ รกิจในอสังหาริ มทรัพย์
๓๑๒๔๒๐ กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
๒ (๒ -๐- ๔)
312420
Laws Relating to Financial Institutions
ศึกษาบทบาทของธนาคารพาณิ ชย์ นโยบายการควบคุม และส่ งเสริ มธนาคาร
พาณิ ชย์ กฎหมายเกียวกับการธนาคาร บริ ษ ัทเงินทุ นหลัก ทรัพย์ บริ ษ ัท
เครดิ ตฟองซิ เอร์ และสถาบันการเงินอืนๆ รวมทังนิ ติกรรมสัญญาทางธุ รกิจ
การเงินทังในประเทศและต่างประเทศ
๓๑๒๔๒๑ สัญญาเกียวกับการค้าและการลงทุน
๒ (๒ -๐- ๔)
312421
Contract Concerning Trade and Investment
ศึกษารู ปแบบ องค์ประกอบ สาระสําคัญ ข้อกําหนดต่างๆ ในสัญญาทีเกียวกับ
การค้าและการลงทุนโดยเน้นศึกษาจากสัญญาประเภทต่างๆ
๓๑๒๔๒๒ กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรม
๒ (๒ -๐- ๔)
312422
Industrial Law
ศึกษากฎหมายเกียวกับการจดทะเบียน การจัดตังโรงงาน การควบคุมโรงงาน
สภาพและขอบเขตของกฎหมายทีใช้ในการควบคุม และส่งเสริ มการประกอบ

อุตสาหกรรม การควบคุมศุลกากรทรัพยากรธรรมชาติ
๓๑๒๔๒๓ กฎหมายเกียวกับตลาดหลักทรัพย์
๒ (๒ -๐- ๔)
312423
Securities Exchange Law
ศึกษาพัฒนาการตลาดหลัก ทรัพย์ในประเทศไทย การบริ หารงานของตลาด
หลัก ทรั พย์ส ถาบันต่า งๆทีเกี ยวกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ การออกและการค้า
หลักทรัพย์ การควบคุมการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีและการ
บัญชีทีเกียวกับตลาดหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ มาตรการทางกฎหมายเพือ
แก้ปัญหาต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
๓๑๒๔๒๔ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
๒ (๒ -๐- ๔)
332424
Arbitration Law
ศึกษาถึ งระบบ และความหมายของอนุ ญาโตตุลาการ ความแตกต่างระหว่า ง
อนุญาโตตุลาการกับการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท และการดําเนินคดี
ชันศาล ลักษณะพิเศษของระบบอนุญาโตตุลาการ เงือนไขของการกําหนดเรื อง
อนุญาโตตุลาการในสัญญาและพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๑๒๔๒๕ กฎหมายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและภาษีซอ้ น
๒ (๒ -๐- ๔)
312425
International Income Tax and Double Taxation Law
ศึกษาภาษีเงินได้ของบุคคลทีไม่มีถิ นทีอยู่มรประเทศ และของนิติบุคคลค่างด้าว
ซึ งประกอบกิจการในประเทศไทย หรื อทีมีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศ
ไทย รวมทังภาษีเงินได้ระหว่างบุคคลไทยทีมีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอก
ประเทศตามประมวลกฎหมายรัษฎากร สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกียวกับภาษี
ซ้อน
๓๑๒๔๒๖ กฎหมายเกียวกับพาณิชย์นาวี
๒ (๒ -๐- ๔)
312426
Maritime Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทะเล และกฎหมายพาณิชย์นาวี การขนส่ งสิ นค้าทะเล
ลักษณะของสัญญาเช่าเรื อ ประเทศต่างๆ ของการประกันภัยทางทะเล การเฉลีย
ความเสียหายของสินค้าในเรื อ สิ ทธิของคนงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานทางทะเล ความ
รับผิดอันเกิดจากเรือโดยการช่วยเหลือกูภ้ ยั ทางทะเล ข้อจํากัดของความชอบของ
ผูร้ ับขน
๓๑๒๔๒๗ การบัญชีสาํ หรับนักกฎหมาย
๒ (๒ -๐- ๔)
312427
Accounting for Lawyers

ศึกษาและพิจารณาปัญหาของการทําบัญชีในทางธุรกิจและกฎหมายทีเกียวข้อง
กับการบัญชีการประนีประนอมข้อพิพาทและการดําเนินคดีทีเกียวเนืองกับการ
บัญชี
๓๑๒๔๒๘ กฎหมายตราสารอนุพนั ธ์
๒ (๒ -๐- ๔)
312428
Law on Derivatives
ศึกษาลักษณะ วัตถุประสงค์และประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของสัญญาอนุพนั ธ์
ตลาดอนุ พนั ธ์ สํานักหักบัญชีอนุ พนั ธ์ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการซือขายอนุพนั ธ์ นิติ
สัมพันธ์ของคูส่ ัญญาอนุ พนั ธ์ หลักการและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกียวกับการซือ
ขายอนุพนั ธ์
๓๑๒๔๒๙ กฎหมายการตลาด
312429
Law on Marketing
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการส่ งเสริ มและการควบคุมการตลาด กฎหมาย
ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาด ผลกระทบของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
ต่อธุรกิจ
๓๑๒๔๓๐ กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
312430
Anti-Trust Law
การผูกขาดทางการค้าและผลกระทบต่อผูป้ ริ โภค เศรษฐกิจและความมันคงของ
ชาติกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการบังคับใช้ดงั กล่าว
๓๑๒๔๓๑ การเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
312431
Contract Negotiation and Drafting
หลักการ การวางแผน การเตรี ยมประเด็น และทักษะการเจรจาต่อรอง การร่ าง
สัญญาต่างๆ
๓๑๒๔๓๒ กฎหมายประกันสังคม
312432
Social Security Law
ศึกษาหลัก การตังกองทุนประกันสังคม ขอบเขตการบัง คับใช้ข องกฎหมาย
ประกันสัง คม ลักษณะของกองทุนการบริ หารงาน และอํา นาจหน้า ทีของ
คณะกรรมการประกันสังคม นโยบายและมาตรการในการประกันสังคม การ
ออกเงินสมทบ สิ ทธิ พิเศษทางการภาษีอากร ประโยชน์ทดแทน บทกํา หนด
โทษ การดําเนินคดีอาญาต่อผูฝ้ ่ าฝื น หลักการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

๒ (๒ -๐- ๔)

อุทธรณ์ รวมทังการดําเนินคดีไปสู่ ศาลแรงงาน
๓๑๒๔๓๓ สัมมนากฎหมายธุรกิจ
๒ (๒ -๐- ๔)
312433
Seminar on Business Law
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจ
๓๑๒๔๗๕ กฎหมายเกียวกับการขนส่ งสินค้าและโลจิสติกส์
๒ (๒ -๐- ๔)
312475
Law of Transportation and Logistics
ศึกษากฎหมายเกียวกับการขนส่งสิ นค้าและโลจิสติกส์ เช่น พ.ร.บ.การรับขนของ
ทางทะเล, พ.ร.บ.การขนส่ งต่อเนืองหลายรูปแบบ, พ.ร.บ.การรับขนของทาง
ถนนระหว่างประเทศ, พ.ร.บ.การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ, พ.ร.บ.
จัดวางทางรถไฟและทางหลวง, ป.พ.พ.ว่าด้วยประกันภัย, INCOTERMS
ตลอดจนเทอมการขนส่ งสิ นค้าในตูค้ อนเทนเนอร์
๓๑๒๔๗๖ กฎหมายธุรกิจท่องเทียว
312476
Law of Tourism Business
ศึกษาพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์

๒ (๒ -๐- ๔)

๓๑๒๔๗๗ กฎหมายเกียวกับการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
312477
Law of Telecommunication Business
ศึกษา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม

๒ (๒ -๐- ๔)

๓๑๒๔๗๘ กฎหมายเกียวกับการควบรวมกิจการ
312478
Law of Mergers and Acquisitions
ศึกษากฎหมายการควบรวมกิจการตลอดจนกฎหมายภาษีทเกี
ี ยวข้อง

๒ (๒ -๐- ๔)

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
๓๑๒๔๓๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
๒ (๒ -๐- ๔)
312434
International Law : The Law of Treaties
ศึก ษาบทบาทสนธิ สัญญาตังแต่อ ดี ตจนถึ ง ปั จจุ บัน ประเภทต่า งๆ ของ
สนธิ สัญญา กระบวนการในการทําสนธิสัญญา เงือนไขแห่ งความสมบูรณ์ของ
สนธิ สัญญา ผลของสนธิ สัญญา เงือนไขเปลียนแปลง และการสิ นสุ ดของ

สนธิ สัญญา ทังนี โดยยึด Vienna Convention of the Law of Treaties 1969
เป็ นหลัก การในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกับ แนวปฏิ บ ัติ ข องรั ฐ ต่ า งๆ
โดยเฉพาะของประเทศไทย
๓๑๒๔๓๕ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
๒ (๒ -๐- ๔)
312435
Law of the Sea
ศึ ก ษาความสํ า คัญ ของทะเลต่ อ มนุ ษ ยชาติ ใ นทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
แนวความคิดเกียวกับการใช้ประโยชน์และการครอบครองทะเล ความหมายและ
วิวัฒ นาการของกฎหมายระหว่า งประเทศว่าด้วยทะเล ปั ญหาของกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่า ด้วยทะเล พืนดิ นใต้ทะเล (Seabed and Subsoil) ซึ งอยู่
นอกเหนือ อํานาจรัฐ ทะเล อาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหล่ทะเล ทะเล
หลวง ส่ วนทีเป็ นทรัพย์ มรดกร่ วมกันของมนุษยชาติ ปัญหาเฉพาะของรัฐ หมู่
เกาะ การควบคุมสภาพแวดล้อม การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และทะเล
๓๑๒๔๓๖ กฎหมายเกียวกับการเดินอากาศและอวกาศ
๒ (๒ -๐- ๔)
312436
Aviation and Space Laws
ศึกษาสาระสําคัญของการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ องค์การบริ หารการบิน
ระหว่างประเทศ การกระทําความผิดบนอากาศยาน หลักกฎหมายอวกาศ และ
ปัญหาทีเกิดจากกิจกรรมต่างๆในอวกาศ
๓๑๒๔๓๗ กฎหมายประชาคมยุโรป
๒ (๒ -๐- ๔)
312437
European Communities Law
ศึกษาความเป็ นมาของการจัดตังประชาคมยุโรป องค์ก รต่า งๆ ทีสําคัญของ
ประชาคมยุโรป อํานาจหน้าทีขององค์กรต่างๆของประชาคมยุโรป กฎหมาย
ของประชาคมยุโรปเกี ยวกับการค้า ระหว่างประเทศสมาชิก และนโยบายการ
เกษตรกรรมของประชาคมยุโรป ป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางธุ รกิจ
โดยเน้นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทีเกียวกับการป้ องกันการฟอกเงิน
๓๑๒๔๓๘ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
๒ (๒ -๐- ๔)
312438
International Business Transactions Laws
การศึกษาในแง่ข องกฎหมายจากผูท้ ีประกอบธุ รกิจ ได้ดาํ เนิ นการค้าระหว่า ง
ประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทีเกียวข้อง
๓๑๒๔๓๙ สัญญาระหว่างประเทศ
๒ (๒ -๐- ๔)

312439

International Contract
ทฤษฎี ลักษณะและสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศ หลักการ
และกรณีศกึ ษาเกียวกับการเจรจาต่อรอง การร่ างและการตรวจสัญญา ประเด็น
ทีพึงพิจารณาในการทําสัญญาระหว่างประเทศ ผลของสัญญาระหว่างประเทศ
การระงับข้อพิพาท

๓๑๒๔๔๐ กฎหมายสิ งแวดล้อมระหว่า งประเทศ
๒ (๒ -๐- ๔)
312440
International Environmental Law
วิวัฒ นาการและแนวคิ ด ที สํา คัญของกฎหมายสิ งแวดล้อ มระหว่ า งประเทศ
สถาบันและข้อ ต่ อ รองระหว่ า งประเทศเกี ยวกับสิ งแวดล้อ ม ความสัม พัน ธ์
ระหว่างกฎหมายสิ งแวดล้อมระหว่า งประเทศกับการค้า การลงทุน สังคมและ
การเมืองระหว่างประเทศ อิทธิพลของกฎหมายสิ งแวดล้อ มระหว่างประเทศต่อ
นโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิก
๓๑๒๔๔๑ กฎหมายเกียวกับองค์การระหว่างประเทศ
๒ (๒ -๐- ๔)
312441
Law of International Organizations
ศึกษาวิวฒั นาการขององค์การระหว่างประเทศ ประเภทขององค์การระหว่าง
ประเทศ โครงสร้างและอํานาจหน้าทีของสหประชาชาติ และองค์การต่างๆ
อํานาจหน้าทีของทบวงการชํานาญพิเศษ และองค์การระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาค
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
๓๑๒๔๔๒ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
๒ (๒ -๐- ๔)
312442
Public Economic Laws
ศึกษาแนวความคิด (concept ) ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ อิทธิ พลของแนวความคิดว่า
ด้วยรัฐวิสาหกิจทีมีต่อการเปลียนแปลงในโครงสร้างของกฎหมายมหาชนของรัฐ
เสรี ประชาธิปไตย ลักษณะของการกระทําทางเศรษฐกิจของรัฐทังในรู ปของการ
ใช้อาํ นาจควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน และในรู ปของรัฐวิสาหกิจ
มหาชนต่างๆ แนวความคิดว่าด้วยการกระทํา ใน ทางปกครอง (Administrative
Juristic Act) เกียวกับเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะของผลทางทางกฎหมาย ทัง
ในกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชนของการกระทําทางปกครองเกียวกับ
เศรษฐกิจ

๓๑๒๔๔๓ กฎหมายศุลกากร
๒ (๒ -๐- ๔)
312443
Customs Law
ศึกษาลักษณะ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร วิวฒ
ั นาการของกฎหมาย
ศุลกากร ทีมาของกฎหมายศุลกากร ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีศุลกากร
พิธีการศุลกากร ความรับผิดตามกฎหมายศุลกากร อํา นาจหน้า ทีของพนักงาน
ศุลกากร การดํา เนิ นคดีศุล กากร หลักเกณฑ์เกียวกับพิกดั อัตราศุล กากร การ
ยกเว้นอากร การตีความพิกดั อัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากรกับการส่ งเสริมการ
ลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการนิ คมอุตสาหกรรม
๓๑๒๔๔๔ กฎหมายเกียวกับการอนุ รกั ษ์สิ งแวดล้อม
๒(๒ - ๐- ๔)
312444
Law of Conservation of Environment
ศึกษากฎหมายทีเกียวกับการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อม และธรรมชาติ โดยศึกษาถึ ง
มูลเหตุแ ห่ งการเกิ ดปัญหามลภาวะและผลกระทบทีมีต่อ สิ งมีชีวิต สังคม และ
ประเทศชาติ นโยบายของรัฐ ในการดํา เนิ นการควบคุ ม ปั ญ หามลภาวะ
หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบกฎหมายทีมีส่วนเกี ยวข้องกับการป้ องกัน และ
ควบคุมอากาศเป็ นพิษ นํา เสี ย ดินเสี ย รวมถึงการดําเนิ นคดี ตลอดจนการ
ฟ้ องร้องเรี ยกค่า เสี ยหาย และค่า สิ นไหมทดแทนในกรณี ทีเกิ ดปัญหาเกี ยวกับ
สภาวะแวดล้อมเป็ นพิษ
๓๑๒๔๔๕ กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
312445
Laws of Agriculture and Agricultural Institutions
ศึกษาถึงระบบการถือครองทีดินโดยทัวไป สิ นเชือเพือการเกษตร และสถาบัน
การเกษตรกรรม และพิจารณาถึงปัญหาของการจัดระบบถือครองทีดินเพือ
เกษตรกรรมในประเทศไทย และกฎหมายต่า งๆทีเกียวข้อง

๒(๒ - ๐- ๔)

๓๑๒๔๔๖ กฎหมายปกครองเปรี ยบเทียบ
๒ (๒ -๐- ๔)
312446
Comparative Administrative Laws
ศึกษาหลัก ทัวไปแห่ งกฎหมายปกครอง ลักษณะสําคัญของกฎหมาปกครอง
หลักทัวไปในการจัดระเบียบราชการ การบริ หาร (หลักการรวมอํานาจปกครอง
หลักการกระจายอํานาจปกครอง) หลักทีใช้ในการจัดระเบียบราชการบริ หารใน
ประเทศ การจัดระเบียบบริ หารราชการส่ วนกลาง การจัดระเบียบบริ หารราชการ
ส่ วนภูมิภาค การจัดระเบียบบริ หารราชการท้องถิ น โดยศึกษากฎหมายปกครอง

ของไทยเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ
๓๑๒๔๔๗ กฎหมายทหาร
๒ (๒ -๐- ๔)
312447
Military Law
ศึกษาถึงกฎหมายอาญาทหาร ธรรมนู ญศาลทหาร และกฎอัยการศึก
๓๑๒๔๔๘ การร่ างกฎหมายและกระบวนการนิติบญั ญัติ
๒ (๒ -๐- ๔)
312448
Legislative Drafting
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการยกร่ างกฎหมาย การใช้ภาษาและถ้อยคําในกฎหมาย
ตลอดจนกระบวนการนิติบญั ญัติของไทยในส่ วนทีเกียวกับการเสนอการพิจารณา
และการตราพระราชบัญญัตแิ ละกฎหมายอืนๆ
๓๑๒๔๔๙ การค้นคว้าและการวิจยั กฎหมาย
๒ (๒ -๐- ๔)
312449
Legal Research
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการค้นคว้า ทํารายงาน และการวิจยั ทางกฎหมายเพือช่วยให้
สามารถศึกษาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างกว้างขวาง และส่ งเสริ มความรู ้ความ
เข้าใจทางกฎหมายให้ลึกซึ งยิงขึน
๓๑๒๔๕๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒ (๒ -๐- ๔)
312450
Administrative Court and Administrative Procedure
ศึกษาความหมายและลักษณะของคดี ปกครอง เขตอํา นาจ และอํา นาจหน้า ทีใน
การพิจารณาคดี ของศาลปกครอง นิ ติวิธีทีศาลปกครองใช้ใ นการพิจารณาคดี
ปกครอง หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารทีใช้ใ นการพิ จ ารณาคดี ป กครอง ตาม
พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
๓๑๒๔๕๑ สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม
๒ (๒ -๐- ๔)
312451
Seminar on Law and Social Problems
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมในเรื องทีน่าสนใจ โดยใช้กฎหมาย
เป็ นเครื องมือป้ องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
๓๑๒๔๕๒ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
๒ (๒ -๐-๔)
312452
Organic Law
แนวคิดพืนฐานเกียวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ หลักการสํา คัญ
ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลื อ กตังสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตังและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

๓๑๒๔๕๓ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที
๒ (๒ -๐-๔)
312453
Administrative Procedure Law
หลักทัวไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติชนเจ้
ั าหน้าทีฝ่ ายปกครอง
คําสั งทางปกครองการพิจารณาเรืองทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์
คําสั งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การ
บังคับการปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
๓๑๒๔๕๔ สัญญาของรัฐ
๒(๒ - ๐– ๔)
312454
State Contracts
หลักกฎหมายเกียวกับสัญญาของรัฐ องค์ประกอบ กระบวนการและรู ปแบบ
ของสัญญาของรัฐสัญญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ง สัญญาทางปกครอง ประเด็น
สําคัญในการเจรจาต่อรองทําสัญญาของรัฐและกรณี ศกึ ษา
๓๑๒๔๕๕ กฎหมายการคลัง
312455
Public Finance Law
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังทีเกียวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และ
ระบบภาษีอากร สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ทีเกียวกับ
การเงินและการคลังทีรัฐใช้ในการบริ หารประเทศ
๓๑๒๔๕๖ สัมมนากฎหมายปกครอง
312456
Seminar on Administrative Laws
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญต่าง ๆ ทีน่าสนใจในกฎหมายปกครอง
๓๑๒๔๕๗ สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
312457
Seminar on Constitutional Laws
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญต่าง ๆ ทีน่าสนใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๓๑๒๔๕๙ กฎหมายว่าด้วยทีดิน
312459
Law of Land
ศึกษาหลักกฎหมายทีดิน ตามประมวลกฎหมายทีดินและกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
๓๑๒๔๖๐ กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซี ยน)
312460
Law of Association of South East Asian Nations
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา นิ ตฐิ านะของอาเซียน โครงสร้าง อํานาจหน้าที
วิธีดาํ เนินการและปัญหากฎหมายต่างๆ รวมทังข้อกฎหมายในส่ วนทีเกียวกับ
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กิจการของสมาคม ทังทีเกิดขึนจากความร่ วมมือภายในรัฐสมาชิก และความ
ร่ วมมือระหว่างสมาคมอาเซียนกับรัฐหรื อองค์กรระหว่างประเทศอืน
๓๑๒๔๖๑ กฎหมายเกียวกับการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒(๒ - ๐– ๔)
312461
Law of Investment in Asean Economic Community
ศึกษาสิ ทธิและหน้าทีของผูท้ ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศทีเป็ นสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาซียน นโยบายและการกําหนดมาตรการในการจูงใจให้แก่
ผูเ้ ข้ามาลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในแต่ละประเทศสมาชิก กฎหมาย
เกียวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวของประเทศทีเป็ นสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓๑๒๔๖๒ วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒(๒ - ๐– ๔)
312462
Settlement of Commercial Disputes within Asean Economic Community
ศึกษาลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ ทีเกิดขึนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน การระงับข้อพิพาทแบบต่างๆ โดยเฉพาะการระงับข้อพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกับการอนุ ญาโตตุลาการทีสําคัญ ข้อที
ควรระวังในการทําสัญญา การเลือกกฎหมายทีใช้บงั คับกับสัญญา และวิธีการ
ระงับข้อพิพาท ตลอดจนศึกษาปัญหาทีเกิดขึนจากการฟ้ องคดีเพือให้ศาลบังคับ
ตามคําชีขาดของอนุ ญาโตตุลาการในแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๓๑๒๔๖๓ กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพและความมันคงในประชาคมเศรษฐกิจ
๒(๒ - ๐– ๔)
312463
อาเซี ยน
Law of the Maintenance of Peace and Security in Asean Economic Community
ศึกษาระบบกฎหมายและบทบาทการดําเนินการของสหประชาชาติในการรักษา
สันติภาพและความมันคงในภูมิภาคอาเซียน รวมทังวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อวิกฤตการณ์ทสํี าคัญที
เกิดขึนในภูมิภาคอาเซียนทีอาจกระทบถึงสันติภาพและความมันคงในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๓๑๒๔๖๔ ความรู ้เบืองต้นเกียวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๒(๒ - ๐– ๔)
312464
Introduction to International Economic Law
ศึกษากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ

การเงินระหว่างประเทศ การลงทุนข้ามชาติ ตลอดจนบทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจทีสําคัญ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) แกตต์ (GATT) อังค์แตด (UNCTAD)
๓๑๒๔๖๕ กฎหมายเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒(๒ - ๐– ๔)
312465
Law on Information Technology
ศึกษาความสัมพันธ์ แนวคิด ความจําเป็ น และบทบาทของกฎหมายและองค์กรที
เกียวกับเทคโนโลยี กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกียวกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กฎหมายเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
๓๑๒๔๖๖ กฎหมายเกียวกับยาเสพติด
๒(๒ - ๐– ๔)
312466 Law on Narcotics
ศึกษากฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท
ตลอดจนการบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
๓๑๒๔๖๗ กฎหมายเกียวกับการฟอกเงิน
๒(๒ - ๐– ๔)
312467 Law on Money Laundering
ศึกษากฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓๑๒๔๖๘ กฎหมายเกียวกับการค้ามนุษย์
๒(๒ - ๐– ๔)
312468 Law on Human Trafficking
ศึกษากฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์
๓๑๒๔๖๙ กฎหมายโลกว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
๒(๒ - ๐– ๔)
312469 Global Law on Child Rights
ศึกษาหลักพืนฐานว่าด้วยสิ ทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก ค.ศ.1989 และตรา
สารระหว่างประเทศอืน ๆ ทีเกียวข้องกับสิ ทธิ เด็ก รวมถึงข้อตกลงในระดับ
ภูมิภาค รายงานของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยต่อคณะกรรมการสิทธิ เด็ก
ภายใต้กรอบของสหประชาชาติ แนวโน้มและข้อเสนอแนะของกรรมการสิ ทธิ
เด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับพัฒนาการภายในประเทศ
รวมถึงในประเทศไทยว่าด้วยสิ ทธิเด็ก วิวฒั นาการทางศาลในบางประเทศ
เกียวกับสิ ทธิเด็กและแนวโน้มในการปฏิบตั ิ

หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐๔๕๐๐ สหกิจศึกษา
104500 Co-Operative Education
นักศึกษาทํางานในสถานประกอบการจริ งและจัดทําโครงงานในด้านทีเกียวข้องกับ
สาขาวิชาทีศึกษา เป็ นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยทํางานสัปดาห์ละ ๕ วันๆละไม่นอ้ ยกว่า ๗ ชัวโมงเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑๓ สัปดาห์
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