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หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิานติศิาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความ

เขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้ักษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษย์ไดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลกัษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตันใ์นมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลางสัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้   

2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐานรูปประโยคและหลัก

ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทัว่ไปในชวีติประจ าวัน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตัวอักษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อการ

สือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายท ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 General Principles of Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจถงึความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกบัสงัคม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีส่ าคัญ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึบทบาทของผูใ้ชก้ฎหมายในสถาบันต่างๆ ของสังคมและเนน้ใหท้ราบถงึ 

จรรยาบรรณของนักกฎหมายเพือ่เป็นบรรทดัฐานทีด่ใีนสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บอ่เกดิและววิัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎี

และแนวความคดิต่างๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ทีม่าของกฎหมาย ศักดิข์องกฎหมาย การใชก้ฎหมาย  

หลักการตคีวามกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมายลักษณะตา่งๆ หลักกฎหมายทีส่ าคัญบางประการ ความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายลักษณะต่างๆ และความสมัพันธร์ะหว่างกฎหมายกับศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัชวีติประจ าวนัและการประกอบวชิาชพีกฎหมาย รวมทัง้จรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมาย 

41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน (6 หนว่ยกติ) 

 Protection of Rights and Liberties of the People 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหผู้ศ้กึษามีความรูค้วามเขา้ใจสาระส าคัญของสทิธิและเสรีภาพขัน้พื้นฐานที่พึงไดรั้บการ

คุม้ครองและรับรอง 

 2. เพือ่ใหผู้ศ้กึษาสามารถเขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในภาพรวมทีจ่ะ

น าไปสูก่ารคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึแนวคดิเกีย่วกับสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและกฎหมายในสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

เริม่จากการศกึษาแนวคดิและหลักการเกีย่วกับสทิธแิละเสรภีาพ หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ องคก์รคุม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพ การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามประเภทของสทิธแิละเสรภีาพตา่งๆ 
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41201 กฎหมายมหาชน (6 หนว่ยกติ) 

 Public Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัเกณฑท์ัว่ไปในกฎหมายมหาชน 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายมหาชนโดยเนน้ถงึกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริม่ตัง้แตรั่ฐ 

ระบอบการปกครอง ประมุขแห่งรัฐ การแบ่งแยกอ านาจ การใชอ้ านาจอธิปไตย แนวนโยบายแห่งรัฐ สทิธิและ

เสรีภาพของประชาชนเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนุษยชน การควบคุมมิใหก้ฎหมายขัดกับ

รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ 

 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมอืง กฎหมายปกครองตัง้แต่  

การปกครองของรัฐ ทฤษฎกีารรวมและกระจายอ านาจ การแบง่สว่นบรหิารราชการแผ่นดนิ บรกิารสาธารณะ ความ

เกีย่วพันระหวา่งขา้ราชการกบัรัฐ การควบคมุการใชด้ลุยพนิจิของเจา้พนักงานจนถงึแนวความคดิเรือ่งศาลปกครอง 

41211 กฎหมายแพง่ 1: บุคคล นติกิรรม สญัญา (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักเกณฑพ์ืน้ฐานในกฎหมายแพ่งเรือ่งบคุคล นติกิรรมและสญัญา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะบคุคลโดยเริม่ตัง้แตก่ารเริม่ตน้และการสิน้สดุสภาพบคุคล ความสามารถ ภมูลิ าเนา นติบิคุคล 

 ลักษณะนติกิรรม ตัง้แตค่วามหมาย ลักษณะและแบบของนิตกิรรม การแสดงเจตนา ความสมบรูณ์ของ

นติกิรรม เงือ่นไขและเงือ่นเวลาในนติกิรรม ระยะเวลาและอายคุวาม 

 ลกัษณะสญัญา ตัง้แตก่ารกอ่ใหเ้กดิสญัญา ผลแหง่สญัญา การเลกิสญัญา จนถงึมัดจ าและการก าหนดเบีย้ปรับ 

41212 กฎหมายแพง่ 2: หนี ้ ละเมดิ (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law II: Obligations and Delicts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเกณฑก์ฎหมายลักษณะหนี ้ ละเมดิ จัดการงานนอกสัง่และ

ลาภมคิวรได ้

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา  หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ กบัสงัคม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะหนี้ ตัง้แต่ความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับชว่งสทิธ ิการโอนสทิธเิรียกรอ้งการใชส้ทิธิ

ของลกูหนี ้การเพกิถอนการฉอ้ฉล สทิธยิดึหน่วง บรุมิสทิธ ิลกูหนีแ้ละเจา้หนีห้ลายคนและความระงับแหง่หนี้ 

 ลกัษณะละเมดิ ตัง้แตค่วามรับผดิเพือ่ละเมดิ โดยการกระท าของตนเองหรอืของผูอ้ืน่ ความรับผดิในฐานะ

เป็นเจา้ของทรัพยส์นิอนัเป็นตน้เหตแุหง่ละเมดิ คา่สนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ อายคุวามละเมดิและนริโทษกรรม 

 ลกัษณะจัดการงานนอกสัง่และลักษณะลาภมคิวรได ้

41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิ (6 หนว่ยกติ) 

 Property Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑก์ฎหมายลักษณะทรัพย ์กฎหมายทีด่นิ กฎหมาย

ปฏริูปทีด่นิและกฎหมายวา่ดว้ยลักษณะทรัพยส์นิอืน่ๆ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่งและเนน้ใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

และความจ าเป็นของกฎหมายเรือ่งนัน้กบัสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายทรัพยส์นิ ตัง้แตค่วามหมาย ประเภท และความสมัพันธข์องทรัพยส์นิ สภาพของทรัพยส์นิและ

บุคคลสทิธิ กรรมสทิธิ์และกรรมสทิธิ์รวม การไดม้าซึ่งกรรมสทิธิ์ การใชส้ทิธิและขอ้จ ากัดการใชส้ทิธิ สทิธิ

ครอบครอง ภาระจ ายอม ทรัพยส์ทิธอิืน่ๆ การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรัพยห์รือทรัพยส์ทิธอิันเกีย่วกับอสงัหารมิทรัพย ์

รวมทัง้กรรมสทิธิใ์นอาคารชดุ 

 กฎหมายทีด่นิ ตัง้แต่ระบบทีด่นิ ทีด่นิของรัฐและทีด่นิของเอกชน การออกหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิ  

การจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในอสงัหารมิทรัพย ์ตลอดจนการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบญัญตัทิ ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Law I: General Principles 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญา รวมทัง้หลักในการ

ตคีวามกฎหมายอาญา 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับบทบัญญัตใินภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา

สามารถใชค้วามรูว้นิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นอาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา สามารถทีจ่ะวเิคราะหปั์ญหา

อาชญากรรมในสงัคมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายาม

กระท าความผดิ ผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งในการกระท าความผดิ เหตุยกเวน้ความผดิ ยกเวน้โทษ ลดโทษ การกระท า

ความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การกระท าความผดิอกี อายุความอาญา โทษในทางอาญาและวธิกีารเพือ่ความ

ปลอดภัย 

 ทฤษฎอีาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 
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41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Law II: Offenses 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถแยกองคป์ระกอบของความผดิอาญาตา่งๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอธบิายและยกตวัอยา่งความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาได ้

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิทัง้ทีส่มมตุแิละเกดิขึน้จรงิได ้

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเปรยีบเทยีบความผดิอาญาบางความผดิทีม่ลีักษณะ การกระท าใกลเ้คยีงกนัได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความผดิอาญาตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกับ

ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกับการปกครอง ความผดิเกีย่วกับการยุตธิรรม ความผดิเกีย่วกับศาสนา 

ความสงบสุขของประชาชนและการคา้ ความผดิเกีย่วกับการปลอมและการแปลง ความผดิต่อชวีติ ความผดิต่อ

ร่างกาย ความผดิเกีย่วกับเพศ ความผดิเกีย่วกับการท าใหแ้ทง้ลกูและทอดทิง้เด็ก คนเจ็บป่วยหรอืคนชรา ความผดิ

เกีย่วกับเสรีภาพ ความผดิเกีย่วกับชือ่เสยีง ความผดิเกีย่วกับทรัพยจ์นถงึความผดิลหุโทษ และเปรียบเทยีบความ

แตกตา่งระหวา่งความผดิอาญาทีม่ลีักษณะการกระท าใกลเ้คยีงกนั 

41311 กฎหมายแพง่ 3: ครอบครวั มรดก (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law III: Family Law and Law of Succession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะครอบครัวและมรดก 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายครอบครัว ตัง้แตก่ารหมัน้ การสมรส ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรยิา ทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา 

ความสมบรูณ์ของการสมรส การสิน้สดุแหง่การสมรส สทิธแิละหนา้ทีข่องบดิามารดาและบตุร  ความปกครอง บตุรบญุธรรม 

ตลอดจนคา่อปุการะเลีย้งด ู

 กฎหมายมรดก ตัง้แต่การตกทอดแห่งทรัพยม์รดก การเป็นทายาท สทิธโิดยธรรมในการรับมรดก การ

แบง่ทรัพยม์รดกหรอืสว่นมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับและชัน้ตา่งๆ การรับมรดกแทนทีก่ัน  การเป็นทายาท

โดยพินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมหรือขอ้ก าหนด

พนัิยกรรม วธิจีัดการและปันทรัพยม์รดก มรดกทีไ่มม่ผีูรั้บ และอายคุวามมรดก 

41321 กฎหมายพาณชิย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรพัย ์เชา่ซือ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑข์องกฎหมายพาณิชยใ์นบรรพ 3 เอกเทศสัญญา

ตัง้แตส่ญัญาซือ้ขาย แลกเปลีย่น ให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งท างาน รับขน และกฎหมาย

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายดงักลา่ว 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาลักษณะของสภาพและหลักส าคัญของสัญญาซื้อขาย ค ามั่น สัญญาซือ้ขายเสร็จเด็ดขาดกับ

สญัญาจะซือ้ขาย และการโอนกรรมสทิธิ ์หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูข้าย และหนา้ทีข่องผูซ้ ือ้ขายฝากและขาย

ตามตวัอยา่ง ขายตามค าพรรณนา ขายเผือ่ชอบ และขายทอดตลาด การคุม้ครองผูบ้รโิภค หลกัปฏบิตักิารซือ้ขายใน

ธรุกจิ แลกเปลีย่น และให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งท าของ รับขน และความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายว่า

ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์

41322 กฎหมายพาณชิย ์ 2: ยมื ฝากทรพัย ์ตวัแทนประกนัภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของใน

คลงัสนิคา้ ตวัแทน นายหนา้ ประนปีระนอมยอมความ การพนันขนัตอ่ และการประกนัภัย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพื่อใหนั้กศกึษามีความเขา้ใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเนน้ใหเ้ห็นถงึ

ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญายมืใชค้งรูป ยมืใชส้ ิน้เปลอืง ฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสนิคา้ 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาตัวแทน โดยเริม่ตัง้แตล่ักษณะประเภทของตัวแทน หนา้ทีแ่ละความรับผดิทีม่ตี่อ

ระหวา่งตวัการและตวัแทน และตอ่บคุคลภายนอก ความระงับแหง่สญัญาตวัแทนตลอดจนตวัแทนคา้ตา่ง 

 กฎหมายวา่ดว้ยสญัญา นายหนา้ ประนปีระนอมยอมความ การพนันขนัตอ่ 

 กฎหมายว่าดว้ยสัญญาประกันภัยชนิดต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ การประกันวนิาศภัย การประกันภัยในการรับขน 

การประกนัภัยค ้าจนุและการประกนัชวีติ 

41323 กฎหมายพาณชิย ์ 3: ประกนัดว้ยบุคคลและทรพัย ์ ต ัว๋เงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑก์ฎหมายลักษณะค ้าประกัน จ านอง จ าน า บัญชี

เดนิสะพัด ตัว๋แลกเงนิ และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแนวปฏบิตัทิางธรุกจิการคา้ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ซึง่ไดแ้ก ่ค า้ประกนั จ านอง จ าน า 

 กฎหมายว่าดว้ยสัญญาบัญชเีดนิสะพัดและตั๋วเงิน ซึง่ไดแ้ก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเ้งิน และเช็ค  

ความผดิทางอาญาเกีย่วกับการใชเ้ช็ค ตลอดจนแนวปฏบิัตทิางธรุกจิการคา้เกีย่วกบัตั๋วเงนิและการประกันดว้ยบุคคล

และทรัพย ์
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41324 กฎหมายพาณชิย ์ 4: หุน้สว่น บรษิทั (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial Law IV: Partnerships and Companies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ฎหมายหุน้สว่นบรษัิท รวมทัง้บรษัิทมหาชน 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดท้ราบถงึวธิกีารจัดการหา้งหุน้สว่นบรษัิท วัตถุประสงค ์ความมุ่งหมายในการตัง้บรษัิท 

การแยก การควบบรษัิท การเพิม่ทนุ ลดทนุ การระดมทนุส าหรับองคก์รธุรกจิในตลาดทนุ การบัญช ี

งบการเงนิ การตรวจสอบบญัช ีและการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายว่าดว้ยหุน้ส่วนบริษัท ศกึษาตัง้แต่แนวคดิ รูปแบบการด าเนินธุรกจิตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน 

ศกึษาเรือ่งหา้งหุน้สว่นและบรษัิทตัง้แตเ่รือ่งหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นจ ากัดและบรษัิทจ ากัด ทัง้นีเ้นน้ถงึสภาพ

และการจัดตัง้หา้งหุน้ส่วน ผูถ้ ือหุน้ลักษณะทั่วไปของหา้งหุน้ส่วนสามัญ การด าเนินงาน การเปลีย่นแปลง การ

ครอบง า การจัดการ และการเลกิหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นจ ากัด และบรษัิทจ ากัด บรษัิทมหาชนจ ากัด การ

ระดมทนุส าหรับองคก์รธุรกจิในตลาดทนุ การบญัช ีงบการเงนิ การตรวจสอบบญัช ีและการพัฒนาองคก์รธรุกจิร่วมสมัย 

41341 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ1: หลกัท ัว่ไปในวธิพีจิารณาความแพง่ (6 หนว่ยกติ) 

 Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบศาลของไทย ตลอดจนอ านาจหนา้ทีข่องผูพ้พิากษา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักทั่วไปในการด าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาคดแีพ่งในศาล 

และหลกัเกณฑท์ัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยาน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตัง้แต่ระบบศาลยุติธรรม ล าดับชัน้ของศาล การจัดตัง้หรือยกเลิกศาล  

ผูพ้พิากษาในศาลชัน้ตา่งๆ อ านาจของผูพ้พิากษาในต าแหน่งตา่งๆ เขตอ านาจศาล องคค์ณะผูพ้พิากษา และอ านาจ

ของผูพ้พิากษานายเดยีว 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งภาค 1 ตัง้แตเ่ขตอ านาจศาลในคดแีพ่ง การคัดคา้น ผูพ้พิากษา 

อ านาจและหนา้ทีศ่าล การน่ังพจิารณา รายงานและส านวนความ คู่ความ การยืน่และสง่ค าคู่ความและเอกสารค า

พพิากษาและค าสัง่ คา่ฤชาธรรมเนยีม 

 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทั่วไป การมาศาลของพยาน การถามพยาน การน าสบื

พยานหลกัฐาน การตรวจและแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญโดยศาล 

41342 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ2: วธิพีจิารณาความแพง่และกฎหมายลม้ละลาย (6 หนว่ยกติ) 

 Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวธิพีจิารณาคดแีพ่งในศาลชัน้ตน้ตลอดจนการอทุธรณ์ฎกีา 

และการบงัคบัคดแีพ่ง 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายลม้ละลาย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งตอ่จากชดุวชิากฎหมายวธิสีบัญญัต ิ1 ตัง้แตว่ธิพีจิารณาสามัญใน

ศาลชัน้ตน้ วธิีพิจารณาวสิามัญในศาลชัน้ตน้ ซึง่ไดแ้ก่ วธิีพิจารณาคดมีโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และ

อนุญาโตตลุาการ วธิพีจิารณาในชัน้อทุธรณ์ และฎกีา วธิกีารชัว่คราวกอ่นพพิากษา การบงัคบัตามค าพพิากษาและค าสัง่ 

 กฎหมายลม้ละลาย ตัง้แตก่ารฟ้องคดลีม้ละลาย การพทิกัษ์ทรัพย ์ยดึทรัพย ์พพิากษาใหล้ม้ละลาย และ

การปลดจากการลม้ละลาย 

41343 กฎหมายวธิสีบญัญตั ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา (6 หนว่ยกติ) 

 Procedural Law III: Criminal Procedure 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวธิพีจิารณาความอาญาในศาลชัน้ตน้ ศาลอทุธรณ์ ศาลฎกีา 

และการด าเนนิการในชัน้บงัคบัคด ี

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพยานหลักฐานในคดอีาญา การสบืสวน สอบสวนและ

นติเิวชศาสตร ์

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ตัง้แตอ่ านาจสบืสวนสอบสวน และอ านาจศาล มาตรการทาง

บังคับอาญาเกีย่วกับหมายเรียก หมายอาญา การจับ คน้ ควบคมุ ขัง จ าคกุและการปล่อยตัว การสอบสวน เทคนิค

การสบืสวนสอบสวน การสั่งคดีอาญาและการชันสูตรพลกิศพ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง และการ

พจิารณาคดใีนศาลชัน้ตน้ ค าพพิากษา ค าสั่ง การอุทธรณ์และฎกีา การบังคับตามค าพพิากษา ค่าธรรมเนียม การ

อภัยโทษ เปลีย่นโทษหนักเป็นเบา และการลดโทษ 

 สาระส าคัญเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา ไดแ้ก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ 

ผูช้ านาญการพเิศษ และนติเิวชศาสตร ์

 วธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวง ศาลเยาวชน และครอบครัว 

41401 ภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย (6 หนว่ยกติ) 

 English for Lawyers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ หรอืต ารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศัพทแ์ละส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชโ้ดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อใหส้ามารถอ่านและเขา้ใจความหมาย

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบักฎหมาย 
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41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Thai and Foreign Legal Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบกฎหมายต่างประเทศทีส่ าคัญ อันมอีทิธพิลต่อกฎหมาย

นานาประเทศ และกฎหมายไทย ทัง้นีเ้พือ่จะไดเ้ป็นรากฐานความเขา้ใจในการศกึษาคน้ควา้กฎหมาย

ตา่งประเทศ และการศกึษากฎหมายเปรยีบเทยีบ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ ประวตัแิละววิฒันาการของระบบกฎหมายไทย  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัติว ิวัฒนาการ หลักกฎหมายที่ส าคัญ กระบวนการยุติธรรม และอิทธิพลของระบบกฎหมาย

ตา่งประเทศทีส่ าคญั 

 ประวัตวิวิัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมของไทยตัง้แต่สมัยสโุขทัยจนถงึปัจจุบัน 

โดยเนน้ถงึการปฏริูปกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมในสมัยรัชกาลที ่5 ตลอดจนการจัดท าประมวลกฎหมายใน

สมัยตอ่มา 

41404 กฎหมายแรงงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Labor Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิพื้นฐานและววิัฒนาการของกฎหมายแรงงานและ

กฎหมายประกนัสงัคมไดถ้กูตอ้ง 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑต์่างๆ ของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน

สัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ์ และ

กฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงานไดถ้กูตอ้ง 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหาหรือ

ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ไดถ้กูตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและววิัฒนาการของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมโดยทั่วไป กฎหมายคุม้ครอง

แรงงานซึง่บัญญัตเิกีย่วกับสทิธหินา้ทีข่ัน้มูลฐานของนายจา้งและลกูจา้งทีก่ฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้กฎหมาย

แรงงานสัมพันธซ์ึง่ก าหนดความสัมพันธร์ะหว่างนายจา้งและลูกจา้งในเรื่องต่างๆ และสทิธเิสรีภาพในการจัดตัง้

องคก์ารของฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง รวมทัง้กฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกันสังคมทีป่ระกันความมั่นคงขัน้

พื้นฐานในการด ารงชวีิตของลูกจา้ง ตลอดจนกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งใชบ้ังคับเฉพาะกิจการ

รัฐวสิาหกจิ และกฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ซึง่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ

ด าเนนิคดทีางแรงงานทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกตา่งจากกฎหมายวธิสีบญัญัตทิัว่ไป 
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41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Environmental Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาวะแวดลอ้มทีม่ตีอ่สงัคม 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาทราบถงึหลักเกณฑท์ั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม กฎหมาย

สิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดศ้กึษากฎหมายสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุมลพษิ การอนุรักษ์ 

สิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และธรรมชาติ ตลอดจนระงับการกระท าที่

กอ่ใหเ้กดิมลภาวะของเสยีวตัถอุนัตราย และการเรยีกคา่เสยีหายในคดสีภาวะแวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบหลักเกณฑเ์กีย่วกับการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัพลงังาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาเกีย่วกับวกิฤตการณ์สภาวะแวดลอ้มทีม่ีผลกระทบต่อโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สิง่แวดลอ้ม กฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม โดยแบง่การศกึษาออกเป็น การ

ควบคมุมลพษิ และการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิโดยเนน้ถงึกฎหมายทีม่อียู่ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐใน

การประกันสทิธขิองประชาชน เพื่อใหอ้ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีม่ีคุณภาพตามสมควร และมาตรการเกี่ยวกับการ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากคดสีภาวะแวดลอ้ม กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการใชท้ีด่นิ กฎหมายผังเมอืง และกฎหมาย

เกีย่วกบัพลงังาน 

41421 กฎหมายภาษอีากร 1: ภาษเีงนิได ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Taxation Law I: Income Tax 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎภีาษีอากร ความสัมพันธข์องภาษีอากรกับการ

ด าเนนิทางเศรษฐกจิของรัฐ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎภีาษีอากร บทบาทของภาษีอากรกบัระบบเศรษฐกจิ การวางนโยบายภาษีอากรเพือ่แกปั้ญหาทาง

เศรษฐกจิหรอืเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของไทย สนธสิญัญาป้องกันการ

เก็บภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบันานาประเทศ 

41423 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Transaction Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกักฎหมายเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวปฏบิัตใินทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการประกอบธรุกจิได ้

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยปัญหากฎหมายทีเ่กีย่วกับการคา้ระหวา่งประเทศได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่าของกฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ หลักเกณฑข์ัน้พืน้ฐานเกีย่วกับการขออนุญาตน าสนิคา้เขา้ออก

ของประเทศไทย นโยบายและกฎเกณฑใ์นการควบคุมสนิคา้เขา้ออกของประเทศไทยและกลุม่นานาประเทศ เชน่ 

กลุ่มประเทศอาเซยีน กลุ่มตลาดร่วมยุโรป กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก การควบคุมการน าเงนิตราเขา้ออกนอก

ประเทศ การตัง้ตวัแทนการคา้ตา่งประเทศ การผกูขาดและการควบคมุการจ ากัดขอบเขตการคา้ 

 หลกัเกณฑข์องขอ้ตกลงและความรับผดิชอบของคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายระหวา่งประเทศ เชน่ สญัญา

ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ เอฟโอบี การใหเ้ครดติสนิเชือ่ทางการคา้ และการช าระค่าสนิคา้ การขนส่งสนิคา้ การ

ประกันภัยทางทะเล กฎหมายทีจ่ะใชบ้ังคับต่อสัญญาการคา้ระหว่างประเทศ และกระบวนการระงับขอ้พพิาททาง

การคา้ระหวา่งประเทศ 

41431 การบรหิารงานยตุธิรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Justice Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรู้ถ้งึภาระหนา้ทีข่องหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 

 2. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรูแ้ก่นักศกึษาเกีย่วกับงานในกระบวนการยุตธิรรม ในฐานะเป็นระบบการ

บรหิารรวม 

 3. เพื่อเสริมสรา้งแนวความคดิในหลักการประสานงานรณรงค์ต่อปัญหาอาชญากรรมในหน่วยงาน 

กระบวนการยตุธิรรมและเกีย่วเนือ่ง ตลอดจนสงัคมทัว่ไป 

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาและผูส้นใจไดต้ระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของหน่วยงาน กระบวนการ

ยตุธิรรมทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความผาสกุของประชาชนและเสถยีรภาพแหง่ชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารงานยุตธิรรมโดยสว่นใหญเ่ป็นการบรหิารงานราชการอย่างหนึง่ประกอบดว้ยระบบงานทีส่ าคัญ 

คอื ต ารวจ ทนายความ อัยการ ศาล คมุประพฤตแิละราชทัณฑ ์นอกจากการบรหิารงานองคก์รยตุธิรรมดังกลา่วแลว้ 

การบรหิารงานยุตธิรรมยังครอบคลมุถงึการประสานงานในกระบวนการยุตธิรรม 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. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดน้ าเอาความรูจ้ากทีไ่ดศ้กึษาไปใชใ้นชวีติประจ าวนัและหนา้ทีก่ารงาน 

 4. เพือ่ใหผู้ผ้า่นการศกึษาไดท้ราบและส านกึในหนา้ที ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความผดิเกีย่วกับรายไดข้องแผ่นดนิ ศลีธรรมอันดขีองประชาชน สิง่แวดลอ้ม และอนุรักษ์ธรรมชาต ิ 

สขุภาพอนามัยประชาชน ยาเสพตดิใหโ้ทษ การคมนาคม การพาณิชยแ์ละการเครดติ ความมั่นคงของรัฐ ความ

สะอาดเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง การพทิกัษ์ผูบ้รโิภค และความเป็นธรรมในดา้นแรงงาน 
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41444 ประสบการณว์ชิาชพีกฎหมาย (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถานภาพ และการประกอบวชิาชพี 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามสามารถในการใหค้ าแนะน าทางกฎหมายและแนวทางปฏบิัตใินการร่างสัญญา 

การตรวจสญัญา การท าพนัิยกรรม การเสยีภาษีอากรและงานอืน่ๆ ทางดา้นกฎหมาย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามสามารถในการด าเนนิคด ี

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจและตระหนักถงึจรรยาบรรณในวชิาชพีกฎหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานภาพและการประกอบวชิาชพีกฎหมาย แนวปฏบิัตใินการจัดการส านักงานทนายความ การให ้

ค าแนะน าทางกฎหมาย การร่างและตรวจสัญญา การท าพนัิยกรรม การเสยีภาษีอากร  การเรียงค าฟ้อง การเรียง

ค าใหก้าร การเตรียมคด ีการสบืพยาน การรับฟังและการชั่งน ้าหนักพยานหลักฐาน การเรียงค าพิพากษา  การ

เรยีงค าฟ้องอทุธรณ์  ฎกีา การเรยีงค าแกฟ้้องอทุธรณ์และฎกีา การขอคุม้ครองชัว่คราวกอ่นศาลพจิารณา การบังคับ

ตามค าพพิากษาหรอืค าสัง่ศาล จรรยาวชิาชพีกฎหมาย กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับทฤษฎแีละหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้การ

บงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการขัดกนัแหง่กฎหมาย กฎหมายสญัชาต ิและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะทั่วไป และทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายระหวา่งประเทศกับ

กฎหมายภายในประเทศ บคุคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ สทิธแิละหนา้ทีข่องรัฐ เขตแดนและเขตอ านาจของรัฐ  

สนธสิญัญา การระงับขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ การสงครามและความเป็นกลาง 

 ลกัษณะเกีย่วกบัสญัชาตขิองบคุคล การไดม้าและสิน้ไปซึง่สญัชาตไิทยและการขดักนัแหง่กฎหมาย  

 การร่วมมอืระหวา่งประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 

41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Institutes 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเทศ และอ านาจหนา้ทีข่องสถาบนัระหวา่งประเทศต่างๆ 

ในปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบถงึบทบาทของสถาบนัระหวา่งประเทศในปัจจุบนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะการด าเนนิงานและอ านาจหนา้ทีข่องสถาบันระหว่างประเทศซึง่อาจแบง่ออกเป็นประเภทต่างๆ ได ้

เชน่ สถาบันระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิสถาบันระหวา่งประเทศระหวา่งรัฐบาล สถาบันระหวา่งประเทศทีไ่ม่

เป็นรัฐบาล สถาบนัการกศุลระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารกาชาดสากล 
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41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน (6 หนว่ยกติ) 

 Human Rights Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพัฒนาการและหลักกฎหมายสทิธมินุษยชนสากลและ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชนของประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับกลไกในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดับระหวา่งประเทศ

และในประเทศ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักกฎหมายสทิธมินุษยชนทัง้ในระดับสากลและใน

ระดบัประเทศไปวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและพัฒนาการของสทิธมินุษยชน ลักษณะของกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ การ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยสหประชาชาตแิละองคก์รเอกชน องคก์ารระหวา่งประเทศระดับภูมภิาคกับ

การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน กลไกการคุม้ครองสทิธมินุษยชนของไทย สทิธเิกีย่วกับเนื้อตัวร่างกายของ

บคุคล สทิธเิกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม สทิธเิกีย่วกับมโนธรรมและความเป็นสว่นตัว สทิธเิกีย่วกับการเมอืง สทิธิ

เกี่ยวกับเศรษฐกจิ สทิธิดา้นสังคมและวัฒนธรรม สทิธิของกลุ่มซึง่เสีย่งต่อถูกการละเมิดสทิธิ สทิธิประชาชน 

กฎหมายมนุษยธรรมและสทิธผิูล้ ีภ้ัย แนวโนม้ของสทิธมินุษยชน 

41455 กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา (6 หนว่ยกติ) 

 Intellectual Property Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ววิฒันาการของการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาและ

กฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะแห่งสทิธ ิการคุม้ครองและการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิ

ทางปัญญาประเภทตา่งๆ ทีป่ระเทศไทยมกีฎหมายใหก้ารคุม้ครอง และการคุม้ครองสทิธใินทรัพยส์นิ

ทางปัญญาทีป่ระเทศไทยจะตอ้งมกีฎหมายเพือ่อนุวตักิารตามพันธกรณีขององคก์ารการคา้โลก 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับศาลทรัพย์สนิทางปัญญา และการคา้ระหว่างประเทศและการ

บงัคบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวัตถุประสงคท์ัง้ 3 ขอ้ ขา้งตน้ไปปรับวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิ

เกีย่วกบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิขึน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการ ความเป็นมา สาระส าคัญของกฎหมายลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ สทิธบิัตรและความลับ

ทางการคา้ การแข่งขันทางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม ความตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกับการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 

การคุม้ครองพันธุพ์ชื การคุม้ครองการออกแบบวงจรรวม การพจิารณาคดทีรัพยส์นิทางปัญญา 
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41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Protection Law and Competition Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

 2. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการ และกลไก ระเบยีบปฏบิัตเิกีย่วกับ

การคุม้ครองผูบ้รโิภค และการเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดรั้บความเสยีหายได ้

 3. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ได ้

 4. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับกฎหมายและมาตรการการคุม้ครอง การ

แขง่ขนัทางการคา้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค มุง่คุม้ครองในดา้นคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิดฉลาก 

การบรรจ ุหบีหอ่ การโฆษณา องคก์ร และสถาบนัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค และ

ตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลักการ กลไก มาตรการ หลักกฎหมายเกีย่วกับการแขง่ขันทางการคา้ โดย

ป้องกันการรวมธุรกจิ หรอืร่วมกันลดหรือจ ากัดการแขง่ขัน การใชอ้ านาจเหนือตลาด อันอาจก่อใหเ้กดิการผูกขาด

หรอืความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั 

41457 กฎหมายภาษอีากร 2 : ภาษทีางออ้มและภาษทีรพัยส์นิ (6 หนว่ยกติ) 

 Taxation Law II: Indirect Tax and Property Tax 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ความหมาย และทีม่าของภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายในการจัดเก็บภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

 3. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกักฎหมายและวธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ที่มา วัตถุประสงค์ ของภาษีทางออ้มและภาษีทรัพย์สนิ หลัก

กฎหมายและวธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้ม เชน่ ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามติ ภาษี

ศลุกากร และภาษีทรัพยส์นิ เชน่ ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  

41458 อาชญากรรมทางธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Crime 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการกระท าความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกจิ ความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วกับ

อาชญากรรมทางธุรกจิ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกจิ โดยเนน้กฎเกณฑข์อง

กฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ 
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41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Justice Process and Thai Court System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของกระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ เกี่ยวกับหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมและระบบศาลไทย ตาม

บทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลไทย 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับองคก์รอสิระและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการ

ยตุธิรรมตลอดจนภาระหนา้ทีข่ององคก์รดงักลา่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับความหมายของกระบวนการยุตธิรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 

หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ ซึง่ไดแ้ก ่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ยุตธิรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลดังกลา่วโดยสงัเขป รวมทัง้องคก์ร

อสิระและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนภาระหนา้ทีข่ององคก์รดงักลา่ว 

41460 กฎหมายเกีย่วกบัการลงทุน (6 หนว่ยกติ) 

 Investment Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎแีละสาระส าคัญของกฎหมายเกีย่วกับการลงทนุ 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจ รูปแบบ ขัน้ตอนและวธิกีารทางกฎหมาย ส าหรับการคา้และการลงทนุ

ในรูปแบบตา่งๆ 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจไปประกอบการพจิารณาเพือ่การลงทนุ หรอืเพือ่ด าเนนิ

กจิการตา่งๆ เกีย่วกบัการลงทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎแีละสาระส าคญัของกฎหมายเกีย่วกับการลงทนุในการประกอบธรุกจิประเภทตา่งๆ รวมถงึ

บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิของผูป้ระกอบกจิการ หลกัเกณฑว์ธิกีารและระเบยีบขอ้บงัคับ แนวทางการปฏบิัตแิละ

ขัน้ตอนการด าเนนิการตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย สทิธทิีผู่ป้ระกอบกจิการพงึไดรั้บ แนวโนม้ ความเปลีย่นแปลง

ในภาคธรุกจิและการลงทนุ 

41461 กฎหมายปกครอง   (6 หนว่ยกติ) 

 Administrative Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายปกครองและหลักการทั่วไปของ

กฎหมายปกครอง การจัดองคก์รภาครัฐ การใชอ้ านาจของฝ่ายปกครอง การบรหิารงานบุคคลและ

ทรัพยส์นิ ตลอดจนหลกัความรับผดิและวธิกีารควบคมุตรวจสอบฝ่ายปกครอง 

2. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับรูปแบบและการจัดตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ อ านาจหนา้ทีแ่ละภารกจิในการบรกิารสาธารณะ ตลอดจนการควบคุม

และก ากบัดแูลในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
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บ่อเกิดกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการ  

นติบิคุคลในกฎหมายมหาชน การกระท าของฝ่ายปกครอง วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองรวมทัง้สญัญาทางปกครอง 

การจัดท าบรกิารสาธารณะ หลักการจัดระบบบรหิารงานบุคคลและทรัพยส์นิของฝ่ายปกครอง หลักความรับผดิของ

ฝ่ายปกครอง การจัดระบบควบคมุตรวจสอบฝ่ายปกครอง 

 แนวคดิในการจัดตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ านาจหนา้ที ่และภารกจิในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

จัดท าบรกิารสาธารณะ การควบคมุและการก ากับดแูล ตลอดจนระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการคลังขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ 

41462 กฎหมายเกีย่วกบัการคลงัและงบประมาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง 

นโยบายการเงนิและการคลงัของรัฐ ตลอดจนการจัดองคก์รของรัฐทางดา้นการเงนิและการคลงั 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับรายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐ การกอ่หนี้สาธารณะ วธิกีาร

จัดท างบประมาณของรัฐ 

3. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใชจ้่ายเงินของรัฐ  

การควบคมุการเงนิและการคลงัของรัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่า ทฤษฎี และแนวคดิพื้นฐานของกฎหมายการคลัง นโยบายการเงนิและการคลังของรัฐ การจัด

องคก์รของรัฐทางการคลัง รายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะ วธิกีารจัดท างบประมาณของรัฐ ระบบ

ตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของรัฐ การควบคมุการเงนิ และการคลงัของรัฐในรูปแบบตา่งๆ 
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