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หมวดวชิาศึกษาทัวไป 
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การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Public Administration 

ศึกษาระบบการเมืองการปกครอง การจดัระเบียบการปกครองของไทย 

โครงสร้างความสัมพนัธ์ทางการเมืองและการปกครองของประเทศไทย 

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชง้าน 

Sufficieny Economy and Applications 

ศึกษาแนวคดิเกียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั การประยกุตใ์ชง้านแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทงัการศึกษาจากกรณีศึกษาและศึกษาดูงานจากสถานทจีริง 
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กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 

Law in Day life 

ศึกษาสาระสาํคญัของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัทีบุคคล

ทวัไปควรรู้ของกฎหมายมหาชน  กฎหมายเกียวกบับุคคล กฎหมาย

เกียวกบัสิงแวดลอ้ม และกฎหมายการจราจร 
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เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง                                                        

 Economy, Law, and Politics 

ศึกษาความสัมพนัธ์ของระบบเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองในระดบั

ทอ้งถิน ประเทศและระหวา่งชาต ิการวิเคราะห์และวจิารณผ์ลกระทบ

ของเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองทีมต่ีอประชาชนและประเทศ 

การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผูน้าํ                         

Leadership, Personality, and Life Quality Development 

ศึกษาเกียวกบัคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเนน้เรืองการเสริมสร้าง 

การดูแลรกัษาและพฒันาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่างกาย  

อารมณ ์ สังคมและสติปัญญา    ศึกษามารยาทในการเขา้สังคม การ

แสดงออกในทีสาธารณะ และภาวการณ์เป็นผูน้าํ โดยให้ผูศ้ึกษาฝึก

ปฏิบติัในสถานทีจริงหรือจาํลองสถานการณ์จริง 

๓ (๓- ๐- ๖) 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

 

 



 

๐๐๑๑๑๑ 

001111 

การเมืองการปกครองอาเซียน 

Politics of ASEAN Countries 

         อธิบายลกัษณะของเศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครอง  ศึกษาวิวฒันาการ

ทางสังคมและเศรษฐกิจ  การเมืองตงัแตใ่นอดีตจนถึงปัจจุบนั  ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ   ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม  และเศรษฐกิจในปัจจุบนั

ของสมาชิกอาเซียนทงั 10 ประเทศ   
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อาเซียนกบัการเมืองการปกครองไทย 

ASEAN and Thai Politics 

         อธิบายลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทย  กบัประเทศในกลุ่ม

อาเซียน   นโยบายทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน ทีมีผลกระทบต่อ

การเมืองและการปกครองของประเทศไทยตงัแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

สังคมขา่วสาร 

Information Society 

          วิเคราะห์ลกัษณะของสังคมขา่วสาร  ความสาํคญัของข่าวสาร  การผลิต

ข่าวสารทงัในระดบัโลกและระดบัประเทศ  และวิเคราะห์สาระทีปรากฏอยู่ใน

ข่าวสารในสือประเภทต่าง ๆ  โดยพจิารณาประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรม 

สังคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 

          วิวฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมไทย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตงัแต่ก่อนสมยัใหม่

จนถึงปัจจุบนั บทบาทของไทยในบริบทระดบัสากล การปรับตวัและความ

ร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 

ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ 

Startup and Entepreneurship Experiences 

ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอพั สตาร์ทอพัแบบดงัเดิมและสตาร์ทอพัในยคุ

ปัจจุบนั  การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีทีเหมาะสม  การ

ออกแบบสตาร์ทอพัหรือธุรกิจทีตนเองสนใจและทาํไดจ้ริง  กิจกรรมทีจาํเป็น

สาํหรับธุรกิจสตาร์ทอพั กฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง  การจดัหาทุนหรือ

ผูส้นบัสนุน 
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แนวคิดการประกอบการในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

Entrepreneurship in Digital Economy 

          การเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ีสังคม เศรษฐกิจ และการสือสาร  การ

ประกอบการ  แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน กลไกราคม 

ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจยัการผลิต โครงสร้างตลาด ปัจจยัการผลิต การผลิต 

ตน้ทุน รายรับ กาํไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลงั สถาบนัการเงิน 

เงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย มูลคา่เงินตามเวลา นโยบายการเงิน อตัราแลกเปลียน 

ศิลปะการทาํงานต่างวฒันธรรม 

Art of Working with Foreigners 

          ขอ้มูลสาํคญัในการทาํงาน ทงัในดา้นของคนไทยทีทาํงานในต่างแดน  หรือ

คนไทยทีทาํงานกบัหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย  เขา้ใจกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง  เรียนรู้แนวโนม้อุปสงคข์องตลาดแรงงาน  ประเภท

ของหน่วยงาน  บริษทัทีตอ้งการพนกังานต่างชาติ จนเขา้ใจเทคนิคทีจาํเป็นในการ

ทาํงานกบัชาวต่างชาติ  ตลอดจนเขา้ใจวฒันธรรมทีหลากหลาย วิถีชีวิตของ

ชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ขอ้หา้มและขอ้ควรปฏิบติั 
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โลกในศตวรรษที 21 

World in 21st Century 
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          โลกาภิวตันแ์ละความทนัสมยั เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก  วิกฤต

การพฒันา ความเป็นพลเมืองโลก  สังคมสรา้งสรรค ์การพฒันาทียงัยืน  สังคม

แห่งการเรียนรู้และทกัษะแห่งศตวรรษที 21 

มนุษยก์บัสังคม 

Man and Society 

          ศึกษาเกียวกบัคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเนน้เรืองการเสริมสร้าง 

การดูแลรักษาและพฒันาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่างกาย  อารมณ ์ 

สังคมและสติปัญญา   

จิตวิทยาทวัไป 

General Psychology 

          ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ  สรีระวิทยาเบืองตน้ทีเกียวขอ้ง

กบัจิตวิทยา ความเจริญและพฒันาการ  แรงจูงใจ  อารมณ ์  การรับรู ้  

กระบวนการเรียนรู้ ทศันคติ  การพฒันาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ ์ การตดัสินใจ

และแกปั้ญหา 
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ทกัษะการศกึษาและการวิจยั 

Study and Research Skills 

          ศึกษาและเพิมพูนทกัษะในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยศึกษาการใชเ้วลา

ให้เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคาํบรรยาย    การอ่านตาํรา   การเตรียมตวัสอบ   

วิธีทาํขอ้สอบ  การคิดคะแนนสะสม   การใชห้อ้งสมุดและสืบคน้สารสนเทศ  

การศึกษาคน้ควา้ ศึกษาเกียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การเขยีน

รายงานหรือภาคนิพนธ ์ ฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ครงการวิจยัขนาดเล็กในหวัขอ้ทีสนใจ 

ปรัชญาและตรรกศาสตร์ 

Philosophy  and  Logic 

          ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัหลกัปรัชญาและหลกัตรรกศาสตร์ทีสามารถ

นาํมาใชก้ารดาํรงชีวิตประจาํวนั การศึกษา และการประกอบอาชีพ 

อารยธรรมวฒันธรรมและดนตรีไทย 

Thai Civilization, Culture and Music 

          ศึกษาถึงวิวฒันาการ การปรับตวัและประสมประสานของอารยธรรมและ

วฒันธรรมไทย กบัอารยธรรมและวฒันธรรมของชาติอืน  ศึกษาความรู้เบืองตน้

เกียวกบัศิลปะดนตรีของไทยในภาคตา่งๆ รวมทงัการอนุรักษแ์ละส่งเสริมอารย

ธรรม วฒันธรรมและดนตรีไทย 

พุทธศาสตร์เพือความเป็นมนุษยที์สมบูรณ ์ 

Buddhism for Perfect Human Being 

          เพือใหเ้ขา้ใจ  “แก่น”   ของพระพุทธศาสนาอนัจะนาํมาปฏิบติัใน

ชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคล  การฝึกปฏิบติัเกียวกบัสมาธิและวิปัสสนาเพือเป็น

ทางไปสู่สนัติสุขของบุคคลและสังคม 

จริยศาสตร์ 

Ethics 

          ศึกษาขอบขา่ยของ  จริยศาสตร์   ทฤษฎีความดี   จริยธรรมส่วนตวั   

จริยธรรมสังคม  จริยธรรมแห่งการใชเ้สรีภาพ   การฟัง  การคิดและการร่วมมือ 

และจริยธรรมของอาชีพ 

อารยธรรมอาเซียนศึกษา 

Civilization ASEAN Studies 

          ศึกษาอารยธรรม และวิวฒันาการของอารยธรรม  ปัจจยัทีกาํหนดลกัษณะ

สังคม และวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน  อธิบายพฒันาการทางสังคม  
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เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  การศึกษา  สังคมศึกษา ศาสนา  พิธีกรรม 

การละเล่นพืนบา้น สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมอาเซียน 

ภูมิปัญญาทอ้งถินศึกษา  

Local Wisdom Study 

          ศึกษาสภาพแวดลอ้มชุมชน  ดา้นทรัพยากร  ผูน้าํ  สมาชิก  และภูมิปัญญา

ดา้นต่างๆเพือหาแนวทางการพฒันาอย่างยงัยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถินเป็นฐานใน

การเรียนรู้ 

มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 

Man and Reasoning 

          ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการตดัสินใจเชิงเหตุผล  หลกัการทวัไป

ของการใชเ้หตุผล  วิธีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความคิดอยา่งเป็นระบบ  

การแสดงเหตุผลในการอภิปรายวิชาการและชีวิตประจาํวนั  แสดงความคิดเห็น

อยา่งมีวิจารณญาณเกียวกบัประเด็นทางสังคม 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 

Thai for Communications 

          หลกัการสือสาร ประเภทของภาษา พฒันาทกัษะการสือสาร โดยการใช้

ภาษาเป็นเครืองมือในการสือสารทงัภาษาพูดและภาษาเขียนนกัศึกษาจะไดฝึ้กหัด

ในสถานการณ์จาํลอง 

ภาษาองักฤษ ๑ 

English I 

          ศึกษาและทบทวนความรู้และทกัษะภาษาองักฤษทกุทกัษะ  ไดแ้ก่  ฟัง  พูด  

อ่านและเขียน  ในหวัขอ้ต่าง ๆ  ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยเนน้รูปแบบการเรียน

การสอน เพือใหส้ามารถนาํไปปรับใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริงพฒันาความสามารถ

ในการใชท้กัษะภาษาองักฤษทุกทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน  ฝึกทกัษะใน

การใชแ้หล่งคน้ควา้นอกห้องเรียนต่าง ๆ เพือเสริมสร้างความสามารถทีจาํเป็นใน

การสือสารภาษาองักฤษ โดยใชบ้ทเรียนทีครอบคลุมหวัเรืองทีหลากหลาย เตรียม

ผูเ้รียนให้เขา้ใจลกัษณะภาษาในเชิงวิชาการทีใชใ้นสถานการณ์จริงประกอบกบั

แบบฝึกหดัเพือฝึกทกัษะดา้นไวยากรณแ์ละคาํศพัท ์

ภาษาองักฤษ ๒ 

English II 

          การเรียนภาษาองักฤษขนัพืนฐานต่อเนืองจากกระบวนวิชาภาษาองักฤษ ๑ 
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ซึงมีจุดมุ่งหมาย พฒันา ความสามารถทางภาษา ในการใชภ้าษาองักฤษเพือการ

สือสาร ทงัทางดา้นการพูดและการเขียน   เพือพฒันาโครงสร้างทางภาษาและ

ไวยากรณ ์เพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง มีส่วนร่วมในการมีปฎิ

สัมพนัธ์ทางสังคมไดอ้ยา่ง เหมาะสม เขา้ใจและตระหนักถึงความแตกต่างดา้น

วฒันธรรมของชนชาติต่าง ๆ ใชภ้าษาองักฤษ  เพือสืบคน้หาขอ้มูลเพือสร้างองค์

ความรู้ในรูปแบบของการพูดและการเขียน มีส่วนร่วมในบริบททางวิชาการ และ 

เพือความเพลิดเพลิน และเพิมพูนความรู้ ในบริบททางสังคมทงัในและนอก

มหาวิทยาลยั และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ภาษาองักฤษ ๓ 

English III 

          การใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารโดยเนน้ทงั ๔ ทกัษะไดแ้ก่ทกัษะการฟัง

การฟังเพือสนัๆเพือจบัความสาํคญั การพูดทกัทาย การแนะนาํ ตวัเอง การขอและ

ให้ขอ้มูล การตอ้นรับ การพูดโทรศพัท ์ตีความและสรุปความ การพูดแสดง ความ

ยนิดี เสียใจและขอโทษ การใหเ้หตุผล การฝึกเขียนความเรียงหลกัการอ่านและ

การฝึกอ่านเพือจบัใจความสาํคญั การอ่านเพอืตีความและสรุปความ เช่น การอ่าน

หนงัสือพิมพ ์ อ่านขา่ว บทความ การโฆษณาการฝึกเขียนยอ่หน้าและบนัทึก

ขอ้ความสันๆ มีหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ 

ภาษาอาเซียนเพือการสือสาร                                                             

 Asean  Language  for  Communication 

ศึกษาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 10  ประเทศ  เนน้คาํทีใชใ้นการติดต่อสือสาร 

ทกัทาย  ความสําคญั ของภาษาในกลุ่มอาเซียน  ทีใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสาร 

ระหว่างกนั  การใชภ้าษาเพือการสือสาร ทงั การฟัง การพูด การอ่าน และการ 

เขียน  การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาํความรู้ทีไดร้ับจากการศกึษา ภาษาต่าง  

ๆ   เพือการสือสารไปใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

ภาษาองักฤษสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

English for Information and Communication Technology 

          อ่าน ดูและการฟังภาษาองักฤษทางสือสิงพิมพแ์ละสือภาพและเสียง

ประเภทต่าง ๆ ทีใหค้วามรู้ ความบนัเทิงและข่าวสารขอ้มลูดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร  และเหตุการณส์าํคญัทีเกิดขึนในโลกปัจจุบนั  เพือจบั

ใจความสาํคญั คิดวิเคราะห์ สนทนาโตต้อบ นาํเสนอดว้ยสือภาพและเสียง รวมถึง

งานเขียนเพือแสดงความคิดเห็นอยา่งมีหลกัการ 
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ภาษาองักฤษกบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน                              

English Language  for  Asean 

ศึกษาหาความรู้เกียวกบัประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ถึงความสาํคญัของ 

ภาษาองักฤษ ซึงจะเป็นภาษากลางของคนในอาเซียน  ในการติดต่อสือสาร  และ

การทาํงานร่วมกนั  อ่านสิงทอียูร่อบตวัทีเป็นภาษาองักฤษ เช่น ป้ายประกาศ  
แผ่นพบั สิงตีพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์หรือแมแ้ต่ฉลากสินคา้ การใชค้าํศพัทเ์หล่านนั

ในชีวิตประจาํวนั ดว้ย  เช่น  พูด  หรือเขียน  เป็นภาษาองักฤษกบัคนรอบขา้งได ้

สถิติพืนฐาน 

Basic Statistics 

          ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ  การนาํเสนอขอ้มลูและการวิเคราะห์ ขนัพืนฐาน  

การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจายของขอ้มูล  การแจกแจงความ

น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนืองและแบบต่อเนือง  การแจกแจงการชกัตวัอยา่ง  การ

ประมาณคา่ และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์โดยฝึกใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเหมาะสม 

มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 

Man and Environment 

          ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มสังคม เศรษฐกิจและอนาคตของมนุษย ์ โดยพิจารณาถึงปัญหา

พลงังาน  ประชากร  การเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้ม  การอยู่ร่วมกนัของ

สิงมีชีวิต การสร้างจิตสาํนึกและความร่วมมือใหก้บัชุมชนเพือการอนุรักษแ์ละ

ปรับปรุงสิงแวดลอ้ม รวมทงัใหม้ีการศึกษาจากกรณีศึกษาดา้นสิงแวดลอ้ม 

คณิตศาสตร์พืนฐาน 

Basic Mathematics 

          ศึกษาถึงเมตริกซแ์ละดิเทอร์มิแนนท ์ค่าลิมิตของฟังกช์นั อนุพนัธแ์ละการ

หาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัแบบต่างๆ การประยกุตข์องอนุพนัธ ์ไดแ้ก่ การหา

ค่าสูงสุดและตาํสุด การอินทิเกรด ฟังกช์นัพีชคณิต และการประยกุตอ์ินทิกรลัทีมี

ค่าจาํกดัและไม่จาํกดั การหาอนุพนัธ์เฉพาะส่วนและตวัคูณลากรานจ์ 

คณิตศาสตร์                                                                                   

Mathematics 

          ศึกษาถึงดอกเบียและคา่รายปี  อสมการอยา่งง่าย  เมทริกซแ์ละดิเทอร์

มิเนนท ์ ค่าลิมิตของฟังกช์นั  อนุพนัธ์และการหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัแบบต่างๆ  
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การประยกุตข์องอนุพนัธ ์ ไดแ้ก่การหาคา่สูงสุดและตาํสุด  การอินทิเกรตฟังกช์นั

พีชคณิต  และการประยกุตอิ์นทิกรัลทีมีคา่จาํกดัและไม่จาํกดั  การหาอนุพนัธ์

เฉพาะส่วน 

แคลคูลสัประยกุตส์าํหรับธุรกิจ                                                                           

Applied Calculus  for Business 

          ค่าลิมิตของฟังกช์นั อนุพนัธแ์ละการหาอนุพนัธข์องฟังกช์นัแบบต่างๆ การ

ประยกุตใ์ชข้องอนุพนัธ์ในเชิงธุรกิจ การอินทิเกรตฟังกช์นัพีชคณิต และการ

ประยกุตใ์ชอิ้นทิกรัลทีมีคา่จาํกดัและไม่จาํกดัในเชิงธุรกิจ 

ระบบคอมพิวเตอร์ 

Computer  systems 

          ศึกษาเกียวกบัความรู้เบืองตน้ทางคอมพวิเตอร์ ระบบจาํนวน การแทนเลข

ฐานแบบต่างๆ การบวกและการลบเลขฐาน รหัสมาตรฐานเอปซีดิก และแอสก ี

คุณสมบติัทางตรรกของอุปกรณ์ทีใชเ้ก็บ และประมวลผลขอ้มูล การแบ่งส่วน

หน่วยความจาํ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชุดคาํสั ง  กระแสขอ้มูลและ

แผนภาพระบบควบคุมของการประมวลอย่างง่าย อุปกรณรั์บเขา้/ ส่งออกและ

ระบบควบคุมหน่วยความจาํแคช 

ชีวิตกบัความยงัยนื 

Life and Sustainability 

          การดาํเนินชีวิตอยา่งเท่าทนัการเปลียนแปลงของโลก  เขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหว่างพลวตัของธรรมชาติมนุษย ์และสรรพสิง  ทงัสิงแวดลอ้มสรรสรา้ง  การ

ใชพ้ลงังาน เศรษฐกิจ สังคมในความขดัแยง้และการแปรเปลียน  ตลอดจนองค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม  ทีนาํไปสู่การปรับเปลียนวถีิชีวิตสู่ความ

ยงัยนื 

โลกแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

World of Technology & Innovations 

          ปรัชญา แนวคดิและการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ ใน

ปัจจุบนัและอนาคต  การพฒันา การประยกุตใ์ชแ้ละการจดัการ บทบาทและ

ผลกระทบจากการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมตอ่ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
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หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาชีพบังคบั 

๓๑๑๑๐๒ 

311102 

กฎหมายแพ่งและนิติกรรมสัญญา 

Civil   Law  :  Juris Acts and Contract  

ศึกษาความหมาย    ความเป็นมา   และบ่อเกิดของกฎหมาย   ประเภทและ

หมวดหมู่ของกฎหมาย  การบญัญติั  การเปลียนแปลง  และการยกเลิกกฎหมาย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัปรากฏการณ์ทางสังคมอืนๆ ระบบกฎหมายที

สําคญัของโลก  การใชก้ารตีความ ผลบงัคับ  และการบงัคบัตามกฎหมายสิทธิ

หน้าทีและการใชสิ้ทธิ  รวมทงัการใชสิ้ทธิส่วนเกิน  นิรโทษกรรม  และหลกั

สุจริต  หลกัทวัไปของกฎหมายแพ่ง  ตามทีบญัญติัไวต้ามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์ บรรพ ๑   และศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม  ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์  บรรพ ๑ รวมทงัระยะเวลา  อายุความ  และหลกั

กฎหมายสัญญา  ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ ๒ 

๓ (๓ - ๐- ๖) 

๓๑๑๒๑๑ 

311211 

กฎหมายว่าดว้ยหนี    :  หลกัทวัไป 

Law   of  Obligation  : General   Principles 

ศึกษาหลกัทวัไปของกฎหมายลกัษณะหนีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

บรรพ ๒ 

๓ (๓ - ๐– ๖) 

๓๑๑๒๑๒ 

311212 

กฎหมายว่าดว้ยทรัพย ์

Law  of   Property   

ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์บรรพ ๑ และ บรรพ4   

๓ (๓ - ๐– ๖) 

๓๑๑๒๐๔ 

311204 

กฎหมายว่าดว้ยละเมิด  จดัการนอกคาํสั ง ลาภมิควรได ้

Law of Tort, Unealled – for Management, Undue  Fortune. 

ศึกษาหลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ลกัษณะละเมิด  จดัการงานนอก

คาํสั ง    ลาภมคิวรไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์    บรรพ ๒ 

๓( ๓ -๐ -๖ ) 

 
 

๓๑๑๒๐๕ 

311205 

เอกเทศสัญญา 1 

Specific  Contracts  1 

ศึกษากฎหมายลกัษณะซือขาย  แลกเปลียน  ให้  เช่าทรัพยแ์ละเช่าซือ  ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ ๓ 

๓ ( ๓ - ๐- ๖) 

๓๑๑๒๐๖ กฎหมายว่าดว้ยประกนัดว้ยบุคคลและทรัพย ์  ๒ (๒ -๐- ๔) 



 

311206 Law  of  secured  Transactions 

ศึกษากฎหมาย  ลกัษณะคาํประกนั  จาํนอง  จาํนาํ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ บรรพ ๓ 

๓๑๑๒๐๗ 

311207 

กฎหมายอาญา : ภาคทวัไป 

Criminal   Law  :  General   Principles 

 

 

๓๑๑๒๑๓ 

311213 

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 

Criminal  Law  : Offences 

บุรพวิชา: ๓๑๑๒๐๗  กฎหมายอาญา : ภาคทวัไป 

ศึกษาหลกักฎหมายอาญา  ภาคความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒   

และ ๓ 

๓ (๓ - ๐– ๖) 

๓๑๑๒๐๙ 

311209 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Constitutional   Law 

ศึกษาถึงประวติั  และวิวฒันาการของรัฐธรรมนูญ  องคก์ารต่างๆ ของรัฐ  สิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ทฤษฎีทีสาํคญัๆของระบบรฐัธรรมนูญ  อาทิเช่น  ทฤษฎี

การแบ่งแยกอาํนาจ  รวมทงัปรชัญาของแนวความคิดตา่งๆในระบบรัฐธรรมนูญ 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 

๓๑๑๒๑๐ 

311210 

พระธรรมนูญศาลยติุธรรมและระบบตุลาการ  

Law  of  Courts  of Justice   

ศึกษาพระธรรมนูญศาลยตุธิรรม  ศาลยติุธรรม  อาํนาจศาล  และอาํนาจผูพ้ิพากษา

ในการพิจารณาพิพากษาคดี  ตลอดจนศึกษาถึงระบบตุลาการ  และวธีิพิจารณา

ความในศาลแขวง 

๒(๒- ๐- ๔ ) 

 
 
 
 
 
 

๓๑๑๓๑๕ 

311315 

เอกเทศสัญญา 2 

Specific    Contracts 2 

ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะตวัแทน  นายหนา้  ยมื   ฝาก  ทรัพย ์ จา้งแรงงาน  จา้ง

ทาํของและรับขน  ประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ ๓ 

๓ (๓ -๐- ๖  ) 

๓๑๑๓๐๓ 

311303 

กฎหมายว่าดว้ยตวัเงิน 

Law  of   Negotiable    Instruments 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 



 

ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะตวัเงิน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

บรรพ  ๓ 

๓๑๑๓๐๔ 

311304 

กฎหมายว่าดว้ยหุน้ส่วนและบริษทั 

Partnership  and  Corporation  Law 

ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะหุน้ส่วน  บริษทั  สมาคม  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์ บรรพ ๓  และกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 

๓๑๑๓๐๕ 

311305 

กฎหมายว่าดว้ยครอบครัว 

Family   Law 

ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะครอบครัว  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์  

บรรพ ๕ 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 

๓๑๑๓๐๖ 

311306 

กฎหมายว่าดว้ยมรดก 

Law    of  Succession 

ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ ๖ 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 

๓๑๑๓๐๗ 

311307 

กฎหมายเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Intellectual  Property Law 

ศึกษาความสาํคญัของกฎหมายเกียวกบัลิขสิทธิ  สิทธิบตัร  เครืองหมายการคา้  

เครืองหมายบริการ  ชือทางการคา้  ความหมาย  ลกัษณะ  การก่อตงัสิทธิ  การ

ขอรับความคุม้ครองและการละเมิดลิขสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา  อนุสัญญา

ระหว่างประเทศเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 

 
 

๓๑๑๓๐๙ 

311309 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ 

Civil   Procedure I 

ศึกษาหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ว่าดว้ยบททวัไป  วิธีพิจารณาในศาล

ชนัตน้ 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 

๓๑๑๓๑๐ 

311310 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ 

Civil   Procedure II 

รพวิชา: ๓๑๑๓๖๑  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ 

ศึกษาหลกักฎหมายว่าดว้ยอุทธรณ ์ ฏีกา  วิธีการชวัคราวก่อนการพิพากษา  และ

การบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาหรือคาํสั ง 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 

๓๑๑๓๑๖ 

311316 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

Criminal  Procedure 

๓(๓ - ๐- ๖ ) 



 

ศึกษาหลกักฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๓๑๑๓๑๒ 

311312 

กฎหมายลกัษณะพยาน 

Law  of  Evidence 

ศึกษาหลกักฎหมายว่าดว้ยพยานหลกัฐานทงัทีเป็นหลกัทวัไปของกฎหมาย

ลกัษณะนีและทีมีบทบญัญติัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  และ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๓ (๓ - ๐- ๖) 

๓๑๑๔๐๑ 

311401 

กฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย 

Law  of  Bankruptcy 

ศึกษากระบวนการคดีลม้ละลาย  ตามพระราชบญัญติัคดีลม้ละลาย 

๓ (๓ - ๐- ๖) 

๓๑๑๔๐๒ 

311402 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

Private  International  Laws 

ศึกษาแนวความคิดต่างๆ  เกียวกบัการใชก้ฎหมาย  กฎหมายขดักนั  รวมถึง

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการขดักนัของกฎหมาย  กฎหมายว่าดว้ยสัญชาติเป็นตน้ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 
 

๓๑๑๔๒๗ 

311427 

หลกักฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 

Principles of  Public Law  and  Administrative  Laws 

ศึกษาถึงการจดัระเบียบการปกครองของประเทศไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่าง

องคก์รทางการเมืองของรัฐ  สิทธิระหว่างรัฐกบัเอกชน 

ศึกษาถึงสถาบนัทางกฎหมายมหาชน  ความหมาย  องคป์ระกอบ  และรูปแบบ

ของรัฐ  ความเป็นนิติบุคคลและสถาบนัต่างๆของรัฐ 

 ศึกษาถึงความหมาย  และความจาํเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย  ความ

เป็นมา  และววิฒันาการของระบบกฎหมายมหาชน  ขอบเขต  และลกัษณะเฉพาะ

ของกฎหมายมหาชน 

ศึกษาถึงบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน  แนวความคดิ  และนิติวิธี  (JURISTIC   

METHOD) ของกฎหมายมหาชน  

๓ (๓ - ๐- ๖) 

๓๑๑๔๐๔ 

311404 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

Public International Laws 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง

กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายใน   การกระทาํทีมีผลในทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศ   และหลกัว่าดว้ยเขตอาํนาจรัฐ (jurisdiction) 

๓ (๓ - ๐- ๖) 



 

๓๑๑๔๐๕ 

311405 

กฎหมายภาษีอากร 

Law  of  Taxation 

ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วย  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  และภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีการคา้  ภาษีมูลค่าเพิม  ภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีสรรพสามิต  

อากรแสตมป์  ภาษีบาํรุงทอ้งที  การคาํนวณภาษี   การอุทธรณ์   และการศึกษา

สนธิสัญญาป้องกันการเสียภาษีซําซ้อนทีประเทศไทยทาํกับนานาประเทศ  

รวมถึงการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจต่างๆ 

๓ (๓ - ๐- ๖) 

๓๑๑๔๐๖ 

311406 

กฎหมายแรงงาน  

Labor Laws 

ลกัษณะของกฎหมายแรงงาน      ประวติัความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย       

สัญญาจา้งแรงงาน  กฎหมายคุม้ครองแรงงาน  และกฎหมายอืน ทีเกียวขอ้ง 

๓ (๓ - ๐- ๖) 

 
 

๓๑๑๔๐๗ 

311407 

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 

International Trade Law 

การศึกษาพระราชบญัญติัการขนส่งสินคา้ทางทะเลและการชาํระคา่สินคา้โดยเลต

เตอร์ออฟเครดิต 

๓ (๓ - ๐- ๖) 

๓๑๑๔๐๘ 

311408 

วิชาว่าความและศาลจาํลอง 

Advocacy  and  Moot  Court 

ศึกษากระบวนการอนัเกียวกบัการพิจารณาคดีนับแต่การรวบรวมขอ้เทจ็จริง  การ

ร่างคาํฟ้อง  คาํใหก้าร  แถลงการณแ์ละคาํร้องต่างๆ ตลอดจนวิธีปฏิบติัในศาล  

เช่น  การเรียกพยานจากบุคคลภายนอก  การเสนอพยานหลกัฐานต่อศาล  การ

ซกัถาม  การถามคา้น  การถามติง  การแถลงการณด์ว้ยวาจา การทาํคาํพิพากษา  

การร่างคาํฟ้องอุทธรณ ์ คาํแกอุ้ทธรณ์  การร่างคาํฟ้องฎีกา  คาํแกฎี้กา  ทงัการ

พิจารณาคดีจะศกึษาโดยวิธีศาลจาํลอง 

๓ (๓ - ๐- ๖) 

 

กลุ่มวชิาชีพเลอืก 

กลุ่มวชิาชีพทนายความและนิตกิร 

๓๑๒๔๐๑ 

312401 

การสืบสวนและสอบสวน 

Criminal  Investigation  

ศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงความยุติธรรมในคดีอาญาในชนัพนักงานสอบสวน

การสืบสวนและสอบสวนการกระทาํความผิดอาญา  สิทธิของผูต้อ้งหาตาม

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยเน้นในแง่การปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ที  การสืบเสาะพยานหลกัฐาน  วิธีสอบปากคาํ  การพิสูจน์และตรวจสอบ

พยานหลกัฐาน  ทงัวตัถุพยานและพยานเอกสารและพยานบุคคล 

๓๑๒๔๐๒ 

312402 

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 

Comparative  Criminal  Laws 

ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาของไทย  เปรียบเทียบกบักฎหมายคอมมอนลอว ์

๒ (๒ -๐- ๔) 

 
๓๑๒๔๐๓ 

312403 

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

Criminal  Justice  Administrations 

ศึกษาวิธีการปฏิบติัต่อการกระทาํความผดิหรือผูถู้กกล่าวหา  ว่ากระทาํความผดิ

ตามลาํดบัขนัของกฎหมาย  นบัตงัแต่ถูกจบัไปจนถึงกระทงัถูกปล่อยตวัใหก้ลบั

เขา้สู่สังคมอีกครังหนึง  โดยเนน้ศึกษาถึงการปฏิบติังานของตาํรวจ  อยัการ  ศาล  

และราชทณัฑใ์นส่วนทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํผดิ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๐๔ 

312404 

การบริหารงานยติุธรรม 

Administration  of  Justice 

ศึกษาการบริหารงานและบทบาทของกระทรวงการยติุธรรม  ไดแ้ก่  ฝ่ายตุลาการ  

อยัการ  ตาํรวจ  ทนายความ  ศึกษากฎหมายทีเกียวขอ้งและศึกษาเกียวกบัปัญหา  

การแกปั้ญหา  เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  เพือเป็นการส่งเสริม

ความยุติธรรมในสังคม 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๐๕ 

312405 

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรม 

Human Right in Justice Procedure 

      ศึกษาการจบั  คน้  ขงั  ปล่อยชวัคราว  และสิทธิของผูต้อ้งหาในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๐๖ 

312406 

หลกัวิชาชีพนกักฎหมาย 

Principles  of  Legal  Profession 

วิวฒันาการของวิชาชีพกฎหมาย    หนา้ทีและงานของนกักฎหมายในสาขาต่างๆ   

มารยาท    และวินยั  อุดมคติ  องคก์รและการควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพทาง

กฎหมาย 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๐๗ 

312407 

นิติปรัชญา  

Legal  Philosophy 

ศึกษาวิวฒันาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตงัแตใ่นอดีตจนถึง

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

ปัจจุบนั  ตลอดจนปัญหารากฐานแห่งกฎหมาย 
 

๓๑๒๔๐๘ 

312408 

นิติเวชศาสตร์    

Forensic  Medicine 

ศึกษาถึงวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีสัมพนัธ์กบัการใชก้ฎหมาย  

โดยเฉพาะการพิสูจน์หลกัฐานสาํหรับการดาํเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๐๙ 

312409 

สัมมนากฎหมายแพ่ง 

Seminar on Civil Law 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัในกฎหมายแพ่ง 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๐ 

312410 

สัมมนากฎหมายอาญา 

Seminar on Criminal Law 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัในกฎหมายอาญา 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๑ 

312411 

อาชญากรรมทางธุรกิจ 

Business Crime 

ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดอาญาทีเกียวเนืองกบัธุรกิจ 

มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ 

โดยเนน้กกเกณฑท์างกฎหมายทีเกียวกบัการป้องกนัการฟอกเงิน 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๒ 

312412 

สัมมนาวิชาชีพทนายความและนิติกร 

Seminar on Profession of Barrister and Lawyer 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัในวิชาชีพทนายความและนิติกร 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๓ 

312413 

กฎหมายเกียวกบัการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชน 

Juvenile Offences 

หลกัทวัไปของกฎหมายเกียวกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนการจดัตงัศาล

เยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาความในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๔ 

312414 

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

Seminar on Civil Procedure 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๕ 

312415 

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

Seminar on Criminal Procedure 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 
 



 

๓๑๒๔๕๘ 

312458 

ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 

Thai  Legal  History 

ศึกษาถึงประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรม   และสังคมไทยดงัเดิมอนัเป็นรากฐานของ

สถาบนัทางกฎหมายทสํีาคญัของประเทศไทย  และศึกษาถึงอิทธิพลของ

แนวความคิดหลกักฎหมายและระบบกฎหมายของอินเดีย  และประเทศตะวนัตก

ทีมีต่อวิวฒันาการของกฎหมายไทย 

ศึกษาถึงวิวฒันาการของกฎหมายไทย  ตงัแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั  

โดยเฉพาะตงัแต่สมยัจดัทาํประมวลกฎหมายเป็นตน้มา  โดยเนน้หนักในแง่

กฎหมายเปรียบเทียบ  เพือใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจในระบบกฎหมายไทย 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๗๓ 

312473 

ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย ๑ 

English  for  Lawyers I 

ศึกษาภาษาองักฤษทีเกียวกบักฎหมาย  โดยเนน้หนกัทางการอ่าน(Reading  

Comprehension)  การทาํความเขา้ใจเอกสารพืนฐานต่างๆ เกียวกบักฎหมาย  

ตลอดจนการฝึกหัดการใชศ้พัทแ์ละความหมายของถอ้ยคาํเฉพาะทางกฎหมาย  

การแปล(Translation)  และการฟัง(Listening) 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๗๔ 

312474 

ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย  ๒ 

English  for  Lawyers  II 

ศึกษาหลกัการเขียนสัญญาชนิดตา่งๆ  (Contract   Drafting)  การเขยีนบนัทึก

ความเห็นกฎหมาย ( Legal Opinion)   การถกปัญหาและการสนทนา  (Discussion  

and  Conversation)  การใหค้าํแนะนาํความเห็นขอ้กฎหมาย  ( Legal  Advice ) 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

 กลุ่มวชิากฎหมายธุรกจิ 

๓๑๒๔๑๖ 

312416 

กฎหมายเบืองตน้เกียวกบัธุรกิจ 

Fundamentals  of  Business  Law  

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายและธุรกิจในสังคม

ปัจจุบนัโดยเนน้บทบาทของกฎหมายทีกาํหนดรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ  การ

ระดมทุน  การผลิต  การตลาดและการจดัการ  ทีมาของธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยงิ

จารีตประเพณีทางการคา้ทีกฎหมายรับรอง  หลกักฎหมายธุรกิจเบืองตน้ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๗ 

312417 

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

Consumer  Protection  Law 

ศึกษาถึงกฎหมายต่าง ๆ  ทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพิทกัษ์ป้องกันสิทธิ  หรือ

๒(๒ - ๐- ๔) 



 

ประโยชน์ของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะอย่างยงิ  กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

๓๑๒๔๑๘ 

312418 

กฎหมายเกียวกบัการลงทุน  

Law  of  Investment 

ศึกษาสิทธิ  และหน้าทีของผูท้ีจะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย  นโยบายการ

กาํหนดกฎเกณฑอ์นัเป็นการชกัจูงใจให้แก่ผูเ้ขา้มาลงทุน  กฎหมายเกียวกบัการ

ส่งเสริมการลงทุน  กฎหมายเกียวกบัการควบคุมการลงทุน  กฎหมายเกียวกบัการ

ประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว  กฎหมายสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งกบัการลงทุน  

และกฎหมายอืนๆ  ทีมีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน  ศึกษาปัญหารูปแบบ  

และบทบาทของบริษทัระหว่างประเทศ  ( Multinational  Corporation )  ทีมีต่อ

ประเทศกาํลงัพฒันา  รูปแบบต่างๆ ของการลงทุน  ขอ้ตกลงระหว่างรัฐทีมี

ผลกระทบต่อการลงทุน  การระงบัขอ้พิพาททางการคา้  และระบบการลงทุนโดย

อนุญาโตตุลาการ  ตลอดจนมา ตรการและวิธีการบังคับคํา ชีขาดของ

อนุญาโตตุลาการ  และคาํพิพากษาของศาล 

๒(๒ - ๐- ๔) 

๓๑๒๔๑๙ 

312419 

กฎหมายเกียวกบัการประกอบธุรกิจการคา้อสังหาริมทรัพย ์

Laws  Relating  to  Real  Estate  Transactions 

ศึกษากฎหมายเกียวกบัการหาประโยชน์ทางธุรกิจในอสังหาริมทรัพย ์

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

๓๑๒๔๒๐ 

312420 

กฎหมายเกียวกบัสถาบนัการเงิน 

Laws  Relating  to  Financial  Institutions 

ศึกษาบทบาทของธนาคารพาณิชย ์ นโยบายการควบคุม  และส่งเสริมธนาคาร

พาณิชย ์  กฎหมายเกียวกบัการธนาคาร  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์  บริษัท

เครดิตฟองซิเอร์  และสถาบนัการเงินอืนๆ  รวมทงันิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ

การเงินทงัในประเทศและต่างประเทศ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๒๑ 

312421 

สัญญาเกียวกบัการคา้และการลงทุน 

Contract  Concerning  Trade  and  Investment 

ศึกษารูปแบบ  องคป์ระกอบ  สาระสําคญั  ขอ้กาํหนดต่างๆ  ในสัญญาทีเกียวกบั

การคา้และการลงทุนโดยเนน้ศกึษาจากสัญญาประเภทต่างๆ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๒๒ 

312422 

กฎหมายเกียวกบัอุตสาหกรรม 

Industrial  Law  

ศึกษากฎหมายเกียวกบัการจดทะเบียน  การจดัตงัโรงงาน  การควบคุมโรงงาน  

สภาพและขอบเขตของกฎหมายทีใชใ้นการควบคุม  และส่งเสริมการประกอบ

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

อุตสาหกรรม  การควบคุมศุลกากรทรัพยากรธรรมชาติ 

๓๑๒๔๒๓ 

312423 

กฎหมายเกียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์

Securities  Exchange Law 

ศึกษาพฒันาการตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย  การบริหารงานของตลาด

หลักทรัพย์สถาบนัต่างๆทีเกียวกับตลาดหลักทรัพย ์  การออกและการค้า

หลกัทรัพย ์ การควบคุมการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ กฎหมายภาษีและการ

บญัชีทีเกียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์ มาตรการทางกฎหมายเพือ

แกปั้ญหาต่างๆของตลาดหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๒๔ 

332424 

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ 

Arbitration  Law 

ศึกษาถึงระบบ  และความหมายของอนุญาโตตุลาการ  ความแตกต่างระหว่าง

อนุญาโตตุลาการกบัการเจรจาต่อรอง  การประนอมขอ้พิพาท  และการดาํเนินคดี

ชนัศาล  ลกัษณะพิเศษของระบบอนุญาโตตุลาการ  เงือนไขของการกาํหนดเรือง

อนุญาโตตุลาการในสัญญาและพระราชบญัญตัิอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 
๓๑๒๔๒๕ 

312425 

กฎหมายภาษีเงินไดร้ะหว่างประเทศและภาษีซอ้น 

International  Income  Tax  and  Double  Taxation  Law 

ศึกษาภาษีเงินไดข้องบุคคลทีไม่มีถินทีอยู่มรประเทศ  และของนิติบุคคลค่างดา้ว

ซึงประกอบกิจการในประเทศไทย  หรือทีมีเงินไดจ้ากแหล่งเงินไดใ้นประเทศ

ไทย  รวมทงัภาษีเงินไดร้ะหว่างบุคคลไทยทีมีเงินไดจ้ากแหล่งเงินไดน้อก

ประเทศตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกียวกบัภาษี

ซอ้น 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๒๖ 

312426 

กฎหมายเกียวกบัพาณิชยน์าวี  

Maritime Laws 

ศึกษาหลกักฎหมายทะเล  และกฎหมายพาณิชยน์าวี  การขนส่งสินคา้ทะเล 

ลกัษณะของสญัญาเช่าเรือ  ประเทศตา่งๆ ของการประกนัภยัทางทะเล  การเฉลีย

ความเสียหายของสินคา้ในเรือ สิทธิของคนงาน  และผูป้ฏิบตัิงานทางทะเล  ความ

รับผดิอนัเกิดจากเรือโดยการช่วยเหลือกูภ้ยัทางทะเล  ขอ้จาํกดัของความชอบของ

ผูรั้บขน 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๒๗ 

312427 

การบญัชีสาํหรับนกักฎหมาย 

Accounting  for  Lawyers 

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

ศึกษาและพิจารณาปัญหาของการทาํบญัชีในทางธุรกิจและกฎหมายทีเกียวขอ้ง

กบัการบญัชีการประนีประนอมขอ้พิพาทและการดาํเนินคดีทีเกียวเนืองกบัการ

บญัชี 

 

๓๑๒๔๒๘ 

312428 

กฎหมายตราสารอนุพนัธ ์

Law on Derivatives 

ศึกษาลกัษณะ วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของสัญญาอนุพนัธ์ 

ตลาดอนุพนัธ ์สาํนกัหกับญัชีอนุพนัธ ์ผูมี้ส่วนร่วมในการซือขายอนุพนัธ์ นิติ

สัมพนัธ์ของคูส่ัญญาอนุพนัธ ์หลกัการและกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมายเกียวกบัการซือ

ขายอนุพนัธ ์

๒ (๒ -๐- ๔) 

 
๓๑๒๔๒๙ 

312429 

กฎหมายการตลาด 

Law on Marketing 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคดิเกียวกบัการส่งเสริมและการควบคุมการตลาด กฎหมาย

ทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบทางการตลาด ผลกระทบของกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมาย

ต่อธุรกิจ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๓๐ 

312430 

กฎหมายป้องกนัการผกูขาด 

Anti-Trust Law 

การผกูขาดทางการคา้และผลกระทบต่อผูป้ริโภค เศรษฐกิจและความมนัคงของ

ชาติกฎหมายป้องกนัการผกูขาดและการบงัคบัใชด้งักล่าว 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๓๑ 

312431 

การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 

Contract Negotiation and Drafting 

หลกัการ การวางแผน การเตรียมประเด็น และทกัษะการเจรจาต่อรอง การร่าง

สัญญาต่างๆ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๓๒ 

312432 

กฎหมายประกนัสังคม 

Social  Security  Law 

ศึกษาหลักการตงักองทุนประกนัสังคม  ขอบเขตการบงัคบัใชข้องกฎหมาย

ประกันสังคม  ลักษณะของกองทุนการบริหารงาน  และอํานาจหน้าทีของ

คณะกรรมการประกนัสังคม  นโยบายและมาตรการในการประกนัสังคม  การ

ออกเงินสมทบ  สิทธิพิเศษทางการภาษีอากร  ประโยชน์ทดแทน  บทกําหนด

โทษ  การดาํเนินคดีอาญาต่อผูฝ่้าฝืน  หลกัการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย  

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

อุทธรณ์  รวมทงัการดาํเนินคดีไปสู่ศาลแรงงาน 

๓๑๒๔๓๓ 

312433 

 

๓๑๒๔๗๕ 

312475 

 

 

 

 

 

 

๓๑๒๔๗๖ 

312476 

 

 

๓๑๒๔๗๗ 

312477 

 

 

๓๑๒๔๗๘ 

312478 

สัมมนากฎหมายธุรกิจ 

Seminar on Business Law 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ 

กฎหมายเกียวกบัการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส ์

Law of Transportation and Logistics   

ศึกษากฎหมายเกียวกบัการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์  เช่น พ.ร.บ.การรับขนของ

ทางทะเล,   พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ,  พ.ร.บ.การรับขนของทาง

ถนนระหวา่งประเทศ,  พ.ร.บ.การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ,   พ.ร.บ.

จดัวางทางรถไฟและทางหลวง,  ป.พ.พ.วา่ดว้ยประกนัภยั,  INCOTERMS  

ตลอดจนเทอมการขนส่งสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ 

 

กฎหมายธุรกิจท่องเทียว   

Law of Tourism Business 

ศึกษาพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์

 

กฎหมายเกียวกบัการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม   

Law of Telecommunication Business 

ศึกษา พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 

กฎหมายเกียวกบัการควบรวมกิจการ   

Law of Mergers and Acquisitions  

ศึกษากฎหมายการควบรวมกิจการตลอดจนกฎหมายภาษีทเีกียวขอ้ง  

 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

 

 

 

 

 

 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

 

 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

 

 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ 

๓๑๒๔๓๔ 

312434 

กฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยสนธิสัญญา 

International  Law  :  The  Law  of  Treaties  

ศึกษาบทบาทสนธิสัญญาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ประเภทต่างๆ  ของ

สนธิสัญญา  กระบวนการในการทาํสนธิสัญญา  เงือนไขแห่งความสมบูรณ์ของ

สนธิสัญญา  ผลของสนธิสัญญา  เงือนไขเปลียนแปลง  และการสิ นสุดของ

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

สนธิสัญญา  ทงันีโดยยึด  Vienna  Convention  of  the  Law  of  Treaties 1969  

เป็นหลักการในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับแนวปฏิบ ัติของรัฐต่างๆ  

โดยเฉพาะของประเทศไทย 

๓๑๒๔๓๕ 

312435 

กฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยทะเล 

Law  of  the  Sea 

ศึกษาความสําคัญของทะเลต่อมนุษยชาติในทางเศรษฐกิจและการเมือง  

แนวความคิดเกียวกบัการใชป้ระโยชน์และการครอบครองทะเล  ความหมายและ

วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล  ปัญหาของกฎหมาย

ระหว่างประเทศว่าดว้ยทะเล  พืนดินใตท้ะเล  (Seabed  and  Subsoil)  ซึงอยู่

นอกเหนืออาํนาจรัฐ  ทะเล  อาณาเขต  เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ  ไหล่ทะเล  ทะเล

หลวง  ส่วนทีเป็นทรัพย ์ มรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ  ปัญหาเฉพาะของรัฐ  หมู่

เกาะ  การควบคุมสภาพแวดลอ้ม  การวิจยัทางวิทยาศาสตร์และทะเล 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๓๖ 

312436 

กฎหมายเกียวกบัการเดินอากาศและอวกาศ 

Aviation  and  Space  Laws 

ศึกษาสาระสาํคญัของการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  องคก์ารบริหารการบิน

ระหว่างประเทศ  การกระทาํความผิดบนอากาศยาน  หลกักฎหมายอวกาศ  และ

ปัญหาทีเกิดจากกิจกรรมต่างๆในอวกาศ 

 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 
๓๑๒๔๓๗ 

312437 

กฎหมายประชาคมยโุรป 

European  Communities  Law 

ศึกษาความเป็นมาของการจดัตงัประชาคมยุโรป  องคก์รต่างๆ  ทีสําคญัของ

ประชาคมยุโรป  อาํนาจหน้าทีขององค์กรต่างๆของประชาคมยุโรป  กฎหมาย

ของประชาคมยุโรปเกียวกับการคา้ระหว่างประเทศสมาชิก  และนโยบายการ

เกษตรกรรมของประชาคมยุโรป ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ 

โดยเนน้กฎเกณฑท์างกฎหมายทีเกียวกบัการป้องกนัการฟอกเงิน 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๓๘ 

312438 

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 

International  Business  Transactions  Laws 

การศึกษาในแง่ของกฎหมายจากผูที้ประกอบธุรกิจ  ได้ดาํเนินการคา้ระหว่าง

ประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ  ตลอดจนปัญหาทีเกียวขอ้ง 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๓๙ สัญญาระหวา่งประเทศ ๒ (๒ -๐- ๔) 



 

312439 International Contract 

ทฤษฎี ลกัษณะและสถานะทางกฎหมายของสญัญาระหว่างประเทศ  หลกัการ

และกรณีศกึษาเกียวกบัการเจรจาตอ่รอง   การร่างและการตรวจสัญญา  ประเด็น

ทีพึงพิจารณาในการทาํสัญญาระหว่างประเทศ  ผลของสัญญาระหว่างประเทศ  

การระงบัขอ้พิพาท 
 
๓๑๒๔๔๐ 

312440 

กฎหมายสิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ 

International Environmental Law 

วิวัฒนาการและแนวคิดทีสําค ัญของกฎหมายสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

สถาบนัและข้อต่อรองระหว่างประเทศเกียวกับสิงแวดล้อม  ความสัมพนัธ์

ระหว่างกฎหมายสิงแวดลอ้มระหว่างประเทศกบัการคา้  การลงทุน  สังคมและ

การเมืองระหว่างประเทศ  อิทธิพลของกฎหมายสิงแวดลอ้มระหว่างประเทศต่อ

นโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิก 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๔๑ 

312441 

กฎหมายเกียวกบัองคก์ารระหว่างประเทศ 

Law  of  International  Organizations 

ศึกษาวิวฒันาการขององคก์ารระหว่างประเทศ  ประเภทขององคก์ารระหว่าง

ประเทศ  โครงสร้างและอาํนาจหนา้ทีของสหประชาชาติ  และองคก์ารต่าง  ๆ 

อาํนาจหนา้ทีของทบวงการชาํนาญพิเศษ  และองคก์ารระหว่างประเทศระดบั

ภูมิภาค 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 

กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน 

๓๑๒๔๔๒ 

312442 

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

Public  Economic  Laws  

ศึกษาแนวความคิด  (concept )  ว่าดว้ยรัฐสวสัดิการ  อิทธิพลของแนวความคิดว่า

ดว้ยรัฐวิสาหกิจทีมีต่อการเปลียนแปลงในโครงสร้างของกฎหมายมหาชนของรัฐ

เสรีประชาธิปไตย ลกัษณะของการกระทาํทางเศรษฐกิจของรัฐทงัในรูปของการ

ใชอ้าํนาจควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน  และในรูปของรัฐวิสาหกิจ

มหาชนต่างๆ  แนวความคิดว่าดว้ยการกระทาํใน ทางปกครอง (Administrative 

Juristic Act)  เกียวกบัเศรษฐกิจ  ตลอดจนลกัษณะของผลทางทางกฎหมาย  ทงั

ในกฎหมายมหาชน  และกฎหมายเอกชนของการกระทาํทางปกครองเกียวกบั

เศรษฐกิจ 

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

๓๑๒๔๔๓ 

312443 

กฎหมายศุลกากร  

Customs  Law  

ศึกษาลกัษณะ  และวตัถุประสงคข์องกฎหมายศุลกากร  วิวฒันาการของกฎหมาย

ศุลกากร  ทีมาของกฎหมายศุลกากร  ความรับผิดชอบในการเสียภาษีศุลกากร  

พิธีการศุลกากร  ความรับผดิตามกฎหมายศุลกากร  อาํนาจหน้าทีของพนักงาน

ศุลกากร  การดาํเนินคดีศุลกากร  หลกัเกณฑ์เกียวกบัพิกดัอตัราศุลกากร  การ

ยกเวน้อากร  การตีความพิกดัอตัราศุลกากร  กฎหมายศุลกากรกบัการส่งเสริมการ

ลงทุน  กฎหมายศุลกากรกบัการนิคมอุตสาหกรรม 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๔๔ 

312444 

กฎหมายเกียวกบัการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม 

Law  of  Conservation  of  Environment 

ศึกษากฎหมายทีเกียวกบัการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม  และธรรมชาติ  โดยศึกษาถึง

มูลเหตุแห่งการเกิดปัญหามลภาวะและผลกระทบทีมีต่อสิงมีชีวิต  สังคม  และ

ประเทศชาติ  นโยบายของรัฐในการดําเนินการควบคุมปัญหามลภาวะ  

หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบกฎหมายทีมีส่วนเกียวข้องกับการป้องกนั  และ

ควบคุมอากาศเป็นพิษ  นําเสีย  ดินเสีย  รวมถึงการดาํเนินคดี  ตลอดจนการ

ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดปัญหาเกียวกับ

สภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ 

๒(๒ - ๐- ๔) 

 
 
๓๑๒๔๔๕ 

312445 

กฎหมายเกียวกบัการเกษตรและสถาบนัการเกษตร 

Laws  of  Agriculture  and Agricultural  Institutions 

ศึกษาถึงระบบการถือครองทีดินโดยทวัไป  สินเชือเพือการเกษตร  และสถาบนั

การเกษตรกรรม  และพิจารณาถึงปัญหาของการจดัระบบถือครองทีดินเพือ

เกษตรกรรมในประเทศไทย  และกฎหมายต่างๆทีเกียวขอ้ง 

 

๒(๒ - ๐- ๔) 

๓๑๒๔๔๖ 

312446 

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 

Comparative  Administrative  Laws 

ศึกษาหลักทวัไปแห่งกฎหมายปกครอง  ลกัษณะสําคญัของกฎหมาปกครอง  

หลกัทวัไปในการจดัระเบียบราชการ  การบริหาร  (หลกัการรวมอาํนาจปกครอง  

หลกัการกระจายอาํนาจปกครอง)  หลกัทีใชใ้นการจดัระเบียบราชการบริหารใน

ประเทศ  การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  การจดัระเบียบบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาค  การจดัระเบียบบริหารราชการทอ้งถิน  โดยศึกษากฎหมายปกครอง

๒ (๒ -๐- ๔) 



 

ของไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ 

๓๑๒๔๔๗ 

312447 

กฎหมายทหาร 

Military  Law 

ศึกษาถึงกฎหมายอาญาทหาร  ธรรมนูญศาลทหาร  และกฎอยัการศึก 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๔๘ 

312448 

การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั 

Legislative  Drafting 

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการยกร่างกฎหมาย การใชภ้าษาและถอ้ยคาํในกฎหมาย

ตลอดจนกระบวนการนิติบญัญติัของไทยในส่วนทีเกียวกบัการเสนอการพิจารณา

และการตราพระราชบญัญติัและกฎหมายอืนๆ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๔๙ 

312449 

การคน้ควา้และการวิจยักฎหมาย  

Legal  Research 

ศึกษาหลกัเกณฑใ์นการคน้ควา้ ทาํรายงาน และการวิจยัทางกฎหมายเพือช่วยให้

สามารถศึกษาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และส่งเสริมความรู้ความ

เขา้ใจทางกฎหมายใหลึ้กซึงยงิขึน 

๒ (๒ -๐- ๔) 

 
๓๑๒๔๕๐ 

312450 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

Administrative  Court  and  Administrative  Procedure 

ศึกษาความหมายและลกัษณะของคดีปกครอง เขตอํานาจ และอาํนาจหน้าทีใน

การพิจารณาคดีของศาลปกครอง นิติวิธีทีศาลปกครองใชใ้นการพิจารณาคดี

ปกครอง หลักเกณฑ์และวิธีการทีใช้ในการพิจารณาคดีปกครอง  ตาม

พระราชบญัญติัจดัตงัศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๕๑ 

312451 

สัมมนากฎหมายกบัปัญหาสังคม 

Seminar on Law and Social Problems 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมในเรืองทีน่าสนใจ โดยใชก้ฎหมาย

เป็นเครืองมือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม 

๒ (๒ -๐- ๔) 

๓๑๒๔๕๒ 

312452 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

Organic Law 

แนวคิดพืนฐานเกียวกบักฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  หลักการสําคญั

ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

และวุฒิสภา  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตงัและ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 

๒ (๒ -๐-๔) 



 

๓๑๒๔๕๓ 

312453 

กฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ที 

Administrative Procedure Law 

     หลกัทวัไปทางสารบญัญติั  หลกัวิธีสารบญัญตัิชนัเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง  

คาํสั งทางปกครองการพิจารณาเรืองทางปกครอง  อาํนาจดุลยพินิจ  การอุทธรณ์

คาํสั งทางปกครอง  การเพกิถอนคาํสั งทางปกครอง  การขอใหพิ้จารณาใหม่  การ

บงัคบัการปกครอง  และคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 

๒ (๒ -๐-๔) 

๓๑๒๔๕๔ 

312454 

สัญญาของรัฐ 

State Contracts 

     หลกักฎหมายเกียวกบัสัญญาของรัฐ   องคป์ระกอบ  กระบวนการและรูปแบบ

ของสัญญาของรัฐสัญญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ง  สัญญาทางปกครอง  ประเด็น

สาํคญัในการเจรจาต่อรองทาํสัญญาของรัฐและกรณีศึกษา 

 

๒(๒ - ๐– ๔) 

 
๓๑๒๔๕๕ 

312455 

กฎหมายการคลงั  

Public  Finance  Law 

ศึกษาหลกักฎหมายการคลงัทีเกียวกบัการเงิน  การคลงั  วิธีการงบประมาณ  และ

ระบบภาษีอากร สถาบนัการเงินและการคลงั  หลกัเศรษฐศาสตร์ทีเกียวกบั

การเงินและการคลงัทีรัฐใชใ้นการบริหารประเทศ 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๕๖ 

312456 

สัมมนากฎหมายปกครอง 

Seminar on Administrative Laws 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาํคญัต่าง ๆ ทีน่าสนใจในกฎหมายปกครอง 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๕๗ 

312457 

สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Seminar on Constitutional Laws 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัต่าง ๆ  ทีน่าสนใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๕๙ 

312459 

กฎหมายวา่ดว้ยทีดิน 

Law of Land 

ศึกษาหลกักฎหมายทีดิน  ตามประมวลกฎหมายทีดินและกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๖๐ 

312460 

กฎหมายสมาคมประชาชาตแิห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) 

Law of Association of South East Asian Nations 

ศึกษาประวตัคิวามเป็นมา  นิตฐิานะของอาเซียน โครงสร้าง อาํนาจหนา้ที 

วิธีดาํเนินการและปัญหากฎหมายต่างๆ   รวมทงัขอ้กฎหมายในส่วนทีเกียวกบั

๒(๒ - ๐– ๔) 



 

กิจการของสมาคม  ทงัทีเกิดขนึจากความร่วมมือภายในรัฐสมาชิก  และความ

ร่วมมือระหว่างสมาคมอาเซียนกับรัฐหรือองคก์รระหว่างประเทศอืน 

๓๑๒๔๖๑ 

312461   

กฎหมายเกียวกบัการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Law of  Investment  in  Asean  Economic Community 

ศึกษาสิทธิและหนา้ทีของผูที้จะเขา้มาลงทุนในประเทศทีเป็นสมาชิกใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาซียน  นโยบายและการกาํหนดมาตรการในการจูงใจให้แก่

ผูเ้ขา้มาลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแตล่ะประเทศสมาชิก  กฎหมาย

เกียวกบัการประกอบอาชีพของคนต่างดา้วของประเทศทีเป็นสมาชิกใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒(๒ - ๐– ๔) 

 
๓๑๒๔๖๒ 

312462   

วิธีระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Settlement of  Commercial Disputes  within  Asean Economic Community 

ศึกษาลกัษณะของขอ้พิพาททางธุรกิจดา้นต่างๆ ทีเกิดขึนในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  การระงบัขอ้พิพาทแบบต่างๆ โดยเฉพาะการระงบัขอ้พิพาทโดยวธีิ

อนุญาโตตุลาการ  หลกักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

ตลอดจนขอ้ตกลงระหว่างประเทศเกียวกบัการอนุญาโตตุลาการทีสาํคญั   ขอ้ที

ควรระวงัในการทาํสัญญา  การเลือกกฎหมายทีใชบ้งัคบักบัสัญญา และวิธีการ

ระงบัขอ้พิพาท  ตลอดจนศึกษาปัญหาทีเกิดขึนจากการฟ้องคดีเพือให้ศาลบงัคบั

ตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการในแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๖๓ 

312463 

กฎหมายวา่ดว้ยการรักษาสนัติภาพและความมนัคงในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

Law of the Maintenance of Peace and Security in Asean Economic Community 

ศึกษาระบบกฎหมายและบทบาทการดาํเนินการของสหประชาชาติในการรักษา

สันติภาพและความมนัคงในภูมิภาคอาเซียน  รวมทงัวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ทีสาํคญัที

เกิดขึนในภูมิภาคอาเซียนทีอาจกระทบถึงสันติภาพและความมนัคงในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๖๔ 

312464 

 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบักฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

Introduction to International Economic Law 

ศึกษากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีมีผลกระทบต่อการคา้ระหว่างประเทศ  

๒(๒ - ๐– ๔) 



 

การเงินระหว่างประเทศ  การลงทุนขา้มชาติ  ตลอดจนบทบาทขององคก์ร

ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจทีสาํคญั เช่น  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) แกตต ์(GATT)   องัคแ์ตด (UNCTAD)    
 
๓๑๒๔๖๕ 

312465 

กฎหมายเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Law on Information Technology 

ศึกษาความสัมพนัธ์ แนวคิด ความจาํเป็น และบทบาทของกฎหมายและองคก์รที

เกียวกบัเทคโนโลย ีกฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกียวกบั

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

กฎหมายเกียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๖๖ 

312466 

กฎหมายเกียวกบัยาเสพติด 

Law on Narcotics 

ศึกษากฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท   

ตลอดจนการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๖๗ 

312467 

กฎหมายเกียวกบัการฟอกเงนิ 

Law on Money Laundering 

ศึกษากฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๖๘ 

312468 

กฎหมายเกยีวกบัการคา้มนุษย ์

Law on Human Trafficking 

ศึกษากฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

๒(๒ - ๐– ๔) 

๓๑๒๔๖๙ 

312469 

กฎหมายโลกวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 

Global Law on Child Rights 

ศึกษาหลกัพืนฐานว่าดว้ยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 และตรา

สารระหว่างประเทศอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสิทธิเด็ก รวมถึงขอ้ตกลงในระดบั

ภูมิภาค รายงานของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก

ภายใตก้รอบของสหประชาชาติ แนวโนม้และขอ้เสนอแนะของกรรมการสิทธิ

เด็ก ความสัมพนัธร์ะหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกบัพฒันาการภายในประเทศ

รวมถึงในประเทศไทยว่าดว้ยสิทธิเด็ก วิวฒันาการทางศาลในบางประเทศ

เกียวกบัสิทธิเด็กและแนวโน้มในการปฏิบตัิ  

๒(๒ - ๐– ๔) 

 



 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี

๑๐๔๕๐๐ 

104500 

สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

นกัศึกษาทาํงานในสถานประกอบการจริงและจดัทาํโครงงานในดา้นทีเกียวขอ้งกบั

สาขาวิชาทีศึกษา  เป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ โดยทาํงานสัปดาห์ละ ๕ วนัๆละไมน่อ้ยกว่า ๗ ชวัโมงเป็นเวลาไม่

นอ้ยกว่า ๑๓ สัปดาห์ 

๖ (๐ - ๖– ๐) 

 

 

 

 

 


