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สาขาวชิานติศิาสตร ์

 
10103 ทกัษะชวีติ   (6 หนว่ยกติ) 
 Life Skills  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้การวจัิย และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ 

2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ทกัษะในการดําเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม ่ความสามารถในดา้น 
การจัดการ การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การขจัด
ความเครยีด คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 
 
10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 English for Communication   
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่าํคญั 
 คําอธบิายชุดวชิา  
 โครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษ 
เพือ่การสือ่สาร 

 
10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Civilization  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งราวของอารยธรรมตะวนัออก และอารยธรรมตะวนัตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

สงัคม 
2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความนกึคดิ และการแสดงออกทางสงัคมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรม 
    ในปัจจบุนั 
3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของมรดกอารยธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาต ิและกบั
สงัคมรอบตวั วถิกีารดําเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Society  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์
3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ 
องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัด
ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
 
10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล 

    ตอ่ความคดิ  และความเป็นอยูข่องมนุษย ์
2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์
3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ ี
    ตอ่สิง่แวดลอ้ม 
4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวนั 
5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยาที่
เกีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการดํารงชวีติ 
 
10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยกุตใ์นการดําเนนิชวีติ 
3. เพือ่ปลกูฝังความสาํนกึและความภมูใิจในวฒันธรรมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวฒันธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด
ระเบยีบสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

 
10152 ไทยกบัสงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 
 Thailand and the World Community  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์  แนวโนม้  ลกัษณะความสมัพันธ ์ และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

    สงัคม  และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 
2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 
3. เพือ่ใหนํ้าความรูไ้ปวเิคราะหปั์ญหาอนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน ์

 คําอธบิายชุดวชิา  
   สภาวการณ์ แนวโนม้ และลกัษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศ
ไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุอง
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยอนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน ์รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ 
 
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  
3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม  ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษา
ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์
ตา่งๆ  
 
10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Khmer for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจําวนั 
3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคําศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอกัษรภาษาเขมร ทัง้อกัษรเชลยีง และอกัษรมลู คําศพัทพ์ืน้ฐานใน
ชวีติประจําวนั โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่การสือ่สารใน
ระดบัพืน้ฐาน คําศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
 
40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายท ัว่ไป  (6 หนว่ยกติ) 
 General Principles of Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจถงึความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกบัสงัคม 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีส่าํคญั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนั 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึบทบาทของผูใ้ชก้ฎหมายในสถาบนัตา่งๆ ของสงัคมและเนน้ใหท้ราบถงึ 
     จรรยาบรรณของนักกฎหมายเพือ่เป็นบรรทดัฐานทีด่ใีนสงัคม 
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คําอธบิายชุดวชิา 

 

   ความหมาย  ลกัษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทัว่ไป บอ่เกดิและววิฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎแีละ
แนวความคดิตา่งๆ ทางกฎหมาย  ระบบกฎหมายตา่งๆ ทีม่าของกฎหมาย ศกัดิข์องกฎหมาย  การใชก้ฎหมาย  หลกัการ
ตคีวามกฎหมาย  สาระสาํคญัของกฎหมายลกัษณะตา่งๆ หลกักฎหมายทีส่าํคญับางประการ  ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมาย
ลกัษณะตา่งๆ  และความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกบัศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนัและการ
ประกอบวชิาชพีกฎหมาย  รวมทัง้จรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมาย 
 
41001 กฎหมายเกีย่วกบัผูนํ้าชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 
 The Law for Community Leaders  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระสาํคญัของกฎหมายทีจํ่าเป็นสาํหรับผูนํ้าชมุชน ในสว่นของความรูเ้บือ้งตน้ 

     เกีย่วกบักฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายอืน่ๆ ทีม่คีวาม 
     จําเป็นสาํหรับผูนํ้าชมุชน 
2.  เพือ่ใหผู้ศ้กึษาสามารถนําความรูเ้กีย่วกบักฎหมายดงักลา่วไปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา แกปั้ญหา เพือ่ให ้
     คําแนะนําแกส่มาชกิในชมุชนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
 การศกึษาถงึกฎหมายในสว่นตา่งๆ ตามบทบญัญัตทิีก่ลา่วถงึแนวคดิและสาระสาํคญัของหลกัเกณฑ ์โดยเริม่จาก
การศกึษาถงึความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพตดิใหโ้ทษ 
กฎหมายแรงงาน รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ หลกัการพืน้ฐานของกฎหมาย
ปกครอง การจัดองคก์รของฝ่ายปกครอง และสทิธขิองประชาชนและการคุม้ครองประชาชนในกระบวนการยตุธิรรม 
 
41002 เศรษฐศาสตร ์การเมอืงและการปกครองสําหรบัผูนํ้าชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Economics, Politics, and Governments for Community Leaders  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์และกระบวนการทํางานของระบบเศรษฐกจิแบบตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้แนวคดิเรือ่งกลไกตลาดและเสถยีรภาพในระบบเศรษฐกจิ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้แนวคดิเรือ่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้แนวคดิ ววิฒันาการ และแนวการศกึษาเรือ่งการเมอืงการปกครอง 
5.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้แนวคดิ และแนวการศกึษาถงึอทิธพิลของระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทาง 
     การเมอืง 
6.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งววิฒันาการ ขอบขา่ย และสถานภาพการเมอืงและการปกครองในประเทศไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
  ความหมายและปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์ระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ลุภาคและ
เศรษฐศาสตรม์หภาคในดา้นการบรโิภค การออม การผลติและการลงทนุของเอกชนและรัฐบาล ความสมดลุและ
ความสมัพันธข์องตลาดแบบตา่งๆ ในระบบเศรษฐกจิแบบปิดและระบบเศรษฐกจิแบบเปิด และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิศกึษาและวเิคราะหป์ระเด็นสาํคญัเกีย่วกบัรัฐ สถาบนัทางการเมอืง กลุม่ทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ 
และระบบการเมอืง ววิฒันาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวการศกึษาอทิธพิลของระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลง
ทางการเมอืง ววิฒันาการขอบขา่ย และสถานภาพการเมอืงและการปกครองในประเทศไทย 
 
41003 การบรหิารจดัการชุมชน   (6 หนว่ยกติ) 
 Community Management  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่อธบิายแนวคดิ หลกัการเกีย่วกบัชมุชนและการพัฒนาชมุชนได ้

2.  เพือ่อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการบรหิารจัดการชมุชนได ้
3.  เพือ่ประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการพัฒนาชมุชนและการบรหิารจัดการชมุชนไปใชใ้นภาคปฏบิตักิารได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
  แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการเกีย่วกบัชมุชน การพัฒนาชมุชน กระบวนการและเทคนคิการบรหิารจัดการชมุชนทีม่ี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ โดยการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมและเครอืขา่ยความร่วมมอืของคนในชมุชน การสรา้งชมุชนแหง่การ
เรยีนรู ้สมานฉันท ์มคีณุภาพ มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ เสยีสละเพือ่สว่นรวม รวมทัง้การสรา้งภมูปัิญญาชมุชนสูก่ารพัฒนาอยา่ง
สมดลุและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแบบย่ังยนื 
 
41004 เสรมิประสบการณผ์ูนํ้าชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Community Leaders  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามภีาวะผูนํ้าและพัฒนาบคุลกิภาพสาํหรับการเป็นผูนํ้า 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามอีงคค์วามรูท้ีจํ่าเป็นในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการบรหิารคนและการบรหิารงาน 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดฝึ้กทกัษะการนํา การร่วมกจิกรรมกลุม่ และการสรา้งเครอืขา่ยชมุชน 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
 การเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้า บคุลกิภาพสาํหรับผูนํ้า ศกัยภาพในการคดิ การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทกัษะการพูด
ในทีช่มุชน การพูดสาํหรับผูนํ้า จติวทิยามวลชน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับผูนํ้าชมุชน เทคนคิการนําการประชมุ 
การเขยีนและการนําเสนอโครงการ การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ การบรหิารความขดัแยง้ การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละ
วฒุภิาวะทางอารมณ์ การสรา้งจติสาํนกึในการบรกิารประชาชน ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม และจติสาํนกึสาธารณะสาํหรับ
ผูนํ้าชมุชน 
 
41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Protection of Rights and Liberties of the People  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหผู้ศ้กึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจสาระสาํคญัของสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีพ่งึไดรั้บการคุม้ครอง 

     และรับรอง 
2.  เพือ่ใหผู้ศ้กึษาสามารถเขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในภาพรวมทีจ่ะนําไปสู ่
     การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 การศกึษาถงึแนวคดิเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและกฎหมายในสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเริม่จาก
การศกึษาแนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพ หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ  องคก์รคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพ การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามประเภทของสทิธแิละเสรภีาพตา่งๆ 
 
41006 การบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  (6 หนว่ยกติ) 
 Administration of Local Administration Organizations  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐและชมุชนทอ้งถิน่ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ

2.  เพือ่ศกึษารูปแบบและวธิกีารบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
3.  เพือ่ศกึษากรณีปัญหาและการแกไ้ขปัญหาขององคก์รสว่นทอ้งถิน่ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐกบัชมุชนทอ้งถิน่ แนวคดิประชาสงัคม รูปแบบการปกครองทีเ่นน้การมสีว่นร่วมและ 
การกระจายอํานาจ แนวคดิในการบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ทัง้มติใินดา้นรัฐศาสตร ์นติศิาสตร ์การบรหิารจัดการ และ
การสือ่สารทางการเมอืง) ประวตักิารปกครองและวฒันธรรมการปกครองทอ้งถิน่ของไทย รูปแบบและกระบวนการการปกครอง
ทอ้งถิน่ทีส่าํคญัของไทย ยทุธศาสตรช์าตกิบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถิน่ การบรหิาร การจัดการ และการพัฒนาองคก์รการ
ปกครองทอ้งถิน่ กรณีศกึษาและตวัแบบการบรหิารการปกครองทอ้งถิน่ของไทยและนานาชาต ิ 
 
41007 การพฒันาผลติภณัฑชุ์มชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Development of Community Products  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ศกึษาความเป็นมาความสาํคญั ประเภท และรูปแบบของผลติภัณฑช์มุชน 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งผลติภัณฑช์มุชนประเภทตา่งๆ และแหลง่ทอ่งเทีย่ว รวมถงึแหลง่
ทอ่งเทีย่ว 
    วฒันธรรมและประเพณี 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการยกระดบัและมาตรฐาน การเงนิการบญัช ีและการตลาด สาํหรับผลติภัณฑช์มุชน 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑช์มุชน 
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการนําทรัพยส์นิทางปัญญากบัการคุม้ครองผลติภัณฑช์มุชน 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ศกึษาความเป็นมาและความสาํคญั ประเภทและรูปแบบ ผลติภัณฑช์มุชนประเภทผา้ เครือ่งแตง่กาย งานฝีมอื 
ศลิปะประดษิฐ ์อาหาร เครือ่งดืม่ และสมนุไพรทีไ่มใ่ชย่า กจิกรรมชมุชนแหลง่ทอ่งเทีย่ว วฒันธรรมและประเพณี การ
ยกระดบัและมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน การเงนิการบญัชเีบือ้งตน้ การตลาดสาํหรับผลติภัณฑช์มุชน นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑช์มุชน ตลอดจนทรัพยส์นิทางปัญญากบัการคุม้ครองผลติภัณฑช์มุชน 
 
41008 การจดัการการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Management of Agriculture, Natural Resources, and Environment  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการการเกษตร 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการทางดา้นการป่าไม ้
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการความรูเ้กีย่วกบัการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
     อยา่งย่ังยนื 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการ
การเกษตร เชน่ การจัดการการผลติพชืและสตัว ์การจัดการการแปรรูปสนิคา้เกษตร การจัดการตลาดสนิคา้เกษตร การจัด
การเกษตรทางเลอืก การจัดการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย่ังยนื ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการดา้นการป่าไม ้เชน่ สวนป่า วนเกษตร 
ป่าชมุชน และการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ สิง่แวดลอ้มและมลพษิสิง่แวดลอ้มในชมุชน ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการน้ําเสยี ขยะและ
ของเสยีในชมุชน ตลอดจนการพัฒนาชมุชนอยา่งย่ังยนื 
 

41201 กฎหมายมหาชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Public Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ  หลกัเกณฑท์ัว่ไปในกฎหมายมหาชน 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายมหาชนแขนงตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมาย 
    รัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
  ความหมายของกฎหมายมหาชน หลกักฎหมายมหาชนโดยเนน้ถงึกฎหมายรัฐธรรมนูญ  โดยเริม่ตัง้แตรั่ฐ ระบอบ

การปกครอง  ประมขุแหง่รัฐ  การแบง่แยกอํานาจ  การใชอํ้านาจอธปิไตย  แนวนโยบายแหง่รัฐ สทิธแิละเสรภีาพของ
ประชาชนเปรยีบเทยีบกบัปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน  การควบคมุมใิหก้ฎหมายขดักบัรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการ
แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ 
   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมอืง กฎหมายปกครองตัง้แตก่ารปกครอง
ของรัฐ ทฤษฎกีารรวมและกระจายอํานาจ  การแบง่สว่นบรหิารราชการแผน่ดนิ  บรกิารสาธารณะ  ความเกีย่วพันระหวา่ง
ขา้ราชการกบัรัฐ  การควบคมุการใชด้ลุยพนิจิของเจา้พนักงานจนถงึแนวความคดิเรือ่งศาลปกครอง 
 

41211 กฎหมายแพง่ 1: บุคคล นติกิรรม สญัญา  (6 หนว่ยกติ) 
 Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานในกฎหมายแพ่งเรือ่งบคุคล  นติกิรรมและสญัญา 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง 
     กฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ลกัษณะบคุคลโดยเริม่ตัง้แตก่ารเริม่ตน้และการสิน้สดุสภาพบคุคล ความสามารถ ภมูลํิาเนา นติบิคุคล 
 ลักษณะนติกิรรม ตัง้แตค่วามหมาย ลักษณะและแบบของนติกิรรม การแสดงเจตนา ความสมบรูณ์ของนติกิรรม  

เงือ่นไขและเงือ่นเวลาในนติกิรรม ระยะเวลาและอายคุวาม 
 ลกัษณะสญัญา ตัง้แตก่ารกอ่ใหเ้กดิสญัญา ผลแหง่สญัญา การเลกิสญัญา จนถงึมัดจําและการกําหนดเบีย้ปรับ 
 
41212 กฎหมายแพง่ 2: หนี ้  ละเมดิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Civil Law II: Obligations and Delicts  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ฎหมายลกัษณะหนี ้ ละเมดิ จัดการงานนอกสัง่และลาภมคิวรได ้

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง 
     กฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ลกัษณะหนี ้ ตัง้แตค่วามหมายของหนี ้ วตัถแุหง่หนี ้ การรับชว่งสทิธ ิ การโอนสทิธเิรยีกรอ้งการใชส้ทิธขิอง

ลกูหนี ้ การเพกิถอนการฉอ้ฉล  สทิธยิดึหน่วง  บรุมิสทิธ ิ ลกูหนีแ้ละเจา้หนีห้ลายคนและความระงับแหง่หนี ้
 ลักษณะละเมดิ ตัง้แตค่วามรับผดิเพือ่ละเมดิ โดยการกระทําของตนเองหรอืของผูอ้ืน่ ความรับผดิในฐานะเป็น

เจา้ของทรัพยส์นิอนัเป็นตน้เหตแุหง่ละเมดิ  คา่สนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ อายคุวามละเมดิและนริโทษกรรม 
  ลกัษณะจัดการงานนอกสัง่และลกัษณะลาภมคิวรได ้
 
41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Property Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ฎหมายลกัษณะทรัพย ์ กฎหมายทีด่นิ กฎหมายปฏริูป 

     ทีด่นิและกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะทรัพยส์นิอืน่ๆ 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธแ์ละ 
     ความจําเป็นของกฎหมายเรือ่งนัน้กบัสงัคม 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

  กฎหมายทรัพยส์นิ  ตัง้แตค่วามหมาย ประเภท และความสมัพันธข์องทรัพยส์นิ  สภาพของทรัพยส์นิและบคุคล
สทิธ ิ กรรมสทิธิแ์ละกรรมสทิธิร์วม  การไดม้าซึง่กรรมสทิธิ ์ การใชส้ทิธแิละขอ้จํากดัการใชส้ทิธ ิ สทิธคิรอบครอง ภาระจํายอม  
ทรัพยส์ทิธอิืน่ๆ  การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรัพยห์รอืทรัพยส์ทิธอินัเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย ์ รวมทัง้กรรมสทิธิใ์นอาคารชดุ 

  กฎหมายทีด่นิ  ตัง้แตร่ะบบทีด่นิ  ทีด่นิของรัฐและทีด่นิของเอกชน  การออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ  การจด
ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในอสงัหารมิทรัพย ์ตลอดจนการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
 
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบญัญตัทิ ัว่ไป  (6 หนว่ยกติ) 
 Criminal Law I: General Principles  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัและทฤษฎขีองกฎหมายอาญา รวมทัง้หลกัในการตคีวาม 

     กฎหมายอาญา 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบทบญัญัตใินภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญาสามารถใช ้
     ความรูว้นิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา  สามารถทีจ่ะวเิคราะหปั์ญหา 
     อาชญากรรมในสงัคมได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ลักษณะของกฎหมายอาญา  ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิ  ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา  การพยายามกระทํา
ความผดิ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการกระทําความผดิ เหตยุกเวน้ความผดิ ยกเวน้โทษ  ลดโทษ  การกระทําความผดิหลายบท
หรอืหลายกระทง  การกระทําความผดิอกี  อายคุวามอาญา  โทษในทางอาญาและวธิกีารเพือ่ความปลอดภัย 
   ทฤษฎอีาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 
 
41232 กฎหมายอาญา 2:  ภาคความผดิ   (6 หนว่ยกติ) 
 Criminal Law II: Offenses  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถแยกองคป์ระกอบของความผดิอาญาตา่งๆ  ตามประมวลกฎหมายอาญาได ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอธบิายและยกตวัอยา่งความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาได ้
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิทัง้ทีส่มมตุแิละเกดิขึน้จรงิได ้
5.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเปรยีบเทยีบความผดิอาญาบางความผดิทีม่ลีกัษณะ การกระทําใกลเ้คยีงกนัได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความผดิอาญาตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นภาค 2  และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกบัความ
มั่นคงแหง่ราชอาณาจักร  ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง  ความผดิเกีย่วกบัการยตุธิรรม  ความผดิเกีย่วกบัศาสนา  ความสงบ
สขุของประชาชนและการคา้  ความผดิเกีย่วกบัการปลอมและการแปลง  ความผดิตอ่ชวีติ ความผดิตอ่ร่างกาย  ความผดิ
เกีย่วกบัเพศ ความผดิเกีย่วกบัการทําใหแ้ทง้ลกูและทอดทิง้เด็ก  คนเจ็บป่วยหรอืคนชรา  ความผดิเกีย่วกบัเสรภีาพ  
ความผดิเกีย่วกบัชือ่เสยีง  ความผดิเกีย่วกบัทรัพยจ์นถงึความผดิลหโุทษ  และเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งความผดิ
อาญาทีม่ลีกัษณะการกระทําใกลเ้คยีงกนั 
 
41311 กฎหมายแพง่ 3: ครอบครวั  มรดก  (6 หนว่ยกติ) 
 Civil Law III: Family Law and Law of Succession  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะครอบครัวและมรดก 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง 
     กฎหมายเรือ่งนัน้ๆ  ทีม่ตีอ่สงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กฎหมายครอบครัว  ตัง้แตก่ารหมัน้  การสมรส  ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรยิา  ทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา  
ความสมบรูณ์ของการสมรส การสิน้สดุแหง่การสมรส สทิธแิละหนา้ทีข่องบดิามารดาและบตุร  ความปกครอง บตุรบญุธรรม  
ตลอดจนคา่อปุการะเลีย้งด ู
   กฎหมายมรดก  ตัง้แตก่ารตกทอดแหง่ทรัพยม์รดก  การเป็นทายาท  สทิธโิดยธรรมในการรับมรดก  การแบง่
ทรัพยม์รดกหรอืสว่นมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดบัและชัน้ตา่งๆ  การรับมรดกแทนทีก่นั  การเป็นทายาทโดยพนัิยกรรม  
แบบพนัิยกรรม  ผลและการตคีวามแหง่พนัิยกรรม  ความสมบรูณ์แหง่พนัิยกรรมหรอืขอ้กําหนดพนัิยกรรม  วธิจัีดการและปัน
ทรัพยม์รดก  มรดกทีไ่มม่ผีูรั้บ  และอายคุวามมรดก 
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41321 กฎหมายพาณชิย ์1:  ซือ้ขาย  เชา่ทรพัย ์ เชา่ซือ้  (6 หนว่ยกติ) 
 Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑข์องกฎหมายพาณชิยใ์นบรรพ 3 เอกเทศสญัญาตัง้แต ่

     สญัญาซือ้ขาย แลกเปลีย่น ให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งทํางาน รับขน และกฎหมายในสว่นที ่
     เกีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายดงักลา่ว 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ศกึษาลกัษณะของสภาพและหลกัสาํคญัของสญัญาซือ้ขาย คํามั่น สญัญาซือ้ขายเสร็จเด็ดขาดกบัสญัญาจะซือ้
ขาย และการโอนกรรมสทิธิ ์หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูข้าย และหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้ขายฝากและขายตามตวัอยา่ง ขาย
ตามคําพรรณนา  ขายเผือ่ชอบ และขายทอดตลาด การคุม้ครองผูบ้รโิภค หลกัปฏบิตักิารซือ้ขายในธรุกจิ แลกเปลีย่น และ
ให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งทําของ รับขน และความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์
 
41322 กฎหมายพาณชิย ์ 2:  ยมื  ฝากทรพัย ์ ตวัแทนประกนัภยั  (6 หนว่ยกติ) 
 Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ฎหมายลกัษณะยมื  ฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสนิคา้  

     ตวัแทน  นายหนา้  ประนปีระนอมยอมความ การพนันขนัตอ่ และการประกนัภัย 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และนําไปปฏบิตัไิด ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ ์
     ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กฎหมายวา่ดว้ยสญัญายมืใชค้งรูป  ยมืใชส้ ิน้เปลอืง  ฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสนิคา้ 
   กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาตวัแทน โดยเริม่ตัง้แตล่กัษณะประเภทของตวัแทน  หนา้ทีแ่ละความรับผดิทีม่ตีอ่ระหวา่ง
ตวัการและตวัแทน และตอ่บคุคลภายนอก  ความระงับแหง่สญัญาตวัแทนตลอดจนตวัแทนคา้ตา่ง 
   กฎหมายวา่ดว้ยสญัญา นายหนา้  ประนปีระนอมยอมความ  การพนันขนัตอ่ 

  กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาประกนัภัยชนดิตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่การประกนัวนิาศภัย การประกนัภัยในการรับขน  
การประกนัภัยค้ําจนุและการประกนัชวีติ 

 
41323 กฎหมายพาณชิย ์ 3: ประกนัดว้ยบุคคลและทรพัย ์ ต ัว๋เงนิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ฎหมายลกัษณะค้ําประกนั  จํานอง  จํานํา  บญัช ี

     เดนิสะพัด  ตัว๋แลกเงนิ  และกฎหมายอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  ตลอดจนแนวปฏบิตัทิางธรุกจิการคา้ 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้  และนําไปปฏบิตัไิด ้
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง  และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง 
     กฎหมายเรือ่งนัน้ๆ  ทีม่ตีอ่สงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ ซึง่ไดแ้ก ่ ค้ําประกนั  จํานอง  จํานํา 
   กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาบัญชเีดนิสะพัดและตั๋วเงนิ  ซึง่ไดแ้ก ่ ตั๋วแลกเงนิ  ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ  และเช็ค  ความผดิ
ทางอาญาเกีย่วกบัการใชเ้ชค็  ตลอดจนแนวปฏบิตัทิางธรุกจิการคา้เกีย่วกบัตัว๋เงนิและการประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์

 
41324 กฎหมายพาณชิย ์ 4: หุน้สว่น บรษิทั  (6 หนว่ยกติ) 
 Commercial Law IV: Partnerships and Companies  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ฎหมายหุน้สว่นบรษัิท  รวมทัง้บรษัิทมหาชน   

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดท้ราบถงึวธิกีารจัดการหา้งหุน้สว่นบรษัิท  วตัถปุระสงค ์ ความมุง่หมายในการตัง้บรษัิท   
     การแยก การควบบรษัิท  การเพิม่ทนุ ลดทนุ  การระดมทนุสาํหรับองคก์รธรุกจิในตลาดทนุ การบญัช ีงบ 
     การเงนิ  การตรวจสอบบญัช ี และการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กฎหมายวา่ดว้ยหุน้สว่นบรษัิท  ศกึษาตัง้แตแ่นวคดิ  รูปแบบการดําเนนิธรุกจิตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั ศกึษาเรือ่ง
หา้งหุน้สว่นและบรษัิทตัง้แตเ่รือ่งหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นจํากดัและบรษัิทจํากดั  ทัง้นีเ้นน้ถงึสภาพและการจัดตัง้หา้ง
หุน้สว่น  ผูถ้อืหุน้ลกัษณะทัว่ไปของหา้งหุน้สว่นสามัญ  การดําเนนิงาน  การเปลีย่นแปลง การครอบงํา การจัดการ และการ
เลกิหา้งหุน้สว่นสามัญ  หา้งหุน้สว่นจํากดั และบรษัิทจํากดั  บรษัิทมหาชนจํากดั  การระดมทนุสาํหรับองคก์รธรุกจิในตลาด
ทนุ  การบญัช ี งบการเงนิ  การตรวจสอบบญัช ี และการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 
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41341 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ1: หลกัท ัว่ไปในวธิพีจิารณาความแพง่  (6 หนว่ยกติ) 
 Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบศาลของไทย  ตลอดจนอํานาจหนา้ทีข่องผูพ้พิากษา 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัทัว่ไปในการดําเนนิกระบวนวธิพีจิารณาคดแีพ่งในศาล และ 
     หลกัเกณฑท์ัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยาน 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   พระธรรมนูญศาลยตุธิรรม  ตัง้แตร่ะบบศาลยตุธิรรม  ลําดบัชัน้ของศาล  การจัดตัง้หรอืยกเลกิศาล  ผูพ้พิากษาใน
ศาลชัน้ตา่งๆ อํานาจของผูพ้พิากษาในตําแหน่งตา่งๆ เขตอํานาจศาล องคค์ณะผูพ้พิากษา และอํานาจของผูพ้พิากษานายเดยีว 
   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งภาค 1 ตัง้แตเ่ขตอํานาจศาลในคดแีพ่ง  การคดัคา้น ผูพ้พิากษา อํานาจ
และหนา้ทีศ่าล  การน่ังพจิารณา  รายงานและสาํนวนความ  คูค่วาม  การยืน่และสง่คําคูค่วามและเอกสารคําพพิากษาและ
คําสัง่  คา่ฤชาธรรมเนยีม 
 หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานทัว่ไป  การมาศาลของพยาน   การถามพยาน  การนําสบื
พยานหลกัฐาน  การตรวจและแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญโดยศาล 

 

41342 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ2: วธิพีจิารณาความแพง่และกฎหมายลม้ละลาย  (6 หนว่ยกติ) 
 Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิพีจิารณาคดแีพ่งในศาลชัน้ตน้ตลอดจนการอทุธรณ์ฎกีา และ 

    การบงัคบัคดแีพ่ง 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายลม้ละลาย 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งตอ่จากชดุวชิากฎหมายวธิสีบญัญัต ิ1 ตัง้แตว่ธิพีจิารณาสามัญในศาล
ชัน้ตน้  วธิพีจิารณาวสิามัญในศาลชัน้ตน้ ซึง่ไดแ้ก ่วธิพีจิารณาคดมีโนสาเร่  การพจิารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตลุาการ  
วธิพีจิารณาในชัน้อทุธรณ์  และฎกีา วธิกีารชัว่คราวกอ่นพพิากษา การบงัคบัตามคําพพิากษาและคําสัง่ 
 กฎหมายลม้ละลาย  ตัง้แตก่ารฟ้องคดลีม้ละลาย การพทิกัษ์ทรัพย ์ยดึทรัพย ์พพิากษาใหล้ม้ละลาย และการปลด
จากการลม้ละลาย 
 

41343 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา  (6 หนว่ยกติ) 
 Procedural Law III: Criminal Procedure  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิพีจิารณาความอาญาในศาลชัน้ตน้  ศาลอทุธรณ์  ศาลฎกีา   

     และการดําเนนิการในชัน้บงัคบัคด ี
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพยานหลกัฐานในคดอีาญา การสบืสวน สอบสวนและนติเิวชศาสตร ์
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  ตัง้แตอํ่านาจสบืสวนสอบสวน และอํานาจศาล มาตรการทางบงัคบั
อาญาเกีย่วกบัหมายเรยีก  หมายอาญา การจับ คน้ ควบคมุ  ขงั  จําคกุและการปลอ่ยตวั  การสอบสวน เทคนคิการสบืสวน
สอบสวน  การสัง่คดอีาญาและการชนัสตูรพลกิศพ  การฟ้องคดอีาญา  การไตส่วนมลูฟ้อง  และการพจิารณาคดใีนศาล
ชัน้ตน้  คําพพิากษา  คําสัง่  การอทุธรณ์และฎกีา  การบงัคบัตามคําพพิากษา  คา่ธรรมเนยีม  การอภัยโทษ  เปลีย่นโทษ
หนักเป็นเบา และการลดโทษ 
   สาระสาํคญัเกีย่วกบัพยานหลกัฐานในคดอีาญา  ไดแ้ก ่ พยานบคุคล  พยานเอกสาร  พยานวตัถ ุ ผูช้าํนาญการ
พเิศษ และนติเิวชศาสตร ์
 วธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวง  ศาลเยาวชน และครอบครัว  

 

41401 ภาษาองักฤษสําหรบันกักฎหมาย  (6 หนว่ยกติ) 
 English for Lawyers  
 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์ และสาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ  หรอืตํารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้
 คําอธบิายชุดวชิา  
 ศพัทแ์ละสาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปในกฎหมาย  เพือ่ใหส้ามารถอา่นและเขา้ใจความหมายภาษาองักฤษ
ทีเ่กีย่วกบักฎหมาย 
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41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai and Foreign Legal Systems  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบกฎหมายตา่งประเทศทีส่าํคญั  อนัมอีทิธพิลตอ่กฎหมายนานา 

    ประเทศ  และกฎหมายไทย  ทัง้นีเ้พือ่จะไดเ้ป็นรากฐานความเขา้ใจในการศกึษาคน้ควา้กฎหมายตา่งประเทศ   
    และการศกึษากฎหมายเปรยีบเทยีบ 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ  ประวตัแิละววิฒันาการของระบบกฎหมายไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ประวตัวิวิฒันาการ หลกักฎหมายทีส่าํคญั กระบวนการยตุธิรรม และอทิธพิลของระบบกฎหมายตา่งประเทศที่
สาํคญั 
 ประวตัวิวิฒันาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมของไทยตัง้แตส่มัยสโุขทยัจนถงึปัจจบุนั  โดยเนน้
ถงึการปฏริูปกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมในสมัยรัชกาลที ่5 ตลอดจนการจัดทําประมวลกฎหมายในสมัยตอ่มา 

 
41403 กฎหมายกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม  (6 หนว่ยกติ) 
 Law and Social Change  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดท้ราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปัจจบุนั โดยพจิารณาถงึสาเหต ุขอบเขตของปัญหา 

    ทางแก ้และอปุสรรคในการแกปั้ญหา 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดต้ระหนักถงึบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครือ่งมอืใชแ้กปั้ญหาของสงัคม และรูจั้ก 
    นํากฎหมายทีม่อียูม่าใช ้หรอืเสนอแนะใหม้กีฎหมายใหม ่เพือ่ใชแ้กปั้ญหาของสงัคมอนัเป็นการประยกุตใ์ช ้
    ความรูท้างกฎหมายเขา้กบัความรูท้างสงัคมวทิยา  

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ทฤษฎทีัว่ไปในเรือ่งความสมัพันธร์ะหวา่งโครงสรา้งของสงัคมกบัระบบกฎหมาย กฎหมายกบัสงัคมไทยในอดตี 
สภาพบงัคบัของกฎหมายในสงัคม กฎหมายกบัสถาบนัตา่งๆ ในสงัคม สงัคมกบัการเป็นคดคีวาม สงัคมกบัการศกึษา และการ
ใหค้วามรูท้างกฎหมาย 
 บทบาทของกฎหมายในสงัคมปัจจบุนั การนําเอากฎหมายมาใชใ้นการพัฒนาประเทศ โดยวเิคราะหต์วัอยา่งและ
ประสบการณ์ในการนําเอากฎหมายมาใชแ้กปั้ญหาตา่งๆ  

 
41404 กฎหมายแรงงาน  (6 หนว่ยกติ) 
 Labor Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ แนวคดิพืน้ฐานและววิฒันาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมาย 

     ประกนัสงัคมไดถ้กูตอ้ง 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑต์า่งๆ ของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพันธ ์
    กฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์และกฎหมายจัดตัง้ศาล 
    แรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงานไดถ้กูตอ้ง 
3.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายดงักลา่วไปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิ 
     ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ไดถ้กูตอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 หลกัการและววิฒันาการของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกนัสงัคมโดยทัว่ไป  กฎหมายคุม้ครองแรงงานซึง่
บญัญัตเิกีย่วกบัสทิธหินา้ทีข่ัน้มลูฐานของนายจา้งและลกูจา้งทีก่ฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้กฎหมายแรงงานสมัพันธซ์ึง่
กําหนดความสมัพันธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้งในเรือ่งตา่งๆ  และสทิธเิสรภีาพในการจัดตัง้องคก์ารของฝ่ายนายจา้งและ
ลกูจา้ง รวมทัง้กฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกนัสงัคมทีป่ระกนัความมั่นคงขัน้พืน้ฐานในการดํารงชวีติของลกูจา้ง 
ตลอดจนกฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธซ์ึง่ใชบ้งัคบัเฉพาะกจิการรัฐวสิาหกจิ  และกฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวธิี
พจิารณาคดแีรงงาน ซึง่เป็นกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการดําเนนิคดทีางแรงงานทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกตา่งจากกฎหมายวธิ ี
สบญัญัตทิัว่ไป 

 
41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 
 Environmental Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มทีม่ตีอ่สงัคม 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบถงึหลกัเกณฑท์ัว่ไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  กฎหมายสิง่แวดลอ้ม
และกฎหมายเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้ม 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดศ้กึษากฎหมายสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุมลพษิ การอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถ ุและธรรมชาต ิตลอดจนระงับการกระทําทีก่อ่ใหเ้กดิ 
มลภาวะของเสยีวตัถอุนัตราย และการเรยีกคา่เสยีหายในคดสีภาวะแวดลอ้ม 

4. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจัดทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วกบัพลงังาน 
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 คําอธบิายชุดวชิา  
   ศกึษาเกีย่วกบัวกิฤตการณ์สภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่โลก กฎหมายรัฐธรรมนูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
กฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม  โดยแบง่การศกึษาออกเป็น  การควบคมุมลพษิ  
และการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิ โดยเนน้ถงึกฎหมายทีม่อียูต่ลอดจนแนวนโยบายของรัฐในการประกนัสทิธขิอง
ประชาชน เพือ่ใหอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีม่คีณุภาพตามสมควร  และมาตรการเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากคดสีภาวะ
แวดลอ้ม 
   กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการใชท้ีด่นิ กฎหมายผังเมอืง และกฎหมายเกีย่วกบัพลงังาน 

 

41421 กฎหมายภาษอีากร 1:  ภาษเีงนิได ้  (6 หนว่ยกติ) 
 Taxation Law I: Income Tax  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎภีาษีอากร ความสมัพันธข์องภาษีอากรกับการดําเนนิทาง 

    เศรษฐกจิของรัฐ 
2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายภาษีอากรปัจจบุนั 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ทฤษฎภีาษีอากร  บทบาทของภาษีอากรกบัระบบเศรษฐกจิ การวางนโยบายภาษีอากรเพือ่แกปั้ญหาทาง
เศรษฐกจิหรอืเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของไทย สนธสิญัญาป้องกนัการเก็บ 
ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบันานาประเทศ 
 

41423 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 International Transaction Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกักฎหมายเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวปฏบิตัใินทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการประกอบธรุกจิได ้
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยปัญหากฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ทีม่าของกฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ หลกัเกณฑข์ัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัการขออนุญาตนําสนิคา้เขา้ออกของ
ประเทศไทย นโยบายและกฎเกณฑใ์นการควบคมุสนิคา้เขา้ออกของประเทศไทยและกลุม่นานาประเทศ เชน่ กลุม่ประเทศ
อาเซยีน กลุม่ตลาดร่วมยโุรป กลุม่ประเทศยโุรปตะวนัออก การควบคมุการนําเงนิตราเขา้ออกนอกประเทศ การตัง้ตวัแทน
การคา้ตา่งประเทศ การผกูขาดและการควบคมุการจํากดัขอบเขตการคา้ 
   หลกัเกณฑข์องขอ้ตกลงและความรับผดิชอบของคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายระหวา่งประเทศ เชน่ สญัญาซไีอเอฟ 
ซแีอนดเ์อฟ เอฟโอบ ีการใหเ้ครดติสนิเชือ่ทางการคา้ และการชาํระคา่สนิคา้ การขนสง่สนิคา้ การประกนัภัยทางทะเล 
กฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบัตอ่สญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ และกระบวนการระงับขอ้พพิาททางการคา้ระหวา่งประเทศ 
 

41431 การบรหิารงานยตุธิรรม  (6 หนว่ยกติ) 
 Criminal Justice Administration  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรู้ถ้งึภาระหนา้ทีข่องหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม 

2.  เพือ่เป็นการปพูืน้ฐานความรูแ้กนั่กศกึษาเกีย่วกบังานในกระบวนการยตุธิรรม ในฐานะเป็นระบบการบรหิารรวม 
3.  เพือ่เสรมิสรา้งแนวความคดิในหลกัการประสานงานรณรงคต์อ่ปัญหาอาชญากรรมในหน่วยงาน กระบวนการ 
     ยตุธิรรมและเกีย่วเนือ่ง ตลอดจนสงัคมทัว่ไป 
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาและผูส้นใจไดต้ระหนักถงึบทบาทและความสาํคญัของหน่วยงาน กระบวนการยตุธิรรมที ่
     สง่ผลกระทบตอ่ความผาสกุของประชาชนและเสถยีรภาพแหง่ชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  
   การบรหิารงานยตุธิรรมโดยสว่นใหญเ่ป็นการบรหิารงานราชการอยา่งหนึง่ประกอบดว้ยระบบงานทีส่าํคญั คอื 
ตํารวจ ทนายความ อยัการ ศาล คมุประพฤตแิละราชทณัฑ ์นอกจากการบรหิารงานองคก์รยตุธิรรมดงักลา่วแลว้ การ
บรหิารงานยตุธิรรมยังครอบคลมุถงึการประสานงานในกระบวนการยตุธิรรม การมสีว่นร่วมของประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน
ภาคเอกชนในกระบวนการยตุธิรรม และการพัฒนาระบบงานยตุธิรรมใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความเปลีย่นแปลงของสงัคมดว้ย 
 
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่  (6 หนว่ยกติ) 
 Criminal Law III: Special Law Offenses  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดท้ราบความผดิ ซึง่เป็นกฎหมายพเิศษ 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ใจรายละเอยีดองคป์ระกอบความผดิของ พ.ร.บ. ตา่งๆ 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดนํ้าเอาความรูจ้ากทีไ่ดศ้กึษาไปใชใ้นชวีติประจําวนัและหนา้ทีก่ารงาน 
4.  เพือ่ใหผู้ผ้า่นการศกึษาไดท้ราบและสาํนกึในหนา้ที ่
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 คําอธบิายชุดวชิา  
 ความผดิเกีย่วกบัรายไดข้องแผน่ดนิ  ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  สิง่แวดลอ้ม  และอนุรักษ์ธรรมชาต ิ สขุภาพ
อนามัยประชาชน  ยาเสพตดิใหโ้ทษ การคมนาคม  การพาณชิยแ์ละการเครดติ  ความมั่นคงของรัฐ  ความสะอาดเรยีบรอ้ย
ของบา้นเมอืง  การพทิกัษ์ผูบ้รโิภค และความเป็นธรรมในดา้นแรงงาน 
 
41444 ประสบการณว์ชิาชพีกฎหมาย  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถานภาพ และการประกอบวชิาชพี 

2.  เพื่อใหนั้กศกึษามีความสามารถในการใหคํ้าแนะนําทางกฎหมายและแนวทางปฏบิัตใินการร่างสัญญา  
     การตรวจสญัญา การทําพนัิยกรรม การเสยีภาษีอากรและงานอืน่ๆ ทางดา้นกฎหมาย 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามสามารถในการดําเนนิคด ี
4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีกฎหมาย 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   สถานภาพและการประกอบวชิาชพีกฎหมาย แนวปฏบิตัใินการจัดการสาํนักงานทนายความ การใหคํ้าแนะนําทาง
กฎหมาย การร่างและตรวจสญัญา การทําพนัิยกรรม การเสยีภาษีอากร  การเรยีงคําฟ้อง การเรยีงคําใหก้าร การเตรยีมคด ี
การสบืพยาน การรับฟังและการชัง่น้ําหนักพยานหลกัฐาน การเรยีงคําพพิากษา  การเรยีงคําฟ้องอทุธรณ์  ฎกีา การเรยีงคํา
แกฟ้้องอทุธรณ์และฎกีา การขอคุม้ครองชัว่คราวกอ่นศาลพจิารณา การบงัคบัตามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ศาล จรรยาวชิาชพี
กฎหมาย กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 International Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัของกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมทัง้การบงัคบัใช ้

     กฎหมายระหวา่งประเทศ 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการขดักนัแหง่กฎหมาย กฎหมายสญัชาต ิและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และนําไปปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ลกัษณะทัว่ไป  และทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ  ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายระหวา่งประเทศกบักฎหมาย
ภายในประเทศ  บคุคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ  สทิธแิละหนา้ทีข่องรัฐ  เขตแดนและเขตอํานาจของรัฐ  สนธสิญัญา  
การระงับขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ  การสงครามและความเป็นกลาง 
   ลกัษณะเกีย่วกบัสญัชาตขิองบคุคล  การไดม้าและสิน้ไปซึง่สญัชาตไิทยและการขดักนัแหง่กฎหมาย 
 การร่วมมอืระหวา่งประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 
 
41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 International Institutes  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเทศ และอํานาจหนา้ทีข่องสถาบนัระหวา่งประเทศตา่งๆ  

     ในปัจจบุนั 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบถงึบทบาทของสถาบนัระหวา่งประเทศในปัจจบุนั 

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ลกัษณะการดําเนนิงานและอํานาจหนา้ทีข่องสถาบนัระหวา่งประเทศซึง่อาจแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ ได ้ เชน่  
สถาบนัระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิสถาบนัระหวา่งประเทศระหวา่งรัฐบาล สถาบนัระหวา่งประเทศทีไ่มเ่ป็นรัฐบาล 
สถาบนัการกศุลระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารกาชาดสากล 
 
41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Rights Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิพัฒนาการและหลกักฎหมายสทิธมินุษยชนสากลและ

กฎหมาย 
    ทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชนของประเทศไทย 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบักลไกในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดบัระหวา่งประเทศและ 
    ในประเทศ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกักฎหมายสทิธมินุษยชนทัง้ในระดบัสากลและในระดบั 
     ประเทศไปวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  
 แนวคดิและพัฒนาการของสทิธมินุษยชน  ลกัษณะของกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ  การสง่เสรมิและ
คุม้ครองสทิธมินุษยชน  โดยสหประชาชาตแิละองคก์รเอกชน  องคก์ารระหวา่งประเทศระดบัภมูภิาคกบัการสง่เสรมิและ
คุม้ครองสทิธมินุษยชน กลไกการคุม้ครองสทิธมินุษยชนของไทย  สทิธเิกีย่วกบัเนือ้ตวัร่างกายของบคุคล สทิธเิกีย่วกบั
กระบวนการยตุธิรรม  สทิธเิกีย่วกบัมโนธรรมและความเป็นสว่นตวั  สทิธเิกีย่วกบัการเมอืง สทิธเิกีย่วกบัเศรษฐกจิ  สทิธดิา้น
สงัคมและวฒันธรรม  สทิธขิองกลุม่ซึง่เสีย่งตอ่ถกูการละเมดิสทิธ ิ สทิธปิระชาชน กฎหมายมนุษยธรรมและสทิธผิูล้ ีภ้ัย  
แนวโนม้ของสทิธมินุษยชน 
 
41455 กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา  (6 หนว่ยกติ) 
 Intellectual Property Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ววิฒันาการของการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาและ 

     กฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะแหง่สทิธ ิการคุม้ครองและการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทาง 
     ปัญญาประเภทตา่งๆ ทีป่ระเทศไทยมกีฎหมายใหก้ารคุม้ครอง และการคุม้ครองสทิธใินทรัพยส์นิทาง 
     ปัญญาทีป่ระเทศไทยจะตอ้งมกีฎหมายเพือ่อนุวตักิารตามพันธกรณีขององคก์ารการคา้โลก 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัศาลทรัพยส์นิทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศและการบงัคบัสทิธ ิ 
     ในทรัพยส์นิทางปัญญา 
4.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงคท์ัง้ 3 ขอ้ ขา้งตน้ไปปรับวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิ 
     เกีย่วกบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
 ววิฒันาการ  ความเป็นมา สาระสาํคญัของกฎหมายลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ สทิธบิตัรและความลบัทาง 
การคา้ การแขง่ขนัทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม ความตกลงระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา   
การคุม้ครองพันธุพ์ชื การคุม้ครองการออกแบบวงจรรวม การพจิารณาคดทีรัพยส์นิทางปัญญา 
 
41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้  (6 หนว่ยกติ) 
 Consumer Protection Law and Competition Law  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

2.  เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการ และกลไก ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบั 
 การคุม้ครองผูบ้รโิภค และการเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดรั้บความเสยีหายได ้
3.  เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ได ้
4.  เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบักฎหมายและมาตรการการคุม้ครอง การแขง่ขนั 
     ทางการคา้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  
   กฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค มุง่คุม้ครองในดา้นคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิดฉลาก  
การบรรจ ุหบีหอ่ การโฆษณา องคก์ร และสถาบนัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค และตาม
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการ กลไก มาตรการ  หลกักฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ โดยป้องกนั 
การรวมธรุกจิ หรอืร่วมกนัลดหรอืจํากดัการแขง่ขนั การใชอํ้านาจเหนอืตลาด อนัอาจกอ่ใหเ้กดิการผกูขาดหรอืความ 
ไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั 
 
41457 กฎหมายภาษอีากร 2 : ภาษทีางออ้มและภาษทีรพัยส์นิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Taxation Law II : Indirect Tax and Property Tax  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ความหมาย และทีม่าของภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายในการจัดเก็บภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
3.  เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกักฎหมายและวธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ   

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ความหมาย ทีม่า วัตถุประสงค ์ของภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ หลักกฎหมายและ
วธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้ม เชน่ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามติ ภาษีศุลกากร และภาษี
ทรัพยส์นิ เชน่ ภาษีบํารุงทอ้งที ่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  
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41458 อาชญากรรมทางธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 
 Business Crime  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัความหมายของอาชญากรรมทางธรุกจิ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัการกระทําความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมทางธรุกจิ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัมาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกจิ ความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วกับอาชญากรรม
ทางธุรกจิ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกจิ โดยเนน้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับ 
การป้องกนัการฟอกเงนิ 
 
41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Justice Process and Thai Court System  
 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของกระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทาง

ปกครอง 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย ตามบทบญัญัตขิอง 
     รัฐธรรมนูญ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลไทย 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัองคก์รอสิระและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรม  
     ตลอดจนภาระหนา้ทีข่ององคก์รดงักลา่ว 

 คําอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความหมายของกระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง หน่วยงานใน
กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย ตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญ ซึง่ไดแ้ก ่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง 
และศาลทหาร ภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลดงักลา่วโดยสงัเขป รวมทัง้องคก์รอสิระและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนภาระหนา้ทีข่ององคก์รดงักลา่ว 
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