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รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล
การวัด แนวโน้ม เข้า สู่ ส่ ว นกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น
เบื้องต้น การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ
การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การ
อนุ มานเชิ งสถิ ติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ การทดสอบสมมติ ฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และ
การถดถอยอย่างง่าย
100-112 คอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็ นมาและ วิวฒั นาการของ
คอมพิวเตอร์ ในยุคต่างๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํ ข้อมูล
เข้าและแสดงผล หน่ วยความจําสํารอง ระบบปฏิ บตั ิ การ โปรแกรมประยุกต์ การ
ประมวลผลข้อมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ ให้เข้ากับ การดําเนิ นชี วิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์
ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ของมนุษย์
101-116 แคลคูลสั
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่ อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟั งก์ชนั ค่าจริ งตัว
แปรเดี ย ว อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ตรงแบบ ลําดับและอนุ ก รม ของจํานวนจริ งและ
อนุกรมกําลัง
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความ
น่ าจะเป็ น การแจกแจงที่สําคัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึ ก ษาขั้น ตอนวิ ธี ก ารหาร ขั้น ตอนวิ ธี แ บบยุ ค ลิ ค อุ ป นัย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ
บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวก
เชิ งโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟั งก์ชนั ถอด
แบบขั้นตอนวิธีที่ส้ ันที่สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนิ นการ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ

100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่ อสารข้อมูล
และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดองค์ประกอบและระบบ
ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ นาํ ข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่ วยความจําสํารอง
ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต์ การประมวลผลข้อ มู ล ผัง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึ กษา
ธรรมชาติ และนิ เวศวิ ทยาของสิ่ งมี ชี วิ ต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่ า
สิ่ งมี ชีวิต ปฏิ สัมพันธ์และดุ ลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมี ชีวิตทั้งหลาย ตลอดจน
ปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจมี
ตัวอย่างของกิ จกรรมมนุ ษย์ที่อาจกระทบต่อดุ ลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์
100-122 เคมีทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึ ก ษาพื้ น ฐานของอะตอม คุ ณ สมบัติ ข องก๊ า ซ ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและรี ดกั ชัน เคมีจลน์ และนิวเคลียส
100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง
ฟิ สิ กส์แผนใหม่แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร
และการโต้ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึ ก ษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลัก การ
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ป
นาโน เครื่ อ งมื อ และการวิ เ คราะห์ ท างด้า นนาโนเทคโนโลยี วัส ดุ น าโน
นาโนเทคโนโลยี ชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยี ท างการแพทย์ น าโน
อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็ นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโน
เทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
3(2-2-5)
100-127 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
ศึ ก ษาหลัก การทางชี ว วิ ท ยาของสิ่ งมี ชีวิต โครงสร้ า งและหน้าที่ ข องเซลล์
พลังงานกับชีวิต ความต่อเนื่ องของชีวิตและพันธุศาสตร์ การสื บพันธุ์และการ
พัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสร้ างและสรี รวิทยาของสัตว์ นิ เวศวิทยา
และกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ที่มี ผ ลต่ อ ระบบนิ เ วศ และการนํา ความรู ้ ไ ปใช้ใ น
ชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลัง งานและการดํา รงชี วิ ต ความหมายของ
พลังงานและชนิ ดของพลังงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
และรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน
หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ
พลัง งานจากคลื่ น มหาสมุ ทร พลัง งานชี ว ภาพ รวมถึ งการส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานทดแทน

100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-114 คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์
3(2-2-5)
Computer and Application
ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ อาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพัฒนาโปรแกรม
การจัด การฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ การสื่ อ สารข้อ มู ล และ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดโปรเชสเซอร์ กระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอิ นโดจี นตอนเหนื อ
การรับอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วน
สร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารย
ธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นต้น
มา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกใน
สมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรม
ของชนรุ่ นใหม่

100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึ กษาวิวฒ
ั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่
อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวัน ออก ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ทางด้า นการเมื อง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรู ป ของ
สถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่
มี อิทธิ พลต่ อวิ ว ฒ
ั นาการทางศิ ลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิ ดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
3(3-0-6)
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบ
ของดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของดนตรี แต่ละสมัยรวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้น
พื้นฐานทางดนตรี ไทยได้

100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การจับ
กลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง
บันไดเสี ยงต่างๆ การฝึ กอ่าน ตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้น
พื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับจิ ตวิทยา ปั จจัยด้านชี ววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความจําของมนุ ษย์การเรี ยนรู ้ การรั บรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ ของ
มนุ ษย์ ความคิดและการแก้ปัญหา การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรม
ทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุษย์ใน
สังคมปั จจุบนั และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
3(3-0-6)
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมายที่ สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนง
ต่างๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย
การตี ค วามกฎหมาย การอุ ด ช่ อ งว่ า งของกฎหมายสิ ท ธิ์ และการใช้สิ ท ธิ์
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
3(3-0-6)
100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึ กษาขอบข่ ายและวิธีการศึ กษาทางรั ฐศาสตร์ รั ฐ กระบวนการทางการเมื อง
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่
สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ

100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึ กษาวิวฒ
ั นาการการปกครองของไทย รั ฐธรรมนู ญและโครงสร้ างทางการ
ปกครอง สถาบันนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึงปั จจุบนั
รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิ จ ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ลัก ษณะสํา คัญ ของการตลาด สิ น ค้า ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน อย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละไม่
สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้า
และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทใน
การลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ

100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่างๆ
ความสัมพันธ์ และอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กับสังคม หน้าที่ และความรั บผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาลัทธิ ทางการเมื องและระบบเศรษฐกิ จที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองและเศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มี
รู ป แบบการปกครองแตกต่ า งกัน และศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
3(3-0-6)
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยา ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ย วกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุก ต์ปรัชญามาใช้ใ น
การดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึ กษา การเตรี ยมตัวก่ อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้ างทักษะการเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิ คการอ่าน
เทคนิ คการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิ ค
การบริ หารเวลา เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศ และการเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ

100-163 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผ่อนและ
นันทนาการที่มีต่อการดําเนิ นชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสังคมปั จจุบนั
และการฝึ กร่ วมกิจกรรมนันทนาการ
1(1-0-2)
100-164 การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึ ก ษาการใช้ห้อ งสมุ ด ตลอดจนการดํา เนิ น งานและวิ ธีใ ช้อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง
วิธีรวบรวมบรรณานุ กรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใช้เ หตุผลทางตรรกวิท ยา
ด้ว ยกิจ กรรมการเรี ย นรู ้แ ละกิจ กรรมฝึ กการคิด การฝึ กวิธี ก ารคิด วิเ คราะห์
และการคิดสังเคราะห์ จากกรณี ศึกษา กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการคิด
สร้างสรรค์ จากการเผชิญสถานการณ์ การจัดการความรู ้ การพัฒนาเหตุผล
เชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิดเพื่อตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล
และการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ์ ผลจากการฝึ กฝนทักษะการคิด
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิ จพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนเน้นประเทศพื้นที่
ใกล้เคียงกับ ประเทศไทย องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่ มีผลกระทบต่อ
ประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
การพัฒนาตนเองให้เป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมนําความรู ้ และมีคุณภาพ
ตรงกับปรัชญาและจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยและของชาติ พัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรม การฝึ กปฏิ บตั ิ ธ รรม ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง ผูอ้ ื่ น สัง คมและ
สิ่ งแวดล้อม รู ้จกั หน้าที่สิทธิ และเสรี ภาพ รู ้จกั ตนเองและการกําหนดเป้ าหมาย
และวางแผนชี วิ ต รู ้ จ ัก ผู ้อื่ น รู ้ จ ัก กาล รู ้ จ ัก ชุ ม ชนและสั ง คม การพัฒ นา
บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ รู ้จกั การใช้เหตุและผล รู ้จกั แก้ปัญหา ความเป็ น
ผูน้ าํ ทักษะชีวิตมนุษย์สัมพันธ์และการทํางานเป็ นหมู่คณะ การทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม จริ ยธรรมกับความสําเร็ จในชีวิต การรักษาสุ ขภาพการและจิต การรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเข้าใจวัฒนธรรมสากล และดําเนิ นชี วิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึ ก ษาความหมาย ความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใต้ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่ มี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น
นวนิ ยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชี วิต ในคุ ณ ค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการ
อ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาหลัก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวทางการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หาร
จัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวตั น์
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวัน ออกและ ภู มิปั ญ ญาชนชาติ ต ะวัน ตก ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ไทยและภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใต้ เน้ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นเกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี
เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ
โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข้อ ปฏิ บตั ิ ที่
เกี่ ยวข้อง จริ ยธรรมในวิชาชี พ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิ ค
การเตรี ยมตัวสมัครงาน ความรู ้พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมี
คุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิ คการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ อันเป็ นพื้นฐานของการเตรี ยมตัวเพื่อการทํางาน

ในสังคมอย่างมีความสุ ข
3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึ กษาหลักการ ระเบี ยบ ไวยากรณ์ และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร
ในด้านการฟั ง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดใน
การใช้ภาษา
3(2-2-5)
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึ กทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง
พู ด อ่ า นและเขี ย น ให้ เ ชื่ อ มโยงประสานกั น เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานไปสู่
ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป
3(2-2-5)
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษที่ จ ํา เป็ นในการดํา เนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
กว้างขวางเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟั ง อ่านและเขียนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3(2-2-5)
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึ ก ษาระบบเสี ย ง เน้น การถ่ า ยเสี ย งภาษาจี น กลางด้ว ยอัก ษรจี น (Pinyin)ให้
ถู ก ต้อ งชัด เจนตาม หลัก สั ท อัก ษรจี น วิ ธี เ ขี ย นภาษาจี น พื้ น ฐาน การสร้ า ง
ประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึ ก ษาหลัก การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ได้แ ก่ การอ่ า นจับ
ใจความ การวิ เ คราะห์ การตี ค วาม การสั ง เคราะห์ แ ละการเขี ย นตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
3(2-2-5)
100-156 การพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษขั้นสู ง
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์และเทคนิ คของการอ่านภาษาอังกฤษ กลไกในการ
อ่านตลอดจนความมุ่งประสงค์ในการอ่านหนังสื อ ระดับของการอ่าน การ
เริ่ มต้นการอ่านและการอ่านเตรี ยม การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ การอ่าน
วิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรี ยบเทียบและการพัฒนา
ความเร็ วในการอ่าน วิธีการอ่านเร็ วเบื้องต้น การพัฒนานิสยั ในการอ่าน
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะ
การพู ด แบบต่ า งๆในที่ ชุ ม ชนที่ ถู ก ต้อ ง การใช้ถ ้อ ยคํา สํา นวนที่ ไ พเราะ
ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอ่านในรู ปของการเสนอกลวิธีต่างๆ อันจะเอื้อให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่ องที่ อ่านได้ดีข้ ึน เทคนิ คในการเดาความหมายของคําศัพท์
คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ทวั่ ไปในวงการธุรกิจ วิธีการอ่านจับใจความและการ
ตีความ ด้วยการฝึ กอ่านคําจากบทความ ตํารา และหนังสื อพิมพ์

100-251 ภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English IV
วิชาบังคับก่ อน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทาํ งาน การเขียนสํานวนที่ถูกต้องของ
ภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์และภาษาที่ใช้ในสังคมที่จาํ เป็ นในการติดต่องานเช่ น
การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การต้อนรับแขก การขอข้อมูลและการจดบันทึก
ข้อความ
100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพท์เทคนิค การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้
สําหรับวิชาการเฉพาะด้าน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่ องจากภาษาจีน1โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้นใช้ภาษา
ให้ ถู ก ต้อ งสอดคล้อ งกับ เหตุ ก ารณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม การค้น คํา ศัพ ท์ จ าก
พจนานุ ก รม ศึ ก ษาความแตกต่ า งของอัก ษรจี น แบบตัว เต็ ม (Traditional
Character) และตัวย่อ(Simplified Character)ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600
คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการ
ฟั ง พูด อ่าน เขี ยน ภาษามลายูจากคําศัพ ท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจําวัน

100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่อง
จากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์
ที่กาํ หนดได้
3(2-2-5)
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะ
คานะ คําศัพท์พ้ืนฐานรู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการ
สื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ ปุ่น
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วยการพูดสนทนา
ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร
3(2-2-5)
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการ
พู ด การเขี ย นประโยค การอ่ า นข้อ ความพื้ น ฐานและคํา ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ
คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้ อ
ของ โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการ
เขียนเป็ นรู ปประโยค

100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสาร ด้วยการ
ฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน
โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงขึ้น
100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขี ย นให้นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ถึ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ์ต่ า ง ๆ ในการเขี ย น
จดหมายธุ ร กิ จ และการฝึ กฝนให้ เ ขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ แบบต่ า ง ๆ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดให้นักศึกษาเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการ
สนทนาในรู ปแบบต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
3(2-2-5)
100-352 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 2
English for Business II
วิชาบังคับก่ อน : 100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝึ กฝนต่อจากภาษาอังกฤษสําหรับธุ รกิจ 1 โดยให้นกั ศึกษาฝึ กฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ ซับซ้อนและยุง่ ยากยิง่ ขึ้น ทั้ง
ยังฝึ กฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ที่มีระบบสูงขึ้นไปอีก
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติเพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กหัดในการ
สนทนา รู ปแบบของภาษาที่ได้เรี ยนมาแล้วในการสนทนา ศึกษาการออกเสี ยง
ให้ถูกต้อง ศึกษาศัพท์สาํ นวนต่าง ๆที่น่ารู ้ ฝึ กทบทวนการเล่าลําดับเหตุการณ์
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ เพื่อเตรี ยมตัวในการเข้าสัมมนา
หรื อรับการอบรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
301 - 102 หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Principles of Public Law
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวคิดและหลักกฎหมายมหาชน
301 - 106 กฏหมายแพ่ ง : หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Civil Law : General Principles
บ่ อ เกิ ด และวิ ว ั ฒ นาการของกฎหมายทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ทางกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและศาสตร์แขนงอื่น ๆ การใช้ การตีความ การอุดช่องว่าง
ผลบัง คับ และการบัง คับ ตามกฎหมาย หลัก สํา คัญ ในกฎหมายเอกชน ตลอดจน
ความหมายของสิ ทธิ และการใช้สิทธิ หลักทัว่ ไปและสาระเบื้องต้น ของกฎหมายแพ่ง
ตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1
301 - 107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยทรัพย์ สินและกฎหมายทีด่ ิน
3 (3-0-6)
Civil and Commercial Code (Property) and Land Law
หลักกฎหมายลักษณะทรั พย์สิน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 และ
บรรพ 4 รวมทั้ง หลัก กฎหมายที่ ดิ น ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
301-108 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยนิติกรรมและสั ญญา
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code (Juristic Acts and Contracts)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิ ติกรรม ลักษณะ 5 ว่าด้วย
ระยะเวลา ลักษณะ 6 ว่าด้วยอายุความ และบรรพ 2 ว่าด้วยสัญญา
301-201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
ประวัติและวิวฒ
ั นาการของรั ฐธรรมนู ญ องค์การต่าง ๆ ของรั ฐ สิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคล ทฤษฎีที่สาํ คัญของระบบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ใน
ระบบรัฐธรรมนูญ

301-203 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยละเมิด การจัดการงานนอกสั่ ง
3(3-0-6)
และลาภมิควรได้
Civil and Commercial Code
(Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3,4 และ 5
301-204 เอกเทศสั ญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts I
หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซื้ อ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ บรรพ 3
301-205 เอกเทศสั ญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 301-204 เอกเทศสั ญญา 1
หลักกฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า จ้างทําของ จ้างแรงงาน และรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
3(3-0-6)
301-206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Civil and Commercial Code
( Negotiable Intruments and Current Accounts )
หลักกฎหมายตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
301-210 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยประกันภัย
2(2-0-4)
Civil and Commercial Code (Insurance)
หลัก กฎหมายลัก ษณะประกัน ภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บรรพ 3
ตลอดจนศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
301–212 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
3(3-0-6)
Criminal Law : General
หลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 บทบัญญัติทวั่ ไป

301-213 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law : Offenses
วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 301 - 207 กฎหมายอาญา 1
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดลักษณะ 1 ถึง 9 และลักษณะ 10 ถึง 12 และภาค 3
301-214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยหนี้
Civil and Commercial Code (Obligations)
ลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1

3(3-0-6)

3(3-0-6 )
301-301 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยหุ้นส่ วนและบริษัท
Civil and Commercial Code (Partnerships and Companies Laws)
หลักกฎหมายลักษณะหุ ้นส่ วน บริ ษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
ตลอดจนศึกษากฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
301-302 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยคํา้ ประกัน จํานองและจํานํา
2(2-0-4)
Civil and Commercial Code (Suretyship , Mortgage and Pledge)
หลักกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จํานองและจํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 3
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
หลักทัว่ ไปของกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานและบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
301 – 307 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยครอบครัว
3 (3-0-6)
Civil and Commercial Code (Succession)
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5
301 – 308 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยมรดก
3 (3-0-6)
Civil and Commercial Code (Succession)
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 6

301 – 309 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
Court System and Law on Court Organization
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อํานาจศาลและอํานาจผูพ้ ิพากษาในการพิจารณา
คดี ตลอดจนศึกษาถึงระบบตุลาการ
301 – 310 กฎหมายลักษณะล้ มละลาย
3 (3-0-6)
Bankruptcy Law
ศึกษาประวัติความเป็ นมา และหลักกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้ นฟูกิจการ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย และกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
301-312 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง 1
3(3-0-6)
Civil Procedures I
กระบวนการดําเนิ น คดี แพ่งให้ทราบบทวิเคราะห์ ศพั ท์ ศาลคู่ความ การยื่นและส่ งคํา
คู่ความและเอกสารคําพิพากษาและคําสั่งตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความ
แพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 4,6 วิธีพิจารณาความสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญ
ในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2
301–313 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง 2
3(3–0–6)
Civil Procedures II
วิชาบังคับก่ อน : รายวิชา 301-303 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
กระบวนการดําเนินคดีแพ่งต่อจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ให้ทราบการอุทธรณ์
และฎี กา วิธีการชั่วคราวก่ อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา หรื อคําสั่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4
301-314 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedures
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
301-401 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Legal Profession
วิวฒั นาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท
และวินยั อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

301-403 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
Private International Law
แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้กฎหมายขัดกัน รวมถึงพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขัดกันของ
กฎหมาย พระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ ตลอดจนการส่ งผูร้ ้ายข้ามแดน
301 – 404 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
Public International Laws
ลักษณะและประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในรัฐ การรับรอง
รั ฐ อํา นาจของรั ฐ อาณาเขตรั ฐ เอกสิ ท ธิ แ ละการคุ ้ม กัน ของรั ฐ การสื บ สิ ท ธิ ข องรั ฐ
สนธิ สัญ ญา กฎหมายทะเล การระงับข้อพิจ ารณาโดยสัน ติ การใช้ก าํ ลัง โดยรั ฐ ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ
301 – 405 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
ความหมายและขอบเขตของกฎหมายปกครองสถาบันทางการปกครอง หลักในการจัด
ระเบียบการปกครอง การจัดระเบียบบริ หารของประเทศ การกระทําทางการปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย รู ปแบบและวิธีควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทํา ทางปกครอง ความรั บ ผิ ด ขอบของฝ่ ายปกครอง อัน สื บ
เนื่องมาจากการกระทําทางปกครอง
301 – 408 กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Law of Taxation
หลักการของภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตลอดจนวิธีพิจารณา
คดีในศาลภาษีอากร
301 – 412 กฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
Intellectual Property Law
ลัก ษณะของทรั พ ย์สินทางปั ญญาชนิ ด ต่ าง ๆ โดยเน้น ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รและสิ ทธิ ใ น
เครื่ องหมายการค้า ลักษณะของลิขสิ ทธิ์การคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ภายในประเทศ การคุม้ ครอง
ลิขสิ ทธิ์ ระหว่างประเทศ ลักษณะของสิ ทธิ บตั ร การคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รในกฎหมายไทย
นโยบายของประเทศกําลังพัฒนา ในการตรากฎหมายลิขสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น

ๆ เช่น สิ ทธิ ในชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ รวมทั้งศึกษากฎหมายวิธีพิจารณา
คดีในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
301 – 426 การว่ าความและศาลจําลอง
3 (3-0-6)
Advocacy and Moot Court
หลักวิชาว่าความ การเตรี ยมคดี การเขียนคําฟ้ องและคําให้การ วิธีซกั ถามพยาน การถาม
ค้าน ถามติ ง การทํา คํา แถลง หลัก สํา คัญ ของกฎหมายทนายความ ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ
ทนายความ ตลอดจนการฝึ กภาคปฏิบตั ิโดยการจัดขึ้นในรู ปของศาลจําลอง
301 – 428 กฎหมายแรงงานและประกันสั งคม
3 (3-0-6)
Labor and Social Security Law
กําเนิ ดและหลัก สําคัญของกฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และ
กฎหมายประกันสังคม
301 – 431 กฎหมายเกีย่ วกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
Law of Juvenile Delinquency
สาเหตุแห่ งการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแง่กฎหมาย สังคมและจิตวิทยา ศึกษาวิธี
ป้ องกันและแก้ไขเด็กผูก้ ระทําผิด และศึกษาระบบของศาลเยาวชนและครอบครัว
301 – 433 ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักกฎหมาย 1
3 (2-2-5)
English for Lawyer 1
ฝึ กทักษะการฟั ง การพูด อ่าน และเขียนคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคทางด้าน
กฎหมายในระดับเบื้องต้น ทั้งในด้านเนื้อหา และโครงสร้าง โดยเน้นการอ่านเอกสารต่าง
ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น สัญญา
301-436 สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม
2 (1-2-3)
Seminar Morality and Ethics
ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมนําความรู ้ตรงกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความ
เป็ นผูน้ ํา และผูต้ าม สามารถทํา งานเป็ นที ม และสามารถแก้ไ ขข้อ ขัด แย้ง และลํา ดับ
ความสําคัญ เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์การและสังคม การแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการ

พัฒ นาบุ คลิ ก ภาพ รู ้ จ ัก การใช้เ หตุ แ ละผล ตลอดจนมี จ รรยาบรรณทางวิช าการและ
วิชาชีพทางกฎหมาย
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
301 – 103 ประวัติศาลตร์ กฎหมายไทย
Thai Legal History
ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล และประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

3 (3-0-6)

301 – 406 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
Legal Philosophy
แนวคิด ปรั ชญากฎหมายของสํานักความคิดต่าง ๆ ที่ สําคัญในอดี ตถึ งปั จจุ บนั ปั ญหา
รากฐานที่สาํ คัญของกฎหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับ
ศีลธรรม หรื อความยุติธรรม หลักนิ ติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับอํานาจรัฐ
หลักเรื่ องความเสมอภาค หลักอรรถประโยชน์ ปัญหาเรื่ องการปฏิวตั ิและการต่อเนื่องของ
ระบบกฎหมาย
301 – 407 กฎหมายการคลัง
3 (3-0-6)
Public Finance
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง วิธีการงบประมาณและระบบภาษีอากร
สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ใน
การบริ หารประเทศ
301 – 410 กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
Securities and Securities Exchange Law
พัฒนาการของตลาดหลักทรั พย์ในประเทศไทย การบริ หารงานของตลาดหลักทรั พย์
สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ การออกและการค้าหลักทรัพย์ มาตรการ
ทางกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
301 – 411 กฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
3 (3-0-6)
Investment Law
ความสําคัญของการลงทุ นในระบบเศรษฐกิ จ โครงสร้ างเศรษฐกิ จไทย นโยบายและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนโดยเฉพาะของประเทศกําลังพัฒนา กฎหมาย

เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน
(Portfolio Investment) กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
กฎหมายอื่นๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน
301 – 413 กฎหมายเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
Environment Law
มูลเหตุ แห่ งการเกิ ดปั ญหาสภาวะแวดล้อมและผลกระทบที่ มีต่อสิ่ งมี ชีวิต สังคมและ
ประเทศชาติ ก ารดํา เนิ น การควบคุ มปั ญ หาสภาวะแวดล้อ มโดยรั ฐ บาล ซึ่ ง ศึ ก ษาจาก
นโยบายของรัฐ และหน่วยงานผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบกฎหมายซึ่ งมีส่วนช่วยอนุรักษ์สภาวะ
แวดล้อมอันเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมอากาศ นํ้า และดิน การดําเนิ นคดี ตลอดจน
การฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายและค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี ที่เกิดปัญหาสภาวะแวดล้อม
301 – 414 กฎหมายเกีย่ วกับภาษีศุลกากร
3 (3-0-6)
Customs Law
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร วิวฒั นาการของกฎหมายศุลกากรที่มา
ของกฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสี ยภาษีศุลกากร พิธีการศุลกากร ความผิดตาม
กฎหมายศุลกากร อํานาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากร การดําเนิ นคดีศุลกากร หลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับพิกัดอัตราศุ ลกากร การยกเว้นอากรการตี ความพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมาย
ศุลกากรกับการส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
301 – 415 กฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
Real Estate Business Law
ประเภทลักษณะการใช้และการหาประโยชน์ทางธุ รกิ จในที่ ดินโดยเอกชน กฎหมาย
ควบคุ มธุ รกิ จดังกล่ าว และกฎหมายเกี่ ยวกับการจัดสรรบ้านพักอาศัย อาคารพาณิ ชย์
อาคารชุ ด ศู น ย์ก ารค้า สถานพัก ตากอากาศ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ แ ละทํา สั ญ ญาเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์
301 – 416 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Law
หลัก ทั่ว ไปของกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การดํา เนิ น งานอุ ต สาหกรรม ตลอดจนระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ และปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอุตสาหกรรม

301 – 417 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Protection Law
กฎหมายต่าง ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์พ้ืนฐาน เพื่อการพิทกั ษ์ป้องกันสิ ทธิ หรื อประโยชน์เพื่อ
ผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 โดยเน้นถึงข้อดี
ข้อเสี ยของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ โดยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใช้ ม าตรการทางกฎหมายเพื่ อ คุ ้ ม ครองประโยชน์ ข องผู ้บ ริ โภค และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค พ.ศ.2551
301 – 418 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้ า
3 (3-0-6)
Anti-trust Law
การผูก ขาดและผลกระทบต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคทางเศรษฐกิ จ และความมั่น คงของประเทศ
กฎหมายที่ป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้าหรื อเจ้าของโรงงาน
หรื อสมาคมการค้า การตกลงกําหนดราคาหรื อปริ มาณการผลิต
301 – 419 กฎหมายเกีย่ วกับอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
Arbitration Law
พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับอนุ ญาโตตุลาการ
ของสภาหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ และองค์กรอื่ น ๆ ที่ สําคัญ และน่ าสนใจ
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้อง
301 – 420 กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Law
กฎหมายที่เกี่ยวกับปิ โตเลี่ยม แร่ ป่ าไม้ ฯลฯ

3 (3-0-6)

301 – 421 กฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Trade Law
หลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ รู ปแบบต่างๆ ของสัญญาซื้ อ
ขายระหว่างประเทศ เช่น ซี ไอเอฟ เอฟโอบี ฯลฯ การชําระเงินระหว่างประเทศ รู ปแบบ
ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการระงับข้อพิพาททางการค้า

301 – 422 กฎหมายเกีย่ วกับองค์ การระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Organizations Law
วิวฒั นาการขององค์ การระหว่างประเทศ โครงสร้างและอํานาจหน้าที่สันนิ บาตชาติและ
องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติ เช่น อํานาจหน้าที่ของสมัชชาใหญ่ คณะมนตรี ความ
มัน่ คง คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม สํานักเลขาธิการและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
อํานาจ หน้าที่ของทบวงการชํานาญพิเศษ เช่น องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค เช่น
องค์การตลาดร่ วมยุโรป สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) องค์การรัฐ
อเมริ กา องค์การเอกภาพอัฟริ กา เป็ นต้น
301 – 423 กฎหมายเกีย่ วกับเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Economics Law
กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศสั ง คมนิ ย มในเรื่ อ ง ข้อ ตกลงเกี่ ย วกับ ภาษี ศุ ล กากร และการค้า (GATT)
วิเคราะห์ ขอ้ ตกลงในการเจรจาหลายฝ่ ายในทางการค้า ข้อตกลงระหว่างประเทศ ใน
กรอบ (GATT) กฎหมายเศรษฐกิจของต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการค้าส่ งของไทย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ กฎการให้กูใ้ นกรณี ขาดดุลการค้าชําระเงินหนี้ สินและ
การพัฒนาแล้ว บทบาทของกฎเกณฑ์ที่ใช้กบั บริ ษทั ข้ามชาติ
301 – 424 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
Accounting for Lawyers
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับการทําบัญชี การพิจารณาปั ญหาของการทําบัญชี ในทางธุ รกิ จ
กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี
301 – 425 กฎหมายพาณิชย์ นาวี
3 (3-0-6)
Maritime Law
กฎหมายเกี่ ยวกับการขนส่ งทางเรื อ กฎหมายเกี่ ยวกับเรื อ สัญญาขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ
กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุทางเรื อ การให้ความช่วยเหลือ กฎหมายเกี่ยวกับ
การลากจูงและกฎหมายเขตน่านนํ้าสําหรับเรื อ

301 – 427 การสื บสวนสอบสวน
3 (3-0-6)
Criminal Investigation
การสื บสวนคดี อาญา โดยเน้นในแง่ ปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั กษากฎหมาย วิธีการ
สื บสวนทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคํา การพิสูจน์และ
ตรวจสอบพยานหลักฐาน ทั้งวัตถุพยาน พยานเอกสาร และพยานบุคคล
301 – 429 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
Criminality and Penology
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางอาชญาวิทยา และกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความ
อาญาอันเป็ นรากฐานของการใช้กฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญาตามแนวของ
นักสังคมวิทยา เพื่อศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาในอดีตและปั จจุบนั วิธีการแบ่งประเภทของ
อาชญากรรมและอาชญากร เพื่อการป้ องกันอาชญากรรม ขอบเขตของภาคบังคับของ
กฎหมายอาญา ปรัชญาสังคมว่าด้วยการลงโทษ และการปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทําผิด
301 – 430 นิติเวชวิทยา
3 (3-0-6)
Forensic Medicine
ความมุ่งหมายของวิชานิติเวช วิทยาการทางแพทย์ที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้กฎหมายอัน
ได้แก่การชันสู ตรพลิกศพ การพิสูจน์ตวั บุคคล การวินิจฉัยสาเหตุการตาย และการตรวจ
ต่าง ๆ ในทางนิติเวชวิทยา อันเป็ นประโยชน์ต่อการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการดําเนินคดี
ทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง
301 – 432 กฎหมายอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Law
ประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลาม ที่เป็ นรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บ่อ
เกิดของกฎหมายระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม
301 – 434 ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักกฎหมาย 2
3 (2-2-5)
English for Lawyer II
ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้ างประโยคทางด้าน
กฎหมายในระดับสู ง ทั้งในด้านเนื้ อหา และโครงสร้าง โดยเน้นการเขียนเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น เอกสารโต้ตอบทางกฎหมาย

301- 437 กฎหมายเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Law of Economic Crime
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ ยวกับการก่อตัวของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ อาชญากรรมเกี่ ยวกับความผิดจากห้างหุ ้นส่ วนบริ ษทั
(Corporate Crime) มาตรการ และกลไกของรัฐในการดําเนิ นการป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมเหล่านี้ รวมถึง การได้เปรี ยบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ เช่นความผิดเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โทรสาร การดัก
ฟังทางโทรศัพท์ (Wire Tapping) ฯลฯ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันการฟอกเงิน
301- 438 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์
3(3-0-6)
Introduction to South East Asian Legal Systems
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักกฎหมายดั้งเดิม การรับกฎหมายตะวันตกและสถาบันทาง
กฎหมายที่สาํ คัญในกฎหมายมหาชน ในกฎหมายเอกชน ในกฎหมายอาญา และใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อาทิเช่น พม่า ไทย
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย สิ งคโปร์ บรู ไน อินโดนีเซีย
301- 439 กฎหมายเกีย่ วกับการเกษตร
3(3-0-6)
Agrarian Law
ศึกษาระบบการถือครองที่ดินโดยทัว่ ไป สิ นเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม
ปั ญหาของการจัดระบบถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย ปั ญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาของเกษตรกรโดยมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เช่ นกฎหมายควบคุมการเช่ า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดรู ป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนปั ญหาเฉพาะบางประการ เช่ น การขายฝากที่ดิน การ
คุม้ ครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม และการกําหนดเขตเพาะปลูก
301- 440 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพจิ ารณาคดีรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Court and Procedure
วิชาบังคับก่ อน : เคยหรือกําลังศึกษารายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน และรายวิชา 301201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
รัฐธรรมนูญศึกษาประวัติศาสตร์ ความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ควบคุมตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนู ญ ศึกษาภารกิ จโครงสร้างและอํานาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนู ญ รวมทั้งการได้มาซึ่ งตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญศึกษาหลักการ
ทัว่ ไปของวิ ธีพิจ ารณาคดี รั ฐ ธรรมนู ญและหลัก การเฉพาะที่ เ กี่ ย วกับ การพิจ ารณาคดี

รัฐธรรมนูญบางประเภทศึกษาคําวินิจฉัย ผลของคําวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
301- 441 กฎหมายว่ าด้ วยการควบคุมการใช้ อาํ นาจรัฐ
3(3-0-6)
Law Relating to Control of the Exercise of State Power
วิชาบังคับก่ อน : เคยหรือกําลังศึกษารายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน
ศึกษาระบบการควบคุมการใช้อาํ นาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยสถาบันตามรัฐธรรมนูญซึ่ ง
มิใช่ ศาลและโดยประชาชนได้แก่ การศึกษาโครงสร้าง ภารกิ จ และอํานาจหน้าที่ของ
สถาบันตามรัฐธรรมนูญ เช่ น คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ผูต้ รวจการแผ่นดิ นของรั ฐสภา คณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่น ดิ น และผูว้ ่ า การตรวจเงิ น แผ่น ดิ น สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ เป็ นต้น และศึกษาการออกเสี ยงประชามติ
301- 442 กฎหมายเกีย่ วกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Party and Electoral Law
วิชาบังคับก่ อน : 301-201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ประวัติความเป็ นมาและสภาพปั จจุบนั ของพรรค การเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจน
องค์ก ารเลื อ กตั้ง ทั้ง ของ ไทยและต่ า งประเทศ ในส่ ว นของกฎหมายพรรคการเมื อ ง
โครงสร้ า งพรรคการเมื อง ตลอดจนบทบาทของพรรค การเมื อ งตามกฎหมายพรรค
การเมืองปั จจุบนั ในส่ วนของ กฎหมายเลือกตั้ง ข้อดี ข้อเสี ยของระบบการเลือกตั้งและ
องค์ก ารเลื อ กตั้ง ตามกฎหมายเลื อ กตั้ง ฉบับ ปั จ จุ บ ัน รวมทั้ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง
กฎหมายดังกล่าว
301- 443 กฎหมายรัฐสภา
3(3-0-6)
Law of Parliaments
วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกําลังศึกษา รายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน
ศึกษาวิวฒ
ั นาการและความเป็ นมาของสถาบันรั ฐสภา ความสําคัญของรั ฐสภาต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยรู ป แบบต่ า ง ๆ ของรั ฐ สภาในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตะวันตก หลักการเรื่ องความเป็ นอิสระในการดําเนิ นงานของรัฐสภาในประเทศต่าง ๆ
ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาลักษณะในทางกฎหมายของข้อบังคับ การประชุมของ
สภาอํา นาจหน้า ที่ ข องประธานรั ฐ สภาและเลขาธิ ก าร รั ฐ สภาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การ
บริ หารงานรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ระบบและการทํางานของคณะกรรมาธิ การ
สามัญและวิสามัญของรั ฐสภา วาระการประชุ มและการจัดระเบี ยบวาระการประชุ ม

กระบวนการ นิ ติบญั ญัติ เปรี ยบเทียบกันในประเทศต่าง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบฝ่ ายบริ หารโดยรัฐสภา
301- 444 กฎหมายการปกครองท้ องถิน่
3(3-0-6)
Law of Local Administration
วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกําลังศึกษารายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน และรายวิชา 301405 กฎหมายปกครอง
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริ หารท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นตามกฎหมายปั จจุ บนั อํานาจหน้าที่ ขององค์กรเหล่ านี้ ในฐานะที่ เป็ นนิ ติ
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ อํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนื อองค์กรเช่นว่านี้
ทั้งในแง่การกํากับดูแลเหนื อบุคคล และการกํากับดู แลเหนื อการกระทํา รวมตลอดถึ ง
ระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่ วนกลาง
301- 445 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Public Economic Law
วิวฒั นาการของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่ของรัฐในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั
รู ปแบบและกลไกทางกฎหมายที่รัฐใช้ในการดําเนิ นบริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิ ชยกรรม รู ปแบบของการให้เอกชนเข้าจัดทําบริ การสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่
ตั้งแต่เดิม
301- 446 กฎหมายมหาชนระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
Public International Law
ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ
บ่อเกิ ดของกฎหมาย ระหว่างประเทศ หลัก กฎหมายทัว่ ไป การกระทําที่ มีผลในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายใน บุคคลในกฎหมาย ระหว่างประเทศ การแบ่งประเภทของรัฐ สิ ทธิและหน้าที่ ของ
รั ฐ หลัก ว่าด้ว ยเขตอํา นาจของรั ฐ การรั บ รองรั ฐ บาลใหม่ การสื บสิ ท ธิ ข องรั ฐ ความ
รั บผิดชอบของรั ฐ ผูแ้ ทนของรั ฐ ระบอบ กฎหมายที่ ใ ช้กับบริ เ วณต่ าง ๆ นิ ติสัมพัน ธ์
ทางด้าน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงครามและการ
ใช้กาํ ลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

301- 447 กฎหมายข้ อมูลข่ าวสารของราชการและสิ ทธิส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Law on Public Information Access and Rights of Privacy
วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 301-405 กฎหมายปกครอง
แนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ วิธีการให้
ประชาชนเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารลัก ษณะของข้อมูลข่าวสารประเภทต่ างๆ วิ ธีการทาง
บริ หารในการแก้ไขปั ญหากรณี ที่สิทธิ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รับการกระทบกระเทือน
การคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารที่เป็ นเรื่ องของสิ ทธิส่วนบุคคล
301- 448 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
3(3-0-6)
Law on Public Personnel Management
หลักการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน กฎหมายว่า
ด้ว ยระเบี ย บข้า ราชการฝ่ ายตุ ล าการ กฎหมายว่ า ด้ว ยระเบี ย บข้า ราชการฝ่ ายรั ฐ สภา
กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และกฎหมายว่า
ด้วยพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่เป็ นอิสระ
301- 449 กฎหมายเกีย่ วกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
3(3-0-6)
Law Relating to Town and Country Planning and Construction
ศึกษาปั ญหาทัว่ ไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองอันนําไปสู่ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทําให้ตอ้ งมีการตรากฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Control) และควบคุมการก่อสร้างอาคาร (Construction
Control) ซึ่ งเป็ นมาตรการหนึ่ งในทางปกครองที่จะกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชนอย่างมากควรที่จะได้ศึกษาเป็ นพิเศษจากกฎหมายปกครองทัว่ ไป โดยจะได้
ศึกษาถึงความเป็ นมาและลักษณะสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรที่ เกี่ ยวข้อง วิธีการและมาตรการบังคับทางผังเมืองและ
ควบคุมอาคารตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์กบั กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
301- 450 กฎหมายทหาร
Military Law
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก

3(3-0-6)

301- 451 กฎหมายทะเล
3(3-0-6)
Law of the Sea
วิชาบังคับก่ อน : 301- 446 กฎหมายมหาชนระหว่ างประเทศ
ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะกฎหมายของพื้น
นํ้าที่อยู่ภายใต้อาํ นาจ การควบคุมของรัฐ และสถานะทางกฎหมายของพื้นนํ้าที่มิได้อยู่
ภายใต้อาํ นาจการควบคุมของรัฐ เทคนิ คกฎหมายในการกําหนดเขตทะเลและการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างประเทศตามกฎหมายทะเล
301- 452 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Law of Economic Activities
ทฤษฎี เหตุผล และแนวคิดที่ทาํ ให้เกิดความจําเป็ นจะต้องมีกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมการ
ประกอบกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ อันได้แก่ กฎหมายป้ องกันการผูกขาดการค้ากําไรเกิ น
ควร การปฏิบตั ิ มิชอบในทางการค้า กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะศึกษาหลักกฎหมาย วิธีการบังคับ
ใช้การเยียวยา และการคุม้ ครองต่อสาธารณชนและผูเ้ สี ยหายตลอดจนปั ญหาอันเกิดจาก
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการค้า
301- 453 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Law
หลัก ทั่ว ไปของกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การดํา เนิ น งานอุ ต สาหกรรม กฎหมายการนิ ค ม
อุตสาหกรรม กฎหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียน
เครื่ องจักร กฎหมายวัตถุ อันตราย กฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
301- 454 กฎหมายการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
Computer Crime Law
วิวฒ
ั นาการของระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายแนวคิด และความเป็ นมาในการกําหนด
ความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ การกระทําความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้าที่ของผู ้
ให้บริ การ อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

301- 455 กฎหมายเกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronics Transactions Law
แนวความคิด ความเป็ นมาเกี่ยวกับการทําธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น กฎหมายการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
301- 456 หลักกฎหมายธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Transactions Law
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ หลักการและโครงสร้างทาง
กฎหมายธุ รกิ จระหว่างประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ ยวกับการลงทุน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การกูย้ ืมเงิน การซื้อขาย การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
301- 457 กฎหมายเกีย่ วกับสิ ทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา หรือกําลังศึกษารายวิชา 301-201 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และสถาบันทางการเมือง
ศึกษาประวัติศาสตร์ วิวฒั นาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐาน ทําความเข้าใจหลักการกฎเกณฑ์ ที่มีสภาพเป็ นกฎหมายและเป็ นเพียงนามธรรม
ตลอดจนวิธีการส่ งเสริ มและคุม้ ครองซึ่ งสิ ทธิ มนุ ษยชนของสันนิ บาตชาติและองค์การ
สหประชาชาติ การคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในระดับภูมิภาค ในสหภาพยุโรปและตาม
กฎหมายไทย
301- 458 กฎหมายอาญาระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Criminal Law
ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ เขตอํานาจศาลในคดี อาญาตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศขอบเขตของอํานาจศาลในคดี อาญาเหนื อดินแดนและบุคคล
อํานาจศาลในหลักการลงโทษสากล ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ การส่ งผูร้ ้าย
ข้ามแดน กฎหมายขัดกันทางอาญา ความร่ วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินคดีอาญา

301- 459 กฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Environmental Law
ความเป็ นมา พัฒ นาการของแนวความคิ ด ที่ สําคัญ ของกฎหมายสิ่ ง แวดล้อ มระหว่า ง
ประเทศ พัฒ นาการของกฎหมายระหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ยสิ่ ง แวดล้อ มในด้า นต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศกับเศรษฐกิ จ สังคม และ
การเมืองระหว่างประเทศ อิทธิ พลของกฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศต่อนโยบาย
และกฎหมายของรัฐสมาชิก
301- 460 กฎหมายภาษีบริโภคและภาษีท้องถิ่น
3(3-0-6)
Consumption Tax and Local Tax Law
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากรและศึกษากฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต กฎหมายภาษีทอ้ งถิ่นประเภทต่าง ๆ การระงับข้อพิพาท
และข้อตกลงระหว่างประเทศทางภาษีบริ โภคและภาษีทอ้ งถิ่น
301- 461 การเจรจาต่ อรองและการร่ างสั ญญา
3(3-0-6)
Contract Negotiation and Drafting
หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรี ยมประเด็น และทักษะการเจรจาต่อรอง การ
ร่ างสัญญาสถานการณ์จาํ ลองในการเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
301-462 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
3(3-0-6)
Law of Trade in Islamic Countries
หลักกฎหมายอิสลามที่มีผลกระทบต่อการค้าและธุ รกิจระหว่างประเทศ และแนวทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศอิสลาม รวมทั้งกฎหมายครอบครัว
ทรัพย์สินและระบบศาลของกลุ่มประเทศอิสลาม
301- 463 กฎหมายกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Law and Development
ปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศ
ไทย พิจารณาถึงสถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็ นเครื่ องมือในการแก้ไข
ปั ญหาความขัดแย้งผลประโยชน์ ในสังคม ตลอดจนบทบาทของนักกฎหมายใน
กระบวนการดังกล่าวเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการปฏิรูปกฎหมาย
การเผยแพร่ กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นธรรม

301- 464 เทคนิคการเขียนภาษาไทยทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Technical Writing in Thai Legal Terms
ความสําคัญและความจําเป็ นในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารทางกฎหมาย การเขียน
เรี ยงความและรายงานทางกฎหมาย การเขียนเอกสารโต้ตอบ การบันทึกและการทํา
ความเห็นทางกฎหมายและเอกสารทางกฎหมายประเภทต่าง ๆ รวมทั้งฝึ กการใช้ภาษา
เทคนิคทางกฎหมาย
301- 465 กฎหมายว่ าด้ วยสวัสดิการสั งคม
3(3-0-6)
Law On Social Welfare
ศึกษาแนวคิด หลักการ นโยบายของรั ฐและกฎหมายเกี่ ยวกับสวัสดิ การสังคม ระบบ
สวัส ดิ ก ารสั ง คม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมให้ แ ก่ บุ ค คลประเภทต่ า งๆ ในสั ง คม เช่ น
สวัส ดิ ก ารลู ก จ้า ง สวัส ดิ ก ารครอบครั ว สวัส ดิ ก ารสตรี เด็ ก และเยาวชน ในภาวะ
ยากลําบาก สวัสดิ การผูส้ ู งอายุ สวัสดิ การคนพิการและคนไร้ที่พ่ ึง รวมตลอดถึงปั ญหา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางป้ องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
301- 466 กฎหมายการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Law and Financial Institutional Law
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเงิน ตลาดเงินและสัญญาทางการเงิน ในการ
ประกอบธุ รกิ จ บทบาทของสถาบันการเงินตลาดเงิน การให้บริ การต่าง ๆ ทางการเงิน
ระบบเงินตราระหว่างประเทศ การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราบทบาทและนโยบาย
ควบคุมและส่ งเสริ มทางการเงิน ตลาดเงินและสัญญาทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบธุ รกิจสถาบันการเงินและการควบคุมสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อการควบคุมกํากับและพัฒนาสถาบัน
การเงิน
301- 467 กฎหมายเกีย่ วกับโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Telecommunications Law
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสารของกระทรวงคมนาคม
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งประเด็น ปั ญหาเกี่ ยวกับ
สัญญาสัมปทานของรัฐ การเปิ ดเสรี ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็ นธรรมและจัดให้มี
องค์กรกํากับดูแลที่เป็ นกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การโทรคมนาคมได้อย่าง
ทัว่ ถึง ตลอดจนศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 เป็ นต้น
3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
301–435 สหกิจศึกษา
9(0–40–9)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
ปฏิบตั ิงานจริ งทางด้านวิชาชีพนักกฎหมายในองค์กรต่าง ๆ โดยที่การปฏิบตั ิงานและการทํารายงาน
จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละองค์กร และอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรื อไม่นอ้ ยกว่า
600 ชัว่ โมง

