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 10103 ทกัษะชวีติ 
  Life Skills 

 ทกัษะในการดําเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม่ ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่ ความสามารถในดา้นการจัดการ  

การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การขจัดความเครยีด คณุธรรม  
จรยิธรรม  มนุษยสมัพันธ ์ มารยาท  และการสมาคม 

 
 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  English for Communication 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

 

 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  Human Society 

 ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก  การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกบัสงัคมรอบตวั   
วถิกีารดําเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

 10131 สงัคมมนุษย ์
  Human Society 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์  
องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบ

สงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี 
 

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              

  Science, Technology and Environment for Life 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ธรรมชาตวิทิยาที่

เกีย่วขอ้งกบัมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต ์  
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการดํารงชวีติ  

 

 10151 ไทยศกึษา 
  Thai Studies 

 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวฒันธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัดระเบยีบ
สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม    

 

 10152 ไทยกบัสงัคมโลก 
  Thailand and the World Community 

 สภาวการณ์ แนวโนม้ และลกัษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศไทย 
ในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้  

ในประเทศไทยอนัเป็นผลจากระแสโลกาภวิตัน ์รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ  
 

 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  Thai for Communication 
 ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษา 

ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะ ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 
 

 10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  Khmer for Communication 
 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอกัษรภาษาเขมรทัง้อกัษรเชลยีง และอกัษรมลู คําศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจําวนั 

โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน เพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน คําศพัท์
ภาษาเขมรในภาษาไทย 

 
 40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายท ัว่ไป  

  General  Principles of Law 

 ความหมาย ลกัษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทัว่ไป บอ่เกดิและววิฒันาการของกฎหมาย  ทฤษฎแีละแนวความคดิ
ตา่งๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายตา่งๆ ทีม่าของกฎหมาย ศกัดิข์องกฎหมาย การใชก้ฎหมาย หลกัการตคีวามกฎหมาย 

สาระสาํคญัของกฎหมายลกัษณะตา่งๆ หลกักฎหมายทีส่าํคญับางประการ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายลกัษณะตา่งๆ และ
ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกบัศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนั และการประกอบวชิาชพีกฎหมาย   

รวมทัง้จรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมาย  

 
 

 
 



 41001 กฎหมายเกีย่วกบัผูน้ าชุมชน 

  The Law for Community Leaders 
 การศกึษาถงึกฎหมายในสว่นตา่งๆ ตามบทบญัญัตทิีก่ลา่วถงึแนวคดิและสาระสาํคญัของหลกัเกณฑโ์ดยเริม่จาก  

การศกึษาถงึความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพตดิใหโ้ทษ กฎหมาย
แรงงาน รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง  

การจัดองคก์รของผา่ยปกครอง และสทิธขิองประชาชนและการคุม้ครองประชาชนในกระบวนการยตุธิรรม  

 
 41002 เศรษฐศาสตร ์การเมอืงและการปกครองส าหรบัผูน้ าชุมชน  

  Economics, Politics, and Governments for Community Leaders 
 ความหมายและปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์ระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ลุภาค และ

เศรษฐศาสตรม์หภาคในดา้นการบรโิภค การออม การผลติและการลงทนุของเอกชนและรัฐบาล ความสมดลุและความสมัพันธ์  
ของตลาดแบบตา่งๆ ในระบบเศรษฐกจิแบบปิดและระบบเศรษฐกจิแบบเปิด  และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ศกึษาและวเิคราะหป์ระเด็นสาํคญัเกีย่วกบัรัฐ สถาบนัทางการเมอืง กลุม่ทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมอืง 

ววิฒันาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวการศกึษาอทิธพิลของระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง  
ววิฒันาการขอบขา่ย และสถานภาพการเมอืงและการปกครองในประเทศไทย  

 
 41003 การบรหิารจดัการชุมชน 

  Community Management 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการเกีย่วกบัชมุชน การพัฒนาชมุชน กระบวนการและเทคนคิการบรหิารจัดการชมุชนทีม่ี  
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ โดยการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมและเครอืขา่ยความร่วมมอืของคนในชมุชน การสรา้งชมุชนแหง่  

การเรยีนรู ้สมานฉันท ์มคีณุภาพ มคีวามซือ่สตัยส์จุรติเสยีสละเพือ่สว่นรวม รวมทัง้การสรา้งภมูปัิญญาชมุชนสูก่ารพัฒนา  
อยา่งสมดลุ และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแบบยั่งยนื  

 
 41004 เสรมิประสบการณผ์ูน้ าชุมชน 

  Professional Experience in Community Leaders 

 การเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้า บคุลกิภาพสาํหรับผูนํ้า ศกัยภาพในการคดิ การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทกัษะการพูด  
ในทีช่มุชน การพูดสาํหรับผูนํ้า จติวทิยามวลชน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับผูนํ้าชมุชน เทคนคิการนําการประชมุ  

การเขยีนและการนําเสนอโครงการ การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ การบรหิารความขดัแยง้ การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละ  
วฒุภิาวะทางอารมณ์ การสรา้งจติสาํนกึในการบรกิารประชาชน ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม และจติสาํนกึสาธารณะสาํหรับ  

ผูนํ้าชมุชน 

 
 41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

  Protection of Rights and Liberties of the People 
 การศกึษาถงึแนวคดิเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและกฎหมายในสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเริม่จาก  

การศกึษาแนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพ หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ องคก์รคุม้ครองสทิ ธแิละเสรภีาพ   

การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามประเภทของสทิธแิละเสรภีาพตา่งๆ  
 

 41006 การบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  Administration of Local Administration Organizations 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐกบัชมุชนทอ้งถิน่ แนวคดิประชาสงัคม รูปแบบการปกครองทีเ่นน้การ มสีว่นร่วมและการกระจาย
อํานาจ แนวคดิในการบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ทัง้มตใินดา้นรัฐศาสตร ์นติศิาสตร ์การบรหิารจัดการ และการสือ่สาร  

ทางการเมอืง) ประวตักิารปกครองและวฒันธรรมการปกครองทอ้งถิน่ของไทย  รูปแบบและกระบวนการการปกครองทอ้งถิน่  

 
 41007 การพฒันาผลติภณัฑชุ์มชน 

  Development of Community Products 
 ศกึษาความเป็นมาและความสาํคญั ประเภทและรูปแบบ ผลติภัณฑช์มุชนประเภทผา้ เครือ่งแตง่กาย งานผมีอื ศลิปะ

ประดษิฐ ์อาหาร เครือ่งดืม่ และสมนุไพรทีไ่มใ่ชย่า กจิกรรมชมุชน แหลง่ทอ่งเทีย่ว วฒันธรรมและประเพณี การยกระดบัและ

มาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน การเงนิการบญัชเีบือ้งตน้ การตลาดสาํหรับผลติภัณฑช์มุชน นวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลติภัณฑช์มุชนตลอดจนทรัพยส์นิทางปัญญากบัการคุม้ครองผลติภัณฑช์มุชน  

 
 41008 การจดัการการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม  

  Management of Agriculture, Natural Resources, and Environment  
 แนวคดิการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการการเกษตร  

เชน่ การจัดการการผลติพชืและสตัว ์การจัดการการแปรรูปสนิคา้เกษตร การจัดการตลาดสนิคา้เกษตร การจัดการเกษตร  

ทางเลอืก การจัดการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย่ังยนื ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการดา้นการป่าไม ้เชน่ สวนป่า วนเกษตร ป่าชมุชน  
และการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ สิง่แวดลอ้มและมลพษิสิง่แวดลอ้มในชมุชน ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการน้ําเสยี  ขยะ และของเสยี 

ในชมุชน ตลอดจนการพัฒนาชมุชนอยา่งยั่งยนื  
 

 
 

  



 41201 กฎหมายมหาชน 

  Public Law 
  ความหมายของกฎหมายมหาชน หลกักฎหมายมหาชนโดยเนน้ถงึกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริม่ตัง้แตรั่ฐ ระบอบ 

การปกครอง ประมขุแหง่รัฐ  การแบง่แยกอํานาจ การใชอํ้านาจอธปิไตย แนวนโยบายแหง่รัฐ  สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
เปรยีบเทยีบกบัปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน  การควบคมุมใิหก้ฎหมายขดักบัรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการการแกไ้ขเพิม่เตมิ

รัฐธรรมนูญ  

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมอืง กฎหมายปกครอง ตัง้แตก่ารปกครอง 
ของรัฐ ทฤษฎกีารรวมและกระจายอํานาจ การแบง่สว่นบรหิารราชการแผน่ดนิ บรกิารสาธารณะ ความเกีย่วพันระหวา่ง 

ขา้ราชการกบัรัฐ การควบคมุการใชด้ลุยพนิจิของเจา้พนักงานจนถงึแนวความคดิเรือ่งศาลปกครอง   
 

 41211 กฎหมายแพง่ 1: บุคคล นติกิรรม สญัญา 
  Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts 

 ลกัษณะบคุคล โดยเริม่ตัง้แตก่ารเริม่ตน้และการสิน้สดุสภาพบคุคล ความสามารถ ภมูลิําเนา นติบิคุคล  

ลกัษณะนติกิรรม ตัง้แตค่วามหมาย ลกัษณะและแบบของนติกิรรม การแสดงเจตนา ความสมบรูณ์ของนติกิรรม  
เงือ่นไขและเงือ่นเวลาในนติกิรรม ระยะเวลาและอายคุวาม  

ลกัษณะสญัญา ตัง้แตก่ารกอ่ใหเ้กดิสญัญา ผลแหง่สญัญา การเลกิสญัญา จนถงึมัดจําและการกําหนดเบีย้ปรับ 
 

 41212 กฎหมายแพง่ 2: หนี ้ละเมดิ  

  Civil Law II: Obligations and Delicts 
 ลกัษณะหนี้ ตัง้แตค่วามหมายของหนี้ วตัถแุหง่หนี ้การรับชว่งสทิธ ิการโอนสทิธเิรยีกรอ้ง การใชส้ทิธขิองลกูหนี้  

การเพกิถอน  การฉอ้ฉล สทิธยิดึหน่วง บรุมิสทิธ ิลกูหนีแ้ละเจา้หนีห้ลายคนและความระงับแหง่หนี้  
ลกัษณะละเมดิ ตัง้แตค่วามรับผดิเพือ่ละเมดิ โดยการกระทําของตนเองหรอืของผูอ้ืน่ ความรับผดิในฐานะเป็นเจา้ของ

ทรัพยส์นิอนัเป็นตน้เหตแุหง่ละเมดิ คา่สนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ อายคุวามละเมดิและนริโทษกรรม  
ลกัษณะจัดการงานนอกสัง่และลกัษณะลาภมคิวรได  ้ 

 

 41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิ 
  Property Law 

 กฎหมายทรัพยส์นิ ตัง้แตค่วามหมาย ประเภท และความสมัพันธข์องทรัพยส์นิ สภาพของทรัพยส์นิและบคุคลสทิธ ิ
กรรมสทิธิแ์ละกรรมสทิธิร์วม การไดม้าซีง่กรรมสทิธิ ์การใชส้ทิธแิละข อ้จํากดั การใชส้ทิธ ิสทิธคิรอบครอง ภาระจํายอม    

ทรัพยสทิธอิืน่ๆ  การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรัพยห์รอืทรัพยส์ทิธอินัเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย ์รวมทัง้กรรมสทิธิใ์นอาคารชดุ   

กฎหมายทีด่นิ ตัง้แตร่ะบบทีด่นิ ทีด่นิของรัฐและทีด่นิของเอกชน  การออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ  การจดทะเบยีน 
สทิธแิละนติกิรรมในอสงัหารมิทรัพย์  ตลอดจนการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
 

 41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบญัญตัทิ ัว่ไป  

  Criminal Law I: General Principles 

 ลกัษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิชอบ ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายอาญา การพยายามกระทํา
ความผดิ   ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการกระทําความผดิ  เหตยุกเวน้ความผดิ ยกเวน้โทษ ลดโทษ การกระทําความผดิหลายบทหรอื 

หลายกระทง   การกระทําความผดิอกี อายคุวามอาญา โทษในทางอาญาและวธิกีารเพือ่ความปลอดภัย   
ทฤษฎอีาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา   

 
 41232 กฎหมายอาญา 2:  ภาคความผดิ 

  Criminal Law II: Offenses 

 ความผดิอาญาตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นภาค  2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกบัความมั่นคง 
แหง่    ราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง  ความผดิเกีย่วกบัการยตุธิรรม ความผดิเกีย่วกบัศาสนา ความสงบสขุของ

ประชาชนและการคา้ ความผดิเกีย่วกบัการปลอมและการแปลง  ความผดิตอ่ชวีติ ความผดิตอ่ร่างกาย ความผดิเกีย่วกบัเพศ  
ความผดิเกีย่วกบัการทําใหแ้ทง้ลกูและทอดทิง้เด็ก  คนป่วยเจ็บหรอืคนชรา ความผดิเกีย่วกบัเสรภีาพ ความผดิเกีย่วกบัชือ่เสยีง 

ความผดิเกีย่วกบัทรัพยจ์นถงึความผดิลหโุทษ  และเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งความผดิอาญาทีม่ลีกัษณะการกระทํา  

ใกลเ้คยีงกนั  
 

 41311 กฎหมายแพง่ 3:  ครอบครวั มรดก 
  Civil Law III: Family Law and Law of Succession 

 กฎหมายครอบครัว ตัง้แตก่ารหมัน้ การสมรส ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรยิา ทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา ความสมบรูณ์
ของการสมรส การสิน้สดุแหง่การสมรส สทิธแิละหนา้ทีข่องบดิามารดาและบตุร  ความปกครอง บตุรบญุธรรม ตลอดจนคา่อปุการะ

เลีย้งด ู 

กฎหมายมรดก ตัง้แตก่ารตกทอดแหง่ทรัพยม์รดก การเป็นทายาท สทิธโิดยธรรมในการรับมรดก การแบง่ทรัพยม์รดก 
หรอืสว่นมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดบัและชัน้ตา่งๆ การรับมรดกแทนทีก่นั การเป็นทายาทโดยพนัิยกรรม แบบพนัิยกรรม  

ผลและการตคีวามแหง่พนัิยกรรม ความสมบรูณ์แหง่พนัิยกรรมหรอืขอ้กําหนดพนัิยกรรม วธิจีัดการและปันทรัพยม์รดก มรดกที ่
ไมม่ผีูรั้บ และอายคุวามมรดก  

 
 
 



 41321 กฎหมายพาณชิย ์1:  ซือ้ขาย เชา่ทรพัย ์เช่าซือ้ 

  Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase 
 ศกึษาลกัษณะของสภาพและหลกัสาํคญัของสญัญาซือ้ขาย คํามั่น สญัญาซือ้ขายเสร็จเด็ดขาดกบัสญัญาจะซือ้ขาย  

และการโอนกรรมสทิธิ ์หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูข้ายและหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้ ขายฝาก และขายตามตวัอยา่ง ขาย ตามคํา
พรรณนา ขายเผือ่ชอบ และขายทอดตลาด การคุม้ครองผูบ้รโิภค หลกัปฏบิตั ิการซือ้ขายในธรุกจิ แลกเปลีย่น และให ้เชา่ทรัพย ์

เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งทําของ รับขน และความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์  

 
 41322 กฎหมายพาณชิย ์2 : ยมื ฝากทรพัย ์ตวัแทน ประกนัภยั 

  Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance 
 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญายมืใชค้งรูป ยมืใชส้ ิน้เปลอืง ฝากทรัพย์ เก็บของในคลงัสนิคา้  

กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาตวัแทน โดยเริม่ตัง้แตล่กัษณะประเภทของตวัแทน หนา้ทีแ่ละความรับผดิทีม่ตีอ่ระหวา่ง 
ตวัการและตวัแทน และตอ่บคุคลภายนอก ความระงับแหง่สญัญาตวัแทนตลอดจนตวัแทนคา้ตา่ง   

กฎหมายวา่ดว้ยสญัญา นายหนา้ ประนปีระนอมยอมความ  การพนันขนัตอ่  

กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาประกนัภัยชนดิตา่งๆ  ซึง่ไดแ้ก ่การประกนัวนิาศภัย การประกนัภัยในการับขน การประกันภัย 
ค้ําจนุและการประกนัชวีติ  

 
 41323 กฎหมายพาณชิย ์3:  ประกนัดว้ยบุคคลและทรพัย ์ต ัว๋เงนิ  

  Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills 

 กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย์ ซึง่ไดแ้ก ่คํ้าประกนั จํานอง จํานํา  
กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาบญัชเีดนิสะพัดและตัว๋เงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และเชค็ ความผดิทางอาญา

เกีย่วกบัการใชเ้ชค็ ตลอดจนแนวปฏบิตัทิางธรุกจิการคา้เกีย่วกบัตัว๋เงนิและการประกนั  ดว้ยบคุคลและทรัพย์  
 

 41324 กฎหมายพาณชิย ์4:  หุน้สว่น บรษิทั  
  Commercial Law IV: Partnerships and Companies 

 กฎหมายวา่ดว้ยหุน้สว่นบรษัิท ศกึษาตัง้แตแ่นวคดิ  รูปแบบการดําเนนิธรุกจิตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั  ศกึษาเรือ่งหา้ง

หุน้สว่นและบรษัิทตัง้แตเ่รือ่งหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นจํากดัและบรษัิทจํากดั ทัง้นีเ้นน้ถงึสภาพและการจัดตัง้หา้งหุน้สว่น  
ผูถ้อืหุน้ ลกัษณะทัว่ไปของหา้งหุน้สว่นสามัญ การดําเนนิงาน การเปลีย่นแปลง การครอบงํา การจัดการและการเลกิหา้งหุน้สว่น

สามัญ หา้งหุน้สว่นจํากดั และบรษัิทจํากดั บรษัิทมหาชนจํากดั การระดมทนุสาํหรับองคก์รธรุกจิ ในตลาดทนุ การบญัช ีงบการเงนิ  
การตรวจสอบบญัช ีและการพัฒนาองคก์รธรุกิจร่วมสมัย 

 

 41341 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ1:  หลกัท ัว่ไปในวธิพีจิารณาความแพง่  
  Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure 

 พระธรรมนูญศาลยตุธิรรม ตัง้แตร่ะบบศาลยตุธิรรม ลําดบัชัน้ของศาล การจัดตัง้หรอืยกเลกิศาล ผูพ้พิากษาในศาล 
ชัน้ตา่งๆ อํานาจของผูพ้พิากษาในตําแหน่งตา่งๆ เขตอํานาจศาล องคค์ณะผูพ้พิากษาและอํานาจของผูพ้พิากษานายเดยีว   

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งภาค 1 ตัง้แตเ่ขตอํานาจศาลในคดแีพ่ง การคดัคา้นผูพ้พิากษา อํานาจและ 

หนา้ทีศ่าล การน่ังพจิารณา รายงานและสาํนวนความ คูค่วาม การยืน่และสง่คําคูค่วาม และเอกสารคําพพิากษาและคําสัง่  
คา่ฤชาธรรมเนยีม  

หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานทัว่ไป  การมาศาลของพยาน การถามพยาน การนําสบืพยาน 
หลกัฐาน การตรวจและแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญโดยศาล  

 
 41342 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ2:  วธิพีจิารณาความแพง่และกฎหมายลม้ละลาย  
  Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งตอ่จากชดุวชิากฎหมายวธิสีบญัญัติ  1 ตัง้แตว่ธิพีจิารณาสามัญในศาลชัน้ตน้  
วธิพีจิารณาวสิามัญในศาลชัน้ตน้ ซึง่ไดแ้ก่ วธิพีจิารณาคดมีโนสาเร่ การพจิารณาโดยขาดนัดและอนุญาโตตลุาการ  วธิพีจิารณา 

ในชัน้อทุธรณ์และฎกีา วธิกีารชัว่คราวกอ่นพพิากษา การบงัคบัตามคําพพิากษาและคําสัง่  

กฎหมายลม้ละลาย ตัง้แตก่ารฟ้องคดลีม้ละลาย การพทิกัษ์ทรัพย์ ยดึทรัพย ์พพิากษาใหล้ม้ละลาย การปลด 
จากการลม้ละลาย และการฟ้ืนฟกูจิการ 

 
 41343 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ3:  วธิพีจิารณาความอาญา 

  Procedural Law III: Criminal Procedure 
 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  ตัง้แตอํ่านาจสบืสวนสอบสวนและอํานาจศาล  มาตรการบงัคบัทางอาญา

เกีย่วกบัหมายเรยีก หมายอาญา การจับ คน้ ควบคมุ ขงั จําคกุ  และการปลอ่ยตวั การสอบสวน เทคนคิการสบืสวนสอบสวน  

การสัง่คดอีาญาและการชนัสตูรพลกิศพ การฟ้องคดอีาญา การไตส่วน  มลูฟ้อง และการพจิารณาคดใีนศาลชัน้ตน้ คําพพิากษา 
คําสัง่ การอทุธรณ์และฎกีา การบงัคบัตามคําพพิากษา คา่ธรรมเนยีม การอภัยโทษ เปลีย่นโทษหนักเป็นเบา  และการลดโทษ 

สาระสาํคญัเกีย่วกบัพยานหลกัฐานในคดอีาญา ไดแ้ก ่พยานบคุคล พยานเอกสาร พยานวตัถ ุผูช้าํนาญการพเิศษ  
และนติเิวชศาสตร์ 

วธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว 

  
 41401 ภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย 

  English for Lawyers 
 ศพัทแ์ละสาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปในกฎหมาย  เพือ่ใหส้ามารถอา่นและเขา้ใจความหมายภาษาองักฤษ 

ทีเ่กีย่วกบักฎหมาย  



 41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 

  Thai and Foreign Legal Systems 
 ประวตัวิวิฒันาการ หลกักฎหมายทีส่าํคญั กระบวนการยตุธิรรม และอทิธพิลของระบบกฎหมายตา่งประเทศทีส่าํคญั  

ประวตัวิวิฒันาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมของไทยตั ้งแตส่มัยสโุขทยัจนถงึปัจจบุนั โดยเนน้ถงึ 
การปฏริูปกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการจัดทําประมวลกฎหมายในสมัยตอ่มา   

 

 41403 กฎหมายกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม  
  Law and Social Change 

 ทฤษฎทีัว่ไปในเรือ่งความสมัพันธร์ะหวา่งโครงสรา้งของสงัคมกับระบบกฎหมาย กฎหมายกบัสงัคมไทยในอดตี  
สภาพบงัคบัของกฎหมายในสงัคม กฎหมายกบัสถาบนัตา่งๆ ในสงัคม สงัคมกบัการเป็นคดคีวาม  สงัคมกบัการศกึษา และ  

การใหค้วามรูท้างกฎหมาย 
บทบาทของกฎหมายในสงัคมปัจจบุนั การนําเอากฎหมายมาใชใ้นการพัฒนาประเทศ โดยวเิคราะหต์วัอยา่งและ

ประสบการณ์ในการนําเอากฎหมายมาใชแ้กปั้ญหาตา่งๆ  

 
 41404 กฎหมายแรงงาน 

  Labor Law 
 หลกัการและววิฒันาการของกฎหมายแรงงาน  และกฎหมายประกนัสงัคมโดยทัว่ไป กฎหมายคุม้ครองแรงงาน  

ซึง่บญัญัตเิกีย่วกบัสทิธหินา้ทีข่ัน้มลูฐานของนายจา้งและลกูจา้งทีก่ฎหมายรับรองและคุม้ครองใหก้ ฎหมายแรงงานสมัพันธ ์

ซึง่กําหนดความสมัพันธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้งในเรือ่งตา่งๆ และสทิธเิสรภีาพในการจัดตัง้องคก์ารของฝ่ายนายจา้งและ  
ลกูจา้ง รวมทัง้กฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกนัสงัคมทีป่ระกนัความมั่นคงขัน้พืน้ฐานในการดํารงชวีติของลกูจา้ง ตลอดจน

กฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธซ์ึง่ใชบ้งัคบัเฉพาะกจิการรัฐวสิาหกจิ และกฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและ วธิพีจิารณาคด ี
แรงงาน ซึง่เป็นกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการดําเนนิคดทีางแรงงานทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกตา่งจากกฎหมายวธิสีบญัญัตทิัว่ไป  

 
 41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

  Environmental Law 

 ศกึษาเกีย่วกบัวกิฤตการณ์สภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่โลก กฎหมายรัฐธรรมนูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม   
กฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม โดยแบง่การศกึษาออกเป็น การควบคมุมลพษิ และ  

การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิโดยเนน้ถงึกฎหมายทีม่อียู่ ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐในการประกนัสทิธขิองประชาชน 
เพือ่ใหอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีม่คีณุภาพตามสมควร และมาตรการเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากคดสีภาวะแวดลอ้ม  

กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการใชท้ีด่นิ กฎหมายผังเมอืง และกฎหมายเกีย่วกบัพลงังาน   

 
 41421 กฎหมายภาษอีากร 1: ภาษเีงนิได ้

  Taxation Law I: Income Tax 
 ทฤษฎภีาษีอากร บทบาทของภาษีอากรกบัระบบเศรษฐกจิ  การวางนโยบายภาษีอากรเพือ่แกปั้ญหาทางเศรษฐกจิ  

หรอืเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษาเงนิไดน้ติบิคุคลของไทย สนธสิญัญาป้องกนัการเก็บภาษีซอ้นระหวา่ง 

ประเทศไทยกบันานาประเทศ  
 

 41423 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ 
  International Transaction Law 

 ทีม่าของกฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ หลกัเกณฑข์ัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัการขออนุญาตนําสนิคา้เขา้ออกของ  
ประเทศไทย นโยบายและกฎเกณฑใ์นการควบคมุสนิคา้เขา้ออกของประเทศไทย และกลุม่น านาประเทศ เชน่ กลุม่ประเทศ 

อาเซยีน กลุม่ตลาดร่วมยโุรป กลุม่ประเทศยโุรปตะวนัออก การควบคมุการนําเงนิตราเขา้ออกนอกประเทศ การตัง้ตวัแทน  

การคา้ตา่งประเทศ การผกูขาดและการควบคมุการจํากดัขอบเขตการคา้  
หลกัเกณฑข์องขอ้ตกลงและความรับผดิชอบของคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายระหวา่ งประเทศ เชน่ สญัญาซไีอเอฟ  

ซแีอนดเ์อฟ เอฟโอบ ี การใหเ้ครดติสนิเชือ่ทางการคา้ และการชาํระคา่สนิคา้ การขนสง่สนิคา้ การประกนัภัยทางทะเล กฎหมาย  
ทีจ่ะใชบ้งัคบัตอ่สญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ และกระบวนการระงับขอ้พพิาททางการคา้ระหวา่งประเทศ  

 

 41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 
  Criminal Justice Administration 

 การบรหิารงานยตุธิรรมโดยสว่นใหญเ่ป็นการบรหิารงานราชการอยา่งหนึง่ประกอบดว้ย  ระบบงานทีส่าํคญั คอื ตํารวจ 
ทนายความ อยัการ ศาล คมุประพฤตแิละราชทณัฑ์ นอกจากการบรหิารงาน องคก์รยตุธิรรมดงักลา่วแลว้การบรหิารงานยตุธิรรม 

ยังครอบคลมุถงึการประสานงานในกระบวนการยตุธิรรม การมสีว่นร่วมของประชาชนตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนในกระบวนการ
ยตุธิรรม และการพัฒนาระบบงานยตุธิรรมใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความเปลีย่นแปลงของสงัคมดว้ย   

 
 41432 กฎหมายอาญา 3:  ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่ 
  Criminal Law III: Special Law Offenses 

 ความผดิเกีย่วกบัรายไดข้องแผน่ดนิ  ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน สิง่แวดลอ้ม และอนุรักษ์ธรรมชาต ิสขุภาพอนามัย  
ประชาชน ยาเสพตดิใหโ้ทษ การคมนาคม การพาณชิยแ์ละการเครดติ ความมั่นคงของรัฐ ความสะอาดเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง   

การพทิกัษ์ผูบ้รโิภค และความเป็นธรรมในดา้นแรงงาน  

 
 



 41444 ประสบการณว์ชิาชพีกฎหมาย 

  Professional Experience in Law 
 สถานภาพและการประกอบวชิาชพีกฎหมาย แนวปฏบิตัใินการจัดการสาํนักงานทนายความ  การใหค้ําแนะนําทาง 

กฎหมาย การร่างและตรวจสญัญา การทําพนัิยกรรม การเสยีภาษีอากร การเรยีงคําฟ้อง การเรยีงคําใหก้าร การเตรยีมคด ี 
การสบืพยาน  การรับฟังและการชัง่น้ําหนักพยานหลกัฐาน การเรยีงคําพพิากษา การเรยีงคําฟ้องอทุธรณ์ ฎกีา การเรยีงคํา 

แกฟ้้องอทุธรณ์และฎกีา การขอคุม้ครองชัว่คราวกอ่นศาลพจิารณา  การบงัคบัตามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ศาล จรรยาวชิาชพี 

กฎหมาย กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

 41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ 
  International Law 

 ลกัษณะทัว่ไป และทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายระหวา่งประเทศกบักฎหมาย
ภายในประเทศ บคุคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ สทิธแิละหนา้ทีข่องรัฐ เขตแดนและเขตอํานาจของรัฐ สนธสิญัญา การระงับ 

ขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ  การสงครามและความเป็นกลาง  

ลกัษณะเกีย่วกบัสญัชาตขิองบคุคล  การไดม้าและสิน้ไปซึง่สญัชาตไิทยและการขดักนัแหง่กฎหมาย   
การร่วมมอืระหวา่งประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม  และการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน  

 
 41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ 

  International Institutes 

 ลกัษณะการดําเนนิงานและอํานาจหนา้ทีข่องสถาบนัระหวา่งประเทศซึง่อาจแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ  ได ้เชน่  
สถาบนัระหวา่งประเทศของสหประชาชาติ สถาบนัระหวา่งประเทศระหวา่งรัฐบาล สถาบนัระหวา่งประเทศทีไ่มเ่ป็นรัฐบาล  

สถาบนัการกศุลระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารกาชาดสากล  
 

 41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 
  Human Rights Law 

 แนวคดิและพัฒนาการของสทิธมินุษยชน ลกัษณะของกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ  การสง่เสรมิและ 

คุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยสหประชาชาตแิละองคก์รเอกชน องคก์ารระหวา่งประเทศระดบัภมูภิาคกบัการสง่เสรมิและคุม้ครอง  
สทิธมินุษยชน  กลไกการคุม้ครองสทิธมินุษยชนของไทย สทิธเิกีย่วกบัเนือ้ตวัร่างกายของบคุคล  สทิธเิกีย่วกบักระบวนการ 

ยตุธิรรม สทิธเิกีย่วกบัมโนธรรมและความเป็นสว่นตวั สทิธเิกีย่วกบัการเมอืง สทิธเิกีย่วกบัเศรษฐกจิ สทิธดิา้นสงัคมและ 
วฒันธรรม สทิธขิองกลุม่ซึง่เสีย่งตอ่ถกูการละเมดิสทิธิ สทิธปิระชาชน กฎหมาย มนุษยธรรมและสทิธผิูล้ ีภ้ัย แนวโนม้ของ 

สทิธมินุษยชน 

 
 41455 กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา 

  Intellectual Property Law 
 ววิฒันาการ ความเป็นมา สาระสาํคญัของกฎหมายลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ สทิธบิตัรและความลบัทางการคา้   

การแขง่ขนัทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม ความตกลงระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา การคุม้ครองพันธุพ์ชื  

การคุม้ครองการออกแบบวงจรรวม การพจิารณาคดทีรัพยส์นิทางปัญญา  
 

 41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้  
  Consumer Protection Law and Competition Law 

 กฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค มุง่คุม้ครองในดา้นคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิดฉลาก  การบรรจ ุ 
หบีหอ่ การโฆษณา องคก์ร และสถาบนัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค และตามกฎหมายอืน่  

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการ กลไก มาตรการ หลกักฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ โดยป้องกนัการรวมธรุกจิ หรอื  

ร่วมกนัลดหรอืจํากดัการแขง่ขนั การใชอํ้านาจเหนอืตลาด  อนัอาจกอ่ใหเ้กดิการผกูขาดหรอืความไมเ่ป็นธรรมในกา รแขง่ขนั 
 

 41457 กฎหมายภาษอีากร 2: ภาษทีางออ้มและภาษทีรพัยส์นิ 
  Taxation Law II: Indirect Tax and Property Tax 

 

 
 

 

ความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ความหมาย ทีม่า วตัถปุระสงค ์ของภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ หลกักฎหมายและ 

วธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้ม เชน่ ภาษีมลูคา่เพิม่  ภาษีธรุกจิเฉพาะ  อากรแสตมป์  ภาษีสรรพสามติ  ภาษีศลุกากร และ  
ภาษีทรัพยส์นิ เชน่ ภาษีบํารุงทอ้งที ่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 
 

 41458 อาชญากรรมทางธุรกจิ 

  Business Crime 
 ความหมายของอาชญากรรมทางธรุกจิ ความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ กฎหมายทีเ่กีย่ วกบัอาชญากรรม 

ทางธรุกจิ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธรุกจิ โดยเนน้กฎเกณฑข์องกฎหมายเกีย่วกบั  

การป้องกนัการฟอกเงนิ 
 

 41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย 
  Justice Process and Thai Court System 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความหมายของกระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง  ทางอาญา และทางปกครอง หน่วยงานใน

กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย ตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญ ซึง่ไดแ้ก ่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง  
และศาลทหาร ภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลดงักลา่วโดยสงัเขป รวมทัง้องคก์รอสิระและองคก์รตามรัฐธรรม นูญ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนภาระหนา้ทีข่ององคก์รดงักลา่ว  

 


