
1 
 

 

สาขาวชิานติศิาสตร ์
   

 

10103 ทกัษะชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการดําเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลยี การใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้ักษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่

การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

  สงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ไดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

  คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

  ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาติ

วทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ 

การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการดํารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการดํารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก 6(12-2-0-4) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

  สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหนํ้าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศ

ไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิความ

ตระหนัก และมีความรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะห์ถงึสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสาํคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยคํา ประโยค สํานวน โวหาร การพัฒนา

ทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการดําเนนิ

ชวีติ การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตัวอักษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรปูประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจําวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับคําศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล คําศัพทพ์ื้นฐานใน

ชวีติประจําวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพื่อการ

สือ่สารในระดบัพืน้ฐาน คําศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย  
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40101  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายท ัว่ไป 6 (12-2-0-4) 

  General Principles of Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายทั่วไป 

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจถงึความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกับสงัคม 

 3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีส่ําคญั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับชวีติประจําวนั 

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึบทบาทของผูใ้ชก้ฎหมายในสถาบันต่างๆ ของสังคมและเนน้ใหท้ราบถงึ 

  จรรยาบรรณของนักกฎหมายเพือ่เป็นบรรทดัฐานทีด่ใีนสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกดิและววิัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎี

และแนวความคดิต่างๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ทีม่าของกฎหมาย ศักดิข์องกฎหมาย การใชก้ฎหมาย  

หลักการตคีวามกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมายลักษณะตา่งๆ หลักกฎหมายทีส่ําคัญบางประการ ความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายลักษณะตา่งๆ และความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกับศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัชวีติประจําวนัและการประกอบวชิาชพีกฎหมาย รวมทัง้จรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมาย 

41001 กฎหมายเกีย่วกบัผูนํ้าชุมชน 6(12-2-0-4) 

 The Law for Community Leaders 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละเขา้ใจสาระสําคัญของกฎหมายที่จําเป็นสําหรับผูนํ้าชุมชน ในส่วนของความรู ้

เบือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมาย

อืน่ๆ ทีม่คีวามจําเป็นสาํหรับผูนํ้าชมุชน 

 2. เพื่อใหผู้ศ้ ึกษาสามารถนําความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหา แกปั้ญหา 

เพือ่ใหคํ้าแนะนําแกส่มาชกิในชมุชนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึกฎหมายในสว่นตา่งๆ ตามบทบัญญัตทิีก่ลา่วถงึแนวคดิและสาระสําคัญของหลักเกณฑ ์โดย

เริม่จากการศกึษาถงึความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพ

ตดิใหโ้ทษ กฎหมายแรงงาน รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกีย่วกับการเลอืกตัง้ หลักการ

พืน้ฐานของกฎหมายปกครอง การจัดองคก์รของฝ่ายปกครอง และสทิธขิองประชาชนและการคุม้ครองประชาชนใน

กระบวนการยตุธิรรม 

41002 เศรษฐศาสตร ์การเมอืงและการปกครองสําหรบัผูนํ้าชุมชน 6(12-2-0-4) 

 Economics, Politics, and Governments for Community Leaders 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์และกระบวนการทํางานของระบบเศรษฐกจิแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้นวคดิเรือ่งกลไกตลาดและเสถยีรภาพในระบบเศรษฐกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้นวคดิเรือ่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้นวคดิ ววิฒันาการ และแนวการศกึษาเรือ่งการเมอืงการปกครอง 

 5. เพื่อใหม้คีวามรูแ้นวคดิ และแนวการศกึษาถงึอทิธพิลของระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืง 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งววิฒันาการ ขอบขา่ย และสถานภาพการเมอืงและการปกครองในประเทศไทย 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตร์

จุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาคในดา้นการบรโิภค การออม การผลติและการลงทนุของเอกชนและรัฐบาล ความ

สมดุลและความสัมพันธ์ของตลาดแบบต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิแบบปิดและระบบเศรษฐกจิแบบเปิด และการ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิศกึษาและวเิคราะห์ประเด็นสําคัญเกีย่วกับรัฐ สถาบันทางการเมอืง 

กลุ่มทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมือง ววิัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศกึษา

อทิธพิลของระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ววิัฒนาการขอบขา่ย และสถานภาพการเมอืง

และการปกครองในประเทศไทย 

41003 การบรหิารจดัการชุมชน 6(12-2-0-4) 

 Community Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่อธบิายแนวคดิ หลกัการเกีย่วกบัชมุชนและการพัฒนาชมุชนได ้

 2. เพือ่อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการบรหิารจัดการชมุชนได ้

 3. เพือ่ประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการพัฒนาชมุชนและการบรหิารจัดการชมุชนไปใชใ้นภาคปฏบิตักิารได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการเกีย่วกับชมุชน การพัฒนาชมุชน กระบวนการและเทคนคิการบรหิารจัดการชมุชน

ที่มีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชน  

การสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรู ้สมานฉันท ์มคีุณภาพ มคีวามซือ่สัตยส์จุรติ เสยีสละเพื่อสว่นรวม รวมทัง้การสรา้ง 

ภมูปัิญญาชมุชนสูก่ารพัฒนาอยา่งสมดลุและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแบบย่ังยนื 

41004 เสรมิประสบการณผ์ูนํ้าชุมชน 6(12-2-4-0) 

 Professional Experience in Community Leaders 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามภีาวะผูนํ้าและพัฒนาบคุลกิภาพสําหรับการเป็นผูนํ้า 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามอีงคค์วามรูท้ีจํ่าเป็นในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการบรหิารคนและการบรหิารงาน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดฝึ้กทกัษะการนํา การร่วมกจิกรรมกลุม่ และการสรา้งเครอืขา่ยชมุชน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้า บคุลกิภาพสําหรับผูนํ้า ศกัยภาพในการคดิ การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทักษะ

การพูดในทีช่มุชน การพูดสําหรับผูนํ้า จติวทิยามวลชน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับผูนํ้าชมุชน เทคนคิการนํา

การประชมุ การเขยีนและการนําเสนอโครงการ การแกปั้ญหาและการตัดสนิใจ การบรหิารความขัดแยง้ การเสรมิสรา้ง

มนุษยสมัพันธแ์ละวฒุภิาวะทางอารมณ์ การสรา้งจติสาํนกึในการบรกิารประชาชน ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม และ

จติสาํนกึสาธารณะสาํหรับผูนํ้าชมุชน 

41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 6(12-2-0-4) 

 Protection of Rights and Liberties of the People 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหผู้ศ้กึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจสาระสําคัญของสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีพ่งึไดรั้บการคุม้ครอง

และรับรอง 

 2. เพื่อใหผู้ศ้กึษาสามารถเขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในภาพรวมทีจ่ะ

นําไปสูก่ารคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึแนวคดิเกีย่วกับสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและกฎหมายในสว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

เริม่จากการศกึษาแนวคดิและหลักการเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพ หลักการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ องคก์รคุม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพ การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามประเภทของสทิธแิละเสรภีาพตา่งๆ 

41006 การบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 6(12-2-0-4) 

 Administration of Local Administration Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อศกึษาทฤษฎีเกีย่วกับความสัมพันธร์ะหว่างรัฐและชุมชนทอ้งถิน่ ทัง้ในระดับประเทศและระดับ

นานาชาต ิ

 2. เพือ่ศกึษารูปแบบและวธิกีารบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ศกึษากรณีปัญหาและการแกไ้ขปัญหาขององคก์รสว่นทอ้งถิน่ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐกบัชมุชนทอ้งถิน่ แนวคดิประชาสงัคม รูปแบบการปกครองทีเ่นน้การมสีว่นร่วมและ

การกระจายอํานาจ แนวคดิในการบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ทัง้มติใินดา้นรัฐศาสตร ์นติศิาสตร ์การบรหิาร

จัดการ และการสือ่สารทางการเมอืง) ประวัตกิารปกครองและวัฒนธรรมการปกครองทอ้งถิน่ของไทย รูปแบบและ

กระบวนการการปกครองทอ้งถิน่ทีส่ําคัญของไทย ยุทธศาสตรช์าตกิับยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิน่ การบรหิาร 

การจัดการ และการพัฒนาองคก์รการปกครองทอ้งถิน่ กรณีศกึษาและตัวแบบการบรหิารการปกครองทอ้งถิน่ของไทย

และนานาชาต ิ 

41007 การพฒันาผลติภณัฑชุ์มชน 6(12-2-0-4) 

 Development of Community Products 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความเป็นมาความสาํคัญ ประเภท และรูปแบบของผลติภัณฑช์มุชน 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องผลติภัณฑช์มุชนประเภทต่างๆ และแหล่งท่องเทีย่ว รวมถงึแหล่ง

ทอ่งเทีย่ววฒันธรรมและประเพณ ี

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจการยกระดับและมาตรฐาน การเงินการบัญชี และการตลาด สําหรับ

ผลติภัณฑช์มุชน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑช์มุชน 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการนําทรัพยส์นิทางปัญญากับการคุม้ครองผลติภัณฑช์มุชน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาความเป็นมาและความสําคัญ ประเภทและรูปแบบ ผลติภัณฑช์มุชนประเภทผา้ เครือ่งแตง่กาย งาน

ฝีมือ ศลิปะประดษิฐ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา กจิกรรมชุมชนแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและ

ประเพณี การยกระดบัและมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน การเงนิการบัญชเีบือ้งตน้ การตลาดสําหรับผลติภัณฑช์มุชน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑช์มุชน ตลอดจนทรัพยส์นิทางปัญญากับการคุม้ครองผลติภัณฑ์

ชมุชน 
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41008 การจดัการการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 6(12-2-0-4) 

 Management of Agriculture, Natural Resources, and Environment 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

อยา่งย่ังยนื 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการการเกษตร 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการทางดา้นการป่าไม ้

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถบูรณาการความรูเ้กีย่วกับการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื ความรูพ้ื้นฐานการจัดการ

การเกษตร เชน่ การจัดการการผลติพืชและสตัว ์การจัดการการแปรรูปสนิคา้เกษตร การจัดการตลาดสนิคา้เกษตร 

การจัดการเกษตรทางเลอืก การจัดการทรัพยากรป่าไมอ้ย่างย่ังยืน ความรูพ้ื้นฐานการจัดการดา้นการป่าไม ้เช่น 

สวนป่า วนเกษตร ป่าชมุชน และการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ สิง่แวดลอ้มและมลพษิสิง่แวดลอ้มในชมุชน ความรูพ้ืน้ฐาน

การจัดการน้ําเสยี ขยะและของเสยีในชมุชน ตลอดจนการพัฒนาชมุชนอย่างย่ังยนื 

41201 กฎหมายมหาชน 6(12-2-0-4) 

 Public Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัเกณฑท์ัว่ไปในกฎหมายมหาชน 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายมหาชนแขนงตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายมหาชนโดยเนน้ถงึกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริม่ตัง้แตรั่ฐ 

ระบอบการปกครอง ประมุขแห่งรัฐ การแบ่งแยกอํานาจ การใชอํ้านาจอธปิไตย แนวนโยบายแห่งรัฐ สทิธิและ

เสรีภาพของประชาชนเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนุษยชน การควบคุมมิใหก้ฎหมายขัดกับ

รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ 

 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมอืง กฎหมายปกครองตัง้แต่การ

ปกครองของรัฐ ทฤษฎีการรวมและกระจายอํานาจ การแบ่งส่วนบรหิารราชการแผ่นดนิ บรกิารสาธารณะ ความ

เกีย่วพันระหวา่งขา้ราชการกบัรัฐ การควบคมุการใชด้ลุยพนิจิของเจา้พนักงานจนถงึแนวความคดิเรือ่งศาลปกครอง 

41211 กฎหมายแพง่ 1: บุคคล นติกิรรม สญัญา 6(12-2-0-4) 

 Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจหลักเกณฑ์พื้นฐานในกฎหมายแพ่งเรื่องบุคคล นิตกิรรมและ

สญัญา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแต่ละเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะบคุคลโดยเริม่ตัง้แตก่ารเริม่ตน้และการสิน้สดุสภาพบคุคล ความสามารถ ภมูลํิาเนา นติบิคุคล 

 ลกัษณะนติกิรรม ตัง้แตค่วามหมาย ลกัษณะและแบบของนติกิรรม การแสดงเจตนา ความสมบรูณ์ของนติิ

กรรม เงือ่นไขและเงือ่นเวลาในนติกิรรม ระยะเวลาและอายคุวาม 

 ลกัษณะสญัญา ตัง้แตก่ารกอ่ใหเ้กดิสญัญา ผลแหง่สญัญา การเลกิสญัญา จนถงึมัดจําและการกําหนดเบีย้ปรับ 

41212 กฎหมายแพง่ 2: หนี ้ ละเมดิ 6(12-2-0-4) 

 Civil Law II: Obligations and Delicts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเกณฑก์ฎหมายลักษณะหนี้  ละเมดิ จัดการงานนอกสัง่และ

ลาภมคิวรได ้

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิัตไิด ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะหนี้ ตัง้แตค่วามหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับชว่งสทิธ ิการโอนสทิธเิรยีกรอ้งการใชส้ทิธขิอง

ลกูหนี ้การเพกิถอนการฉอ้ฉล สทิธยิดึหน่วง บรุมิสทิธ ิลกูหนีแ้ละเจา้หนีห้ลายคนและความระงับแหง่หนี ้

 ลกัษณะละเมดิ ตัง้แตค่วามรับผดิเพือ่ละเมดิ โดยการกระทําของตนเองหรอืของผูอ้ืน่ ความรับผดิในฐานะ

เป็นเจา้ของทรัพยส์นิอนัเป็นตน้เหตแุหง่ละเมดิ คา่สนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ อายคุวามละเมดิและนริโทษกรรม 

 ลกัษณะจัดการงานนอกสัง่และลักษณะลาภมคิวรได ้

41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิ 6(12-2-0-4) 

 Property Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑก์ฎหมายลักษณะทรัพย์ กฎหมายทีด่นิ กฎหมาย

ปฏริูปทีด่นิและกฎหมายวา่ดว้ยลักษณะทรัพยส์นิอืน่ๆ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

และความจําเป็นของกฎหมายเรือ่งนัน้กบัสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายทรัพยส์นิ ตัง้แต่ความหมาย ประเภท และความสัมพันธข์องทรัพยส์นิ สภาพของทรัพยส์นิและ

บุคคลสทิธิ กรรมสทิธิ์และกรรมสทิธิ์รวม การไดม้าซึ่งกรรมสทิธิ ์การใชส้ทิธิและขอ้จํากัดการใชส้ทิธิ ส ิทธิ

ครอบครอง ภาระจํายอม ทรัพยส์ทิธอิืน่ๆ การไดม้าซึง่อสังหารมิทรัพยห์รอืทรัพยส์ทิธอิันเกีย่วกับอสงัหารมิทรัพย ์

รวมทัง้กรรมสทิธิใ์นอาคารชดุ 

 กฎหมายทีด่นิ ตัง้แตร่ะบบทีด่นิ ทีด่นิของรัฐและทีด่นิของเอกชน การออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ การ

จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในอสงัหารมิทรัพย ์ตลอดจนการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
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41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบญัญตัทิ ัว่ไป 6(12-2-0-4) 

 Criminal Law I: General Principles 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับหลักและทฤษฎขีองกฎหมายอาญา รวมทัง้หลกัในการตคีวาม

กฎหมายอาญา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบัญญัตใินภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญาสามารถ

ใชค้วามรูว้นิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ื้นฐานทางดา้นอาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา สามารถทีจ่ะวเิคราะห์ปัญหา

อาชญากรรมในสงัคมได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎวี่าดว้ยความรับผดิ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายาม

กระทําความผดิ ผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งในการกระทําความผิด เหตุยกเวน้ความผิด ยกเวน้โทษ ลดโทษ การกระทํา

ความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การกระทําความผดิอกี อายคุวามอาญา โทษในทางอาญาและวธิกีารเพือ่ความ

ปลอดภัย 

 ทฤษฎอีาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ 6(12-2-0-4) 

 Criminal Law II: Offenses 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถแยกองคป์ระกอบของความผดิอาญาตา่งๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอธบิายและยกตวัอยา่งความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาได ้

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิทัง้ทีส่มมตุแิละเกดิขึน้จรงิได ้

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเปรยีบเทยีบความผดิอาญาบางความผดิทีม่ลีักษณะ การกระทําใกลเ้คยีงกนัได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความผดิอาญาตามทีบ่ัญญัตไิวใ้นภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกับ

ความมั่นคงแหง่ราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง ความผดิเกีย่วกบัการยตุธิรรม ความผดิเกีย่วกับศาสนา 

ความสงบสุขของประชาชนและการคา้ ความผดิเกีย่วกับการปลอมและการแปลง ความผดิต่อชวีติ ความผดิต่อ

ร่างกาย ความผดิเกีย่วกับเพศ ความผดิเกีย่วกับการทําใหแ้ทง้ลกูและทอดทิง้เด็ก คนเจ็บป่วยหรอืคนชรา ความผดิ

เกีย่วกับเสรภีาพ ความผดิเกีย่วกับชือ่เสยีง ความผดิเกีย่วกับทรัพยจ์นถงึความผดิลหุโทษ และเปรยีบเทยีบความ

แตกตา่งระหวา่งความผดิอาญาทีม่ลีักษณะการกระทําใกลเ้คยีงกนั 

41311 กฎหมายแพง่ 3: ครอบครวั  มรดก 6(12-2-0-4) 

 Civil Law III: Family Law and Law of Succession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะครอบครัวและมรดก 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแต่ละเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายครอบครัว ตัง้แตก่ารหมัน้ การสมรส ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรยิา ทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา 

ความสมบรูณ์ของการสมรส การสิน้สดุแห่งการสมรส สทิธแิละหนา้ทีข่องบดิามารดาและบตุร  ความปกครอง บตุร

บญุธรรม ตลอดจนคา่อปุการะเลีย้งด ู

 กฎหมายมรดก ตัง้แตก่ารตกทอดแห่งทรัพยม์รดก การเป็นทายาท สทิธโิดยธรรมในการรับมรดก  การแบง่

ทรัพยม์รดกหรอืสว่นมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับและชัน้ตา่งๆ การรับมรดกแทนทีก่ัน  การเป็นทายาทโดย

พนัิยกรรม แบบพนัิยกรรม ผลและการตคีวามแห่งพนัิยกรรม ความสมบรูณ์แห่งพนัิยกรรมหรอืขอ้กําหนดพนัิยกรรม 

วธิจัีดการและปันทรัพยม์รดก มรดกทีไ่มม่ผีูรั้บ และอายคุวามมรดก 

41321 กฎหมายพาณชิย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรพัย ์เชา่ซือ้ 6(12-2-0-4) 

 Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑข์องกฎหมายพาณิชยใ์นบรรพ 3 เอกเทศสัญญา

ตัง้แต่สญัญาซือ้ขาย แลกเปลีย่น ให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งทํางาน รับขน และกฎหมาย

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายดงักลา่ว 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาลกัษณะของสภาพและหลักสาํคัญของสญัญาซือ้ขาย คํามั่น สญัญาซือ้ขายเสร็จเด็ดขาดกับสญัญา

จะซือ้ขาย และการโอนกรรมสทิธิ ์หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูข้าย และหนา้ทีข่องผูซ้ือ้ขายฝากและขายตาม

ตัวอย่าง ขายตามคําพรรณนา ขายเผือ่ชอบ และขายทอดตลาด การคุม้ครองผูบ้รโิภค หลักปฏบิัตกิารซือ้ขายใน

ธุรกจิ แลกเปลีย่น และให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งทําของ รับขน และความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย

วา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์

41322 กฎหมายพาณชิย ์ 2: ยมื ฝากทรพัย ์ตวัแทนประกนัภยั 6(12-2-0-4) 

 Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ฎหมายลักษณะยมื ฝากทรัพย ์เก็บของในคลังสนิคา้ 

ตวัแทน นายหนา้ ประนปีระนอมยอมความ การพนันขนัตอ่ และการประกนัภัย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และนําไปปฏบิัตไิด ้

 3. เพื่อใหนั้กศึกษามีความเขา้ใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเนน้ใหเ้ห็นถึง

ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญายมืใชค้งรูป ยมืใชส้ ิน้เปลอืง ฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสนิคา้ 

 กฎหมายว่าดว้ยสญัญาตัวแทน โดยเริม่ตัง้แต่ลักษณะประเภทของตัวแทน หนา้ทีแ่ละความรับผดิทีม่ตี่อ

ระหวา่งตวัการและตวัแทน และตอ่บคุคลภายนอก ความระงับแหง่สญัญาตวัแทนตลอดจนตวัแทนคา้ตา่ง 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญา นายหนา้ ประนปีระนอมยอมความ การพนันขนัตอ่ 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาประกนัภัยชนดิตา่งๆ ซึง่ไดแ้ก ่การประกนัวนิาศภัย การประกนัภัยในการรับขน  

การประกนัภัยค้ําจนุและการประกนัชวีติ 
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41323 กฎหมายพาณชิย ์ 3: ประกนัดว้ยบุคคลและทรพัย ์ ต ัว๋เงนิ 6(12-2-0-4) 

 Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะค้ําประกัน จํานอง จํานํา บัญชี

เดนิสะพัด ตัว๋แลกเงนิ และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแนวปฏบิตัทิางธรุกจิการคา้ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และนําไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแต่ละเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ซึง่ไดแ้ก ่ค้ําประกนั จํานอง จํานํา 

 กฎหมายว่าดว้ยสัญญาบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน ซึ่งไดแ้ก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเ้งิน และเช็ค  

ความผดิทางอาญาเกีย่วกับการใชเ้ช็ค ตลอดจนแนวปฏิบัตทิางธุรกจิการคา้เกีย่วกับตั๋วเงนิและการประกันดว้ย

บคุคลและทรัพย ์

41324 กฎหมายพาณชิย ์ 4: หุน้สว่น บรษิทั 6(12-2-0-4) 

 Commercial Law IV: Partnerships and Companies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ฎหมายหุน้สว่นบรษัิท รวมทัง้บรษัิทมหาชน 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาไดท้ราบถงึวธิีการจัดการหา้งหุน้ส่วนบรษัิท วัตถุประสงค ์ความมุ่งหมายในการตัง้

บรษัิท การแยก การควบบรษัิท การเพิม่ทนุ ลดทุน การระดมทนุสําหรับองคก์รธุรกจิในตลาดทุน การ

บญัช ีงบการเงนิ การตรวจสอบบญัช ีและการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายวา่ดว้ยหุน้สว่นบรษัิท ศกึษาตัง้แตแ่นวคดิ รูปแบบการดําเนนิธรุกจิตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั ศกึษา

เรือ่งหา้งหุน้สว่นและบรษัิทตัง้แตเ่รือ่งหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นจํากัดและบรษัิทจํากัด ทัง้นี้เนน้ถงึสภาพและ

การจัดตัง้หา้งหุน้สว่น ผูถ้อืหุน้ลักษณะทั่วไปของหา้งหุน้สว่นสามัญ การดําเนินงาน การเปลีย่นแปลง การครอบงํา 

การจัดการ และการเลกิหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นจํากัด และบรษัิทจํากัด บรษัิทมหาชนจํากัด การระดมทุน

สาํหรับองคก์รธรุกจิในตลาดทนุ การบญัช ีงบการเงนิ การตรวจสอบบญัช ีและการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 

41341 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ1: หลกัท ัว่ไปในวธิพีจิารณาความแพง่ 6(12-2-0-4) 

 Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบศาลของไทย ตลอดจนอํานาจหนา้ทีข่องผูพ้พิากษา 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักทั่วไปในการดําเนินกระบวนวธิพีิจารณาคดแีพ่งใน

ศาล และหลกัเกณฑท์ัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยาน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม ตัง้แต่ระบบศาลยุติธรรม ลําดับชัน้ของศาล การจัดตัง้หรือยกเลกิศาล  ผู ้

พพิากษาในศาลชัน้ตา่งๆ อํานาจของผูพ้พิากษาในตําแหน่งตา่งๆ เขตอํานาจศาล องคค์ณะผูพ้พิากษา และอํานาจ

ของผูพ้พิากษานายเดยีว 
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 ประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความแพ่งภาค 1 ตัง้แต่เขตอํานาจศาลในคดแีพ่ง การคัดคา้น ผูพ้พิากษา 

อํานาจและหนา้ทีศ่าล การน่ังพจิารณา รายงานและสํานวนความ คู่ความ การยืน่และสง่คําคู่ความและเอกสารคํา

พพิากษาและคําสัง่ คา่ฤชาธรรมเนยีม 

 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทั่วไป การมาศาลของพยาน การถามพยาน การนําสบื

พยานหลกัฐาน การตรวจและแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญโดยศาล 

41342 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ2: วธิพีจิารณาความแพง่และกฎหมายลม้ละลาย 6(12-2-0-4) 

 Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวธิพีิจารณาคดแีพ่งในศาลชัน้ตน้ตลอดจนการอุทธรณ์

ฎกีา และการบงัคบัคดแีพ่ง 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายลม้ละลาย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งต่อจากชดุวชิากฎหมายวธิสีบัญญัต ิ1 ตัง้แต่วธิพีจิารณาสามัญใน

ศาลชัน้ตน้ วธิพีิจารณาวสิามัญในศาลชัน้ตน้ ซึง่ไดแ้ก่ วธิีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และ

อนุญาโตตลุาการ วธิพีจิารณาในชัน้อทุธรณ์ และฎกีา วธิกีารชัว่คราวกอ่นพพิากษา การบังคับตามคําพพิากษาและ

คําสัง่ 

 กฎหมายลม้ละลาย ตัง้แตก่ารฟ้องคดลีม้ละลาย การพทิักษ์ทรัพย ์ยดึทรัพย ์พพิากษาใหล้ม้ละลาย และ

การปลดจากการลม้ละลาย 

41343 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา 6(12-2-0-4) 

 Procedural Law III: Criminal Procedure 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิพีจิารณาความอาญาในศาลชัน้ตน้  ศาลอทุธรณ์  ศาล

ฎกีา และการดําเนนิการในชัน้บงัคบัคด ี

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพยานหลักฐานในคดอีาญา การสบืสวน สอบสวนและ

นติเิวชศาสตร ์

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และนําไปปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา ตัง้แต่อํานาจสบืสวนสอบสวน และอํานาจศาล มาตรการทาง

บังคับอาญาเกีย่วกับหมายเรยีก หมายอาญา การจับ คน้ ควบคมุ ขัง จําคุกและการปล่อยตัว การสอบสวน เทคนิค

การสบืสวนสอบสวน การสั่งคดีอาญาและการชันสูตรพลกิศพ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง และการ

พจิารณาคดใีนศาลชัน้ตน้ คําพพิากษา คําสัง่ การอุทธรณ์และฎกีา การบงัคับตามคําพพิากษา คา่ธรรมเนียม การ

อภัยโทษ เปลีย่นโทษหนักเป็นเบา และการลดโทษ 

 สาระสําคัญเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา ไดแ้ก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถ ุ

ผูช้าํนาญการพเิศษ และนติเิวชศาสตร ์

 วธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวง ศาลเยาวชน และครอบครัว 
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41401 ภาษาองักฤษสําหรบันกักฎหมาย 6(12-2-0-4) 

 English for Lawyers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ หรอืตํารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชโ้ดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อใหส้ามารถอ่านและเขา้ใจความหมาย

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบักฎหมาย 

41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 Thai and Foreign Legal Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบกฎหมายตา่งประเทศทีส่าํคญั อนัมอีทิธพิลตอ่กฎหมายนานา

ประเทศ และกฎหมายไทย ทั ้งนี้เพื่อจะไดเ้ป็นรากฐานความเขา้ใจในการศกึษาคน้ควา้กฎหมาย

ตา่งประเทศ และการศกึษากฎหมายเปรยีบเทยีบ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ ประวตัแิละววิฒันาการของระบบกฎหมายไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประวัติว ิวัฒนาการ หลักกฎหมายที่สําคัญ กระบวนการยุติธรรม และอิทธิพลของระบบกฎหมาย

ตา่งประเทศทีส่าํคญั 

 ประวัตวิวิัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมของไทยตัง้แต่สมัยสโุขทัยจนถงึปัจจุบัน 

โดยเนน้ถงึการปฏริูปกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมในสมัยรัชกาลที ่5 ตลอดจนการจัดทําประมวลกฎหมายใน

สมัยตอ่มา 

41403 กฎหมายกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 6(12-2-0-4) 

 Law and Social Change 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษาไดท้ราบถึงปัญหาที่เกดิขึน้ในสังคมปัจจุบัน โดยพิจารณาถงึสาเหตุ ขอบเขตของ

ปัญหาทางแก ้และอปุสรรคในการแกปั้ญหา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดต้ระหนักถงึบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครือ่งมอืใชแ้กปั้ญหาของสงัคม และ

รูจั้กนํากฎหมายทีม่อียู่มาใช ้หรือเสนอแนะใหม้กีฎหมายใหม่ เพื่อใชแ้กปั้ญหาของสังคมอันเป็นการ

ประยกุตใ์ชค้วามรูท้างกฎหมายเขา้กับความรูท้างสงัคมวทิยา  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎทีั่วไปในเรือ่งความสมัพันธร์ะหวา่งโครงสรา้งของสงัคมกบัระบบกฎหมาย กฎหมายกบัสงัคมไทยใน

อดตี สภาพบังคับของกฎหมายในสังคม กฎหมายกับสถาบันต่างๆ ในสังคม สังคมกับการเป็นคดคีวาม สังคมกับ

การศกึษา และการใหค้วามรูท้างกฎหมาย 

 บทบาทของกฎหมายในสังคมปัจจุบัน การนําเอากฎหมายมาใชใ้นการพัฒนาประเทศ โดยวเิคราะห์

ตวัอยา่งและประสบการณ์ในการนําเอากฎหมายมาใชแ้กปั้ญหาตา่งๆ  
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41404 กฎหมายแรงงาน 6(12-2-0-4) 

 Labor Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคิดพื้นฐานและววิัฒนาการของกฎหมายแรงงานและ

กฎหมายประกนัสงัคมไดถ้กูตอ้ง 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน

สมัพันธก์ฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์และกฎหมาย

จัดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงานไดถ้กูตอ้ง 

 3. เพื่อใหส้ามารถนําความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหาหรือ

ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ไดถ้กูตอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและววิัฒนาการของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมโดยทั่วไป กฎหมายคุม้ครอง

แรงงานซึง่บัญญัตเิกีย่วกบัสทิธหินา้ทีข่ัน้มูลฐานของนายจา้งและลกูจา้งทีก่ฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้กฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์ซึง่กําหนดความสัมพันธร์ะหว่างนายจา้งและลูกจา้งในเรื่องต่างๆ และสทิธเิสรีภาพในการจัดตัง้

องคก์ารของฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง รวมทัง้กฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกันสังคมทีป่ระกันความมั่นคงขัน้

พื้นฐานในการดํารงชีวติของลูกจา้ง ตลอดจนกฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ์ซึ่งใชบ้ังคับเฉพาะกจิการ

รัฐวสิาหกจิ และกฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวธิีพิจารณาคดีแรงงาน ซึง่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ

ดําเนนิคดทีางแรงงานทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกตา่งจากกฎหมายวธิสีบญัญัตทิัว่ไป 

41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 6(12-2-0-4) 

 Environmental Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาวะแวดลอ้มทีม่ตีอ่สงัคม 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาทราบถงึหลักเกณฑท์ั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม  กฎหมาย

สิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดศ้กึษากฎหมายสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุมลพษิ การอนุรักษ์ 

สิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ และธรรมชาต ิตลอดจนระงับการกระทําทีก่อ่ใหเ้กดิ

มลภาวะของเสยีวตัถอุนัตราย และการเรยีกคา่เสยีหายในคดสีภาวะแวดลอ้ม 

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาทราบหลักเกณฑเ์กีย่วกับการจัดทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัพลงังาน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาเกี่ยวกับวกิฤตการณ์สภาวะแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวขอ้งกับ

สิง่แวดลอ้ม กฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 

การควบคมุมลพษิ และการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิโดยเนน้ถงึกฎหมายทีม่อียู่ตลอดจนแนวนโยบายของ

รัฐในการประกันสทิธขิองประชาชน เพือ่ใหอ้ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีม่คีณุภาพตามสมควร และมาตรการเกีย่วกับการ

เรียกรอ้งค่าเสยีหายจากคดีสภาวะแวดลอ้ม กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชท้ี่ดนิ กฎหมายผังเมือง และ

กฎหมายเกีย่วกบัพลงังาน 
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41421 กฎหมายภาษอีากร 1: ภาษเีงนิได ้ 6(12-2-0-4) 

 Taxation Law I: Income Tax 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีภาษีอากร ความสัมพันธ์ของภาษีอากรกับการ

ดําเนนิทางเศรษฐกจิของรัฐ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎภีาษีอากร บทบาทของภาษีอากรกับระบบเศรษฐกจิ การวางนโยบายภาษีอากรเพือ่แกปั้ญหาทาง

เศรษฐกจิหรอืเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลของไทย สนธสิัญญาป้องกัน

การเก็บภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบันานาประเทศ 

41423 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Transaction Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกักฎหมายเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวปฏบิัตใินทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการประกอบธรุกจิได ้

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยปัญหากฎหมายทีเ่กีย่วกับการคา้ระหวา่งประเทศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่าของกฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ หลักเกณฑข์ัน้พื้นฐานเกีย่วกับการขออนุญาตนําสนิคา้เขา้ออก

ของประเทศไทย นโยบายและกฎเกณฑใ์นการควบคมุสนิคา้เขา้ออกของประเทศไทยและกลุม่นานาประเทศ เชน่ 

กลุ่มประเทศอาเซยีน กลุ่มตลาดร่วมยุโรป กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก การควบคุมการนําเงนิตราเขา้ออกนอก

ประเทศ การตัง้ตวัแทนการคา้ตา่งประเทศ การผกูขาดและการควบคมุการจํากัดขอบเขตการคา้ 

 หลักเกณฑข์องขอ้ตกลงและความรับผดิชอบของคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายระหวา่งประเทศ เชน่ สญัญาซี

ไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ เอฟโอบี การใหเ้ครดิตสนิเชื่อทางการคา้ และการชําระค่าสนิคา้ การขนส่งสนิคา้ การ

ประกันภัยทางทะเล กฎหมายทีจ่ะใชบ้ังคับต่อสัญญาการคา้ระหว่างประเทศ และกระบวนการระงับขอ้พพิาททาง

การคา้ระหวา่งประเทศ 

41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 6(12-2-0-4) 

 Criminal Justice Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรู้ถ้งึภาระหนา้ทีข่องหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 

 2. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรูแ้ก่นักศกึษาเกีย่วกับงานในกระบวนการยุตธิรรม ในฐานะเป็นระบบการ

บรหิารรวม 

 3. เพื่อเสริมสรา้งแนวความคิดในหลักการประสานงานรณรงค์ต่อปัญหาอาชญากรรมในหน่วยงาน 

กระบวนการยตุธิรรมและเกีย่วเนือ่ง ตลอดจนสงัคมทัว่ไป 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาและผูส้นใจไดต้ระหนักถงึบทบาทและความสําคัญของหน่วยงาน กระบวนการยตุธิรรม

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความผาสกุของประชาชนและเสถยีรภาพแหง่ชาต ิ
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารงานยุตธิรรมโดยสว่นใหญ่เป็นการบรหิารงานราชการอย่างหนึง่ประกอบดว้ยระบบงานทีส่ําคัญ 

คอื ตํารวจ ทนายความ อยัการ ศาล คมุประพฤตแิละราชทัณฑ ์นอกจากการบรหิารงานองคก์รยตุธิรรมดงักลา่วแลว้ 

การบรหิารงานยุตธิรรมยังครอบคลมุถงึการประสานงานในกระบวนการยุตธิรรม การมสีว่นร่วมของประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน

ภาคเอกชนในกระบวนการยตุธิรรม และการพัฒนาระบบงานยตุธิรรมใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความเปลีย่นแปลงของสงัคมดว้ย 

41432 กฎหมายอาญา 3: ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่ 6(12-2-0-4) 

 Criminal Law III: Special Law Offenses 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดท้ราบความผดิ ซึง่เป็นกฎหมายพเิศษ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ใจรายละเอยีดองคป์ระกอบความผดิของ พ.ร.บ. ตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดนํ้าเอาความรูจ้ากทีไ่ดศ้กึษาไปใชใ้นชวีติประจําวนัและหนา้ทีก่ารงาน 

 4. เพือ่ใหผู้ผ้า่นการศกึษาไดท้ราบและสาํนกึในหนา้ที ่

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความผิดเกี่ยวกับรายไดข้องแผ่นดนิ ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิง่แวดลอ้ม และอนุรักษ์ธรรมชาต ิ 

สขุภาพอนามัยประชาชน ยาเสพตดิใหโ้ทษ การคมนาคม การพาณิชยแ์ละการเครดติ ความมั่นคงของรัฐ ความ

สะอาดเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง การพทิกัษ์ผูบ้รโิภค และความเป็นธรรมในดา้นแรงงาน 

41444 ประสบการณว์ชิาชพีกฎหมาย 6(12-2-2-2) 

 Professional Experience in Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถานภาพ และการประกอบวชิาชพี 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามสามารถในการใหคํ้าแนะนําทางกฎหมายและแนวทางปฏบิัตใินการร่างสญัญา 

การตรวจสญัญา การทําพนัิยกรรม การเสยีภาษีอากรและงานอืน่ๆ ทางดา้นกฎหมาย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามสามารถในการดําเนนิคด ี

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีกฎหมาย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สถานภาพและการประกอบวชิาชีพกฎหมาย แนวปฏิบัตใินการจัดการสํานักงานทนายความ การให ้

คําแนะนําทางกฎหมาย การร่างและตรวจสัญญา การทําพินัยกรรม การเสยีภาษีอากร  การเรียงคําฟ้อง การเรยีง

คําใหก้าร การเตรียมคด ีการสบืพยาน การรับฟังและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การเรียงคําพิพากษา  การ

เรยีงคําฟ้องอทุธรณ์  ฎกีา การเรยีงคําแกฟ้้องอทุธรณ์และฎกีา การขอคุม้ครองชัว่คราวกอ่นศาลพจิารณา การบงัคับ

ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล จรรยาวชิาชพีกฎหมาย กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม 

จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับทฤษฎีและหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้การ

บงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการขดักนัแหง่กฎหมาย กฎหมายสญัชาต ิและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และนําไปปฏบิัตไิด ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะทั่วไป และทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายระหว่างประเทศกับ

กฎหมายภายในประเทศ บคุคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ สทิธแิละหนา้ทีข่องรัฐ เขตแดนและเขตอํานาจของรัฐ  

สนธสิญัญา การระงับขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ การสงครามและความเป็นกลาง 

 ลกัษณะเกีย่วกบัสญัชาตขิองบคุคล การไดม้าและสิน้ไปซึง่สญัชาตไิทยและการขดักนัแหง่กฎหมาย  

 การร่วมมอืระหวา่งประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 

41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Institutes 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเทศ และอํานาจหนา้ทีข่องสถาบันระหว่างประเทศ

ตา่งๆ ในปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบถงึบทบาทของสถาบนัระหวา่งประเทศในปัจจุบนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะการดําเนนิงานและอํานาจหนา้ทีข่องสถาบันระหวา่งประเทศซึง่อาจแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ ได ้ 

เชน่ สถาบันระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิสถาบันระหวา่งประเทศระหวา่งรัฐบาล สถาบันระหวา่งประเทศทีไ่ม่

เป็นรัฐบาล สถาบนัการกศุลระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารกาชาดสากล 

41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 6(12-2-0-4) 

 Human Rights Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพัฒนาการและหลักกฎหมายสทิธมินุษยชนสากลและ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชนของประเทศไทย 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับกลไกในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดับระหว่างประเทศ

และในประเทศ 

 3. เพื่อใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายสทิธมินุษยชนทัง้ในระดับสากลและใน

ระดบัประเทศไปวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและพัฒนาการของสทิธิมนุษยชน ลักษณะของกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ การ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยสหประชาชาตแิละองคก์รเอกชน องคก์ารระหวา่งประเทศระดับภูมภิาคกับ

การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน กลไกการคุม้ครองสทิธมินุษยชนของไทย สทิธเิกีย่วกับเนือ้ตัวร่างกายของ

บคุคล สทิธเิกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม สทิธเิกีย่วกับมโนธรรมและความเป็นสว่นตัว สทิธเิกีย่วกับการเมอืง สทิธิ

เกีย่วกับเศรษฐกจิ สทิธิดา้นสังคมและวัฒนธรรม สทิธขิองกลุ่มซึง่เสีย่งต่อถูกการละเมิดสทิธิ สทิธิประชาชน 

กฎหมายมนุษยธรรมและสทิธผิูล้ ีภ้ัย แนวโนม้ของสทิธมินุษยชน 

41455 กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา 6(12-2-0-4) 

 Intellectual Property Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ววิัฒนาการของการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาและ

กฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 
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 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลกัษณะแห่งสทิธ ิการคุม้ครองและการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทาง

ปัญญาประเภทตา่งๆ ทีป่ระเทศไทยมกีฎหมายใหก้ารคุม้ครอง และการคุม้ครองสทิธใินทรัพยส์นิทาง

ปัญญาทีป่ระเทศไทยจะตอ้งมกีฎหมายเพือ่อนุวัตกิารตามพันธกรณีขององคก์ารการคา้โลก 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัศาลทรัพยส์นิทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศและการบงัคับ

สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

 4. เพื่อใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวตัถุประสงคท์ัง้ 3 ขอ้ ขา้งตน้ไปปรับวนิิจฉัยขอ้เท็จจรงิ

เกีย่วกบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ววิฒันาการ ความเป็นมา สาระสาํคญัของกฎหมายลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ สทิธบิตัรและความลบัทาง 

การคา้ การแขง่ขนัทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม ความตกลงระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา   

การคุม้ครองพันธุพ์ชื การคุม้ครองการออกแบบวงจรรวม การพจิารณาคดทีรัพยส์นิทางปัญญา 

41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ 6(12-2-0-4) 

 Consumer Protection Law and Competition Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

 2. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการ และกลไก ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค และการเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดรั้บความเสยีหายได ้

 3. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ได ้

 4. เพื่อใหม้พีื้นฐานความรูค้วามเขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับกฎหมายและมาตรการการคุม้ครอง การ

แขง่ขนัทางการคา้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค มุ่งคุม้ครองในดา้นคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิด

ฉลาก การบรรจุ หีบห่อ การโฆษณา องค์กร และสถาบันในการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัตคิุม้ครอง

ผูบ้รโิภค และตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลักการ กลไก มาตรการ หลักกฎหมายเกีย่วกับการแข่งขัน

ทางการคา้ โดยป้องกันการรวมธุรกจิ หรือร่วมกันลดหรือจํากัดการแข่งขัน การใชอํ้านาจเหนือตลาด อันอาจ

กอ่ใหเ้กดิการผกูขาดหรอืความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั 

41457 กฎหมายภาษอีากร 2 : ภาษทีางออ้มและภาษทีรพัยส์นิ 6(12-2-0-4) 

 Taxation Law II: Indirect Tax and Property Tax 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ความหมาย และทีม่าของภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายในการจัดเก็บภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

 3. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักกฎหมายและวธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ความหมาย ทีม่า วัตถุประสงค ์ของภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ หลกักฎหมาย

และวธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้ม เชน่ ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร 

และภาษีทรัพยส์นิ เชน่ ภาษีบํารุงทอ้งที ่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  
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41458 อาชญากรรมทางธรุกจิ 6(12-2-0-4) 

 Business Crime 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการกระทําความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกจิ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ กฎหมายที่เกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางธุรกจิ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกจิ โดยเนน้กฎเกณฑข์อง

กฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ 

41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย 6(12-2-0-4) 

 Justice Process and Thai Court System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความหมายของกระบวนการยุตธิรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทาง

ปกครอง 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ เกี่ยวกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย ตาม

บทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลไทย 

 4. เพื่อใหม้ีความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับองคก์รอสิระและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการ

ยตุธิรรมตลอดจนภาระหนา้ทีข่ององคก์รดงักลา่ว 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 

หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมและระบบศาลไทย ตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญ ซึง่ไดแ้ก ่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ยตุธิรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลดังกลา่วโดยสงัเขป รวมทัง้องคก์ร

อสิระและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนภาระหนา้ทีข่ององคก์รดงักลา่ว 
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