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หลักสูตรการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์
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ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร
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คำานำา

หลักสูตรการศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้นักศึกษาทราบความเป็นมาและเป้าหมายของสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 

การศึกษา รายละเอียดชุดวิชา และสาระสำาคัญบางประการ เอกสารนี้จึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับนักศึกษา 

เพราะจะทำาให้ทราบถึงหลักการพื้นฐาน มองเห็นภาพรวมของสาขาวิชานิติศาสตร์ และได้ใช้ประโยชน์

จากรายละเอียดที่รวบรวมไว้เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลพิจารณาวางแผนการศึกษา โดยยึดหลักสูตรเล่มนี้ 

ประกอบกับโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของสำานักทะเบียนและวัดผลเป็นหลักในการลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามลำาดับจนจบหลักสูตร

สาระสำาคัญที่นักศึกษาควรรู้และได้นำามาประมวลไว้นี้ แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

1.  ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ บอกให้ทราบถึงหลักการและวัตถุประสงค์ โครงสร้างทาง

บริหารและวิชาการของสาขาวิชานิติศาสตร์

2.  รายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร โครงสร้างและรายละเอียดของ 

หลักสูตร แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ

ประกาศนียบัตร

3.  แนวทางการเปดิสอนชดุวชิาในภาคการศกึษาตา่งๆ บอกใหท้ราบถงึการเปดิสอนชดุวชิาตา่งๆ 

ในแต่ละภาคการศึกษา

4.  รายละเอียดชุดวิชา เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายในการศึกษาของชุดวิชาต่างๆ 

ว่าแต่ละชุดวิชาครอบคลุมสาระเนื้อหาใดบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกลงทะเบียนชุดวิชา

โดยเฉพาะชุดวิชาเลือกจะได้ลงทะเบียนชุดวิชาที่สนใจมากที่สุดหรือมีประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด

5.  ภาคผนวก ส่วนนี้จะประกอบด้วย เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี และรายชื่อ 

ชุดวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สาขาวชิานติศิาสตร ์หวงัวา่ เอกสาร “หลกัสตูรการศกึษาสาขาวชิานติศิาสตร”์ จะอำานวยประโยชน์

ให้แก่นักศึกษาในการวางแผนการศึกษาวิชานิติศาสตร์ และมุ่งมั่นศึกษาอย่างจริงจังเพื่อความสำาเร็จ 

สมดั่งเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

	 	 	 	 	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ภาณุมาศ		ขัดเงางาม)

      ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์

1.  หลักการและเหตุผล
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนโยบายจัดตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ข้ึนเนื่องจากเล็งเห็นถึง 

ความต้องการของสังคมในวิชาการด้านนี้เป็นอย่างมาก ดังปรากฏในรายงานการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็น

ของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด (พ.ศ. 2521) ที่เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันช่ือ “สำานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร”) และผลของการสำารวจความตอ้งการของสงัคมทีม่ตีอ่

วิชากฎหมาย (พ.ศ. 2523) โดยคณะกรรมการศึกษาและจัดทำาโครงการสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจศึกษาวิชานิติศาสตร์ถึงร้อยละ 83.11 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กบักฎหมายทั้งในภาครัฐและเอกชน เพือ่ใหม้ีความรู้ทางดา้นวิชานิตศิาสตรอ์ยา่งกว้างขวางและเหมาะสม 

กับลักษณะงานในหน้าที่ของตนตามความต้องการของสังคม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ืองให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีและอนุปริญญาใน 

สาขาวิชาอื่น ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในวิชากฎหมายเพ่ือเป็นการให้ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

  หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

  หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณา

อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้ว 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549

  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการท่ีดินและทรัพย์สิน ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันช่ือ 

“สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”) ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

2.  ปณิธาน ปรัชญา และวิสัยทัศน์
ปณิธาน

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ขยายโอกาส

ในการศึกษาวิชานิติศาสตร์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง พัฒนาคุณภาพของประชาชน เพิ่มพูนวิทยฐานะ

แก่ผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้กฎหมาย รู้จักและเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและของ 

ผู้อื่น สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคคลอื่นในสังคม เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ

ทัง้ทางกฎหมายและทางนติศิาสตร ์มคีณุธรรมและจรยิธรรมประจำาใจ เพือ่ใหส้งัคมไทยเปน็สงัคมทีม่คีวาม

เข้มแข็งทางวัฒนธรรมกฎหมาย
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ปรัชญา

การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างสม

ความก้าวหน้า ความแข็งแกร่ง ความสันติสงบสุข และความยุติธรรมของสังคมไทย

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาทางกฎหมายในระบบการศึกษาทางไกล และมีบทบาทชี้นำาสังคมให้

ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย

3.  วัตถุประสงค์
 3.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป

1)  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ

ประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และความต้องการของสังคม

2)  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน และ

ให้คำาปรึกษาทางกฎหมายที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต หน้าที่การงาน และสังคม

3)  เพ่ือสง่เสรมิและสรา้งสรรค์ผลงานวจัิยคน้ควา้ทางกฎหมายใหก้วา้งขวางทนัต่อเหตกุารณ ์

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ

4)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ

มีความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม

5)  เพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานอารยธรรม และธำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

 3.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ดังต่อไปนี้

1)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ และข้อขัดแย้ง 

เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หรือข้อขัดแย้งทางกฎหมาย ทั้งข้อพิพาทส่วนบุคคล ข้อพิพาทของกลุ่มบุคคล  

ตลอดจนข้อขัดแย้งของสังคม

2)   มคีวามคดิรเิริม่ สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจในทฤษฎแีละระเบยีบวธิกีารศกึษาคน้ควา้

วิชานิติศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในสถานการณ์อื่นๆ

3)  มีภาวะผู้นำาในการแสวงและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการและ

วิชาชีพนิติศาสตร์ ตลอดจนการทำางานร่วมกับผู้อื่นและการทำางานเป็นกลุ่ม

4)  มีความใฝ่รู้ ศึกษากฎหมายใหม่เป็นนิจ และมีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการ 

วิชานิติศาสตร์ให้ทันสมัย เพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้า 

ของสังคมโลก

5)   มีคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย มีความยุติธรรมและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 

ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

 1)  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำาให้แก่ผู้นำาชุมชน

 2)  เพ่ือเสริมสร้างผู้นำาชุมชนยุคใหม่ให้ตามทันการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์

 3)  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการให้แก่ผู้นำาชุมชน

 4)  เพื่อส่งเสริมผู้นำาให้สามารถพัฒนาการศึกษาของชุมชน

 5)  เพื่อพัฒนาผู้นำาชุมชนให้สามารถสร้างเครือข่ายได้

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

 1)  เพือ่ใหบ้คุลากรกรมทีด่นิมคีวามรูค้วามสามารถในการสอบสวนและการจดทะเบยีน

สิทธิและนิติกรรม

 2)  เพื่อให้บุคลากรกรมที่ดินสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายไปปฏิบัติงานในหน้าที่

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 3)  เพือ่ใหบ้คุลากรกรมทีด่นิมคีวามรูท้างกฎหมายใชว้ชิากฎหมายอยา่งมคีณุธรรม และ 

ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เป็นนักกฎหมายที่ดีมีคุณธรรม

4.  คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายจากสถาบันและ 

หนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงการนติศิาสตรเ์ปน็กรรมการทีป่รกึษาประจำาสาขาวชิาเพือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณา

เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลการศึกษา และการ

บริหารงานด้านวิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1)  ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำานาจ ประธานกรรมการ

  2)  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ กรรมการ

  3)  ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย  ชุติวงศ์  กรรมการ

  4)  ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม  นิติสิริ  กรรมการ

  5) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  กรรมการ

  6)  พลตำารวจเอกชัชวาลย์  สุขสมจิตร์  กรรมการ

  7) พลตำารวจโทอำานวย  นิ่มมะโน  กรรมการ

  8) นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ  กรรมการ

  9) นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  กรรมการ

 10) นายประพันธ์  ทรัพย์แสง  กรรมการ

 11) นายสมภพ  ผ่องสว่าง  กรรมการ

 12) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ เลขานุการ

    (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม)
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 13) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

    (อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถำ้า)

 14) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

    (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์)

5.  คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์เพ่ือทำาหน้าที่

พจิารณาดำาเนินงานด้านบรหิารและวชิาการของสาขาวิชา และปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัหรือ

สภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1)  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม ประธานกรรมการ

  2)  รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า  กรรมการ

  3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา  เชิดชู  กรรมการ

  4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภุส  แสนเจริญ  กรรมการ

  5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงครัต  ดลเจิม   กรรมการ

  6)  อาจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล  กรรมการ

  7)  อาจารย์กฤติญดา  เกิดลาภผล  กรรมการ

  8)  อาจารย์ปัณณวิช  ทัพภวิมล  กรรมการ

  9)  เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ เลขานุการ

    (อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถำ้า)

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์) 

6.  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กฤติญดา  เกิดลาภผล, อาจารย์ น.บ., M.P.A., LL.M. Washington College of Law, 

     Cert. in the US International Tax Law

เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ, อาจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม., 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จตุรนต์  บุณยธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., Cert. in Intersive English, 

     LL.M. (Energy Law and Policy)

     University Dundce

จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย์, อาจารย์ ดร. สส.บ., น.บ., LL.M., Ph.D.,  

     University of New England



สาขาวิชานิติศาสตร์ 5

พงษ์สิทธ์ิ  อรุณรัตนากุล, อาจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (อาญาและกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา),

     LL.M. (Global Business Law),

     Ph.D., University of New England

วรรณวิภา  เมืองถำ้า, อาจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ), 

     LL.M., S.J.D., La Trobe University

วรวุฒิ  เทพทอง, รองศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., รป.ม.,

     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, ประกาศนียบัตรบัณฑิต

     ทางกฎหมายมหาชน, ประกาศนียบัตรกฎหมาย

     การค้าระหว่างประเทศ

วิชัย  ศรีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., น.ม., LL.M. (International Human Rights Law)

      University of Essex 

วิภุส  แสนเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., LL.M. 

     (International Trade Law) University of 

     East Anglia, LL.M. (Commercial and 

     Corporate Law) (With Merit) 

     Queen Mary University of London 

วิวิธ  วงศ์ทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายทรัพย์สิน

     ทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศ

     และอนุญาโตตุลาการ, LL.M., Deakin University

สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม.,

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สาธิตา  วิมลคุณารักษ์, อาจารย์ ดร. น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), LL.M., (With Merit) 

     น.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อิงครัต  ดลเจิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), น.ม. (กฎหมายมหาชน)

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

7.  คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กฤติญดา  เกิดลาภผล, อาจารย์ น.บ., M.P.A., LL.M. Washington College of Law, 

     Cert. in the US International Tax Law

เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ, อาจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม., 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จตุรนต์  บุณยธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., Cert.in Intersive English, 

     LL.M. (Energy Law and Policy)

     University Dundce 
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จิตตศุภางค์   ตันติภิรมย์, อาจารย์ ดร. สส.บ., น.บ., LL.M. (America Legal Studies),

     Ph.D., University of New England

จิตรา  เพียรลำ้าเลิศ, รองศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิราพร  สุทันกิตระ, อาจารย์ ดร. อ.บ., น.บ., น.บ.ท., LL.M., Ph.D., University of Sheffield

ชัชชัย  ลาภปรารถนา, อาจารย์  น.บ., LL.M., Temple University, 

     LL.M., South Methodist University

ชนินาฏ  ลีดส์, รองศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม.,

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตะวัน  เดชภิรัตนมงคล, อาจารย์ น.บ., น.บ.ท., น.ม., มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนัชพร  กังสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

     LL.M. (Intellectual Property Law) University of 

     London, LL.M., Durham University

ธวัชชัย  สุวรรณพานิช, ศาสตราจารย์ ดร. น.บ., M.C.L., Dickinson School of Law, 

     M.C.L., George Washington University, 

     Ph.D., University of London

ธีรเดช  มโนลีหกุล, อาจารย์ ดร. น.บ., LL.M., S.J.D., University of Wisconsin-Madison

เธียรชัย  ณ นคร, อาจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., 

     LL.M., University of Pennsylvania

ปัณณวิช  ทัพภวิมล, อาจารย์ น.บ., น.บ.ท., น.ม., มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

พงศ์จิรา  เชิดชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., น.ม. (อาญาและกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา)

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พงษ์สิทธิ์   อรุณรัตนากุล, อาจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (อาญาและกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา),

     LL.M. (Global Business Law),

     Ph.D., University of New England

ภาณินี  กิจพ่อค้า, รองศาสตราจารย์ น.บ., LL.M., American University

ภาณุมาศ  ขัดเงางาม, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ), 

     Cert. in University Teaching and Research 

     in Human Rights, Cert in EU Studies Programme,  

     Cert. in Practicing and Advance Technical in 

     National Business and Intellectual Property, 

     Ph.D., University of New England

ลาวัลย์  หอนพรัตน์, รองศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

     Cert. in International Law
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วรรณวิภา  เมืองถำ้า, อาจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ), 

     LL.M., S.J.D., La Trobe University

วรวุฒิ  เทพทอง, รองศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., รป.ม.,

     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, ประกาศนียบัตรบัณฑิต

     ทางกฎหมายมหาชน, ประกาศนียบัตรกฎหมาย

     การค้าระหว่างประเทศ

วิภุส  แสนเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., LL.M. (International

     Trade Law) University of East Anglia, 

     LL.M. (Commercial and Corporate Law) 

     (With Merit) Queen Mary University of London 

วิชัย  ศรีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., น.ม., LL.M. (International Human Rights Law)

      University of Essex 

วิมาน  กฤติพลวิมาน, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., น.บ., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิวิธ  วงศ์ทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายทรัพย์สิน

     ทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ และ  

     อนุญาโตตุลาการ, LL.M., Deakin University

สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม.,

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สราวุธ  ปิติยาศักดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), LL.M.,

     Doctor of Legal Science (S.J.D)

     University of Hong Kong

สาธิตา  วิมลคุณารักษ์, อาจารย์ ดร. น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

     LL.M. (With Merit), น.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิริพันธ์  พลรบ, รองศาสตราจารย์ น.บ., Grad. Dip. in Commercial Law,

     น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิรีกานต์  อยู่เรือง, อาจารย์ น.บ., ศ.บ., LL.M., (International Trade Law),

     University of Essex, LL.M. (Intellectual Property 

     Law) Queen Mary University of London

สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.บ., D.E.A. (Droit public),

     น.ด., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อิงครัต   ดลเจิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), น.ม. (กฎหมายมหาชน)

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เอกพงศ์  คลังกรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., น.บ.ท., น.ม., 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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8. คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
มาลี  สุรเชษฐ, รองศาสตราจารย์ น.บ., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม., LL.M., Cert. in English,

     Ph.D., Lancaster University

วิกรณ์  รักษ์ปวงชน, รองศาสตราจารย์ น.บ., น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)     

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุจินตนา  ชุมวิสูตร, รองศาสตราจารย์ น.บ., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาวนีย์  อัศวโรจน์, ศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.บ.ท., น.ม., 

     LL.M. (International Legal Studies), 

     นด., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม., 

     Dr. jur. (magna cum laude) Université de Fribourg

ธนวัฒน์  เนติโพธิ์, อาจารย์ น.บ., น.บ.ท., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีสมัย  ผ่องสว่าง, อาจารย์ น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

     ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน  

ซึ่งรายนามของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

10.  หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ

10.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

10.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

10.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน

หมายเหตุ * ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปดิสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั
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11.  การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน แล้ว โดยอาจ 

บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็น

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังได้รับการ

รับรองจากสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติยสภาให้สามารถสมัครเข้าศึกษาเพ่ือสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย 

สำาหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ หรือทนายความ ได้

12.  คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
12.1  นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม

หลักสูตรหรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำาหนดหรือจะเลือกศึกษา

เพียงบางชุดวิชาก็ได้ ทั้งนี้ ควรเลือกศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาแกน หมวดวิชา

เฉพาะ (ชุดวิชาบังคับ) ก่อน แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง

12.2  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใน 

ภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

12.3  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 

3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา

12.4  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามลำาดับซึ่งมีเลขลำาดับอยู่ 

ข้างท้าย ได้แก่

1)  ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 กฎหมายแพ่ง 2 กฎหมายแพ่ง 3

2)  ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 กฎหมายอาญา 2

3)  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

 การศึกษาชุดวิชาในข้อ 1) - 3) ควรศึกษาชุดวิชาในข้อ 1) และ 2) ก่อนส่วนชุดวิชาอื่นๆ 

นอกจากที่ระบุข้างต้นนี้ ซึ่งมีเลขลำาดับอยู่ข้างท้าย เช่น กฎหมายพาณิชย์ 1 กฎหมายพาณิชย์ 2 กฎหมาย

พาณิชย์ 3 และกฎหมายพาณิชย์ 4 นั้น นักศึกษาอาจเลือกศึกษาชุดวิชาใดก่อนหลังได้ตามความสมัครใจ 

เพราะเนือ้หามไิดต้อ่เนือ่งกนั แตค่วรศกึษาชดุวชิากฎหมายแพง่ 1 และกฎหมายแพง่ 2 ซึง่เปน็วชิาพืน้ฐาน

ของการศกึษากฎหมายกอ่น และเพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจเนือ้หาของชดุวชิากฎหมายพาณชิยต์า่งๆ

ได้ดียิ่งขึ้นควรศึกษาชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินก่อน
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12.5  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวท. ต้องศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 

4 ชุดวิชา โดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดก็ได้

12.6  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ต้องศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน  

3 ชุดวิชา โดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดก็ได้ 

12.7ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตรกรณีที่

นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ปน็ไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะนำาไว้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เพียง

ชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

12.8  หากนกัศกึษามปีญัหาเกีย่วกบัเนือ้หาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนตา่งๆ วธิกีารศกึษา

ชุดวิชาสามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามท่ีอยู่น้ี

ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2503 3602 หรือ 0 2504 8361 - 5

โทรสาร 0 2503 3854 หรือ e-Mail: lwoffice@stou.ac.th

12.9  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/การ

เทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาหรือวิชาเอก การเปลี่ยนคำา 

นำาหน้าช่ือ - ช่ือสกุล การเปล่ียนท่ีอยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออกจาก

การเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับ

ใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็น

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักทะเบียนและวัดผลได้ โดยเขียน

ใบคำาร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

สำานักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6

โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th

หมายเหตุ  แบบฟอร์มใบคำาร้องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข้างต้น นักศึกษาสามารถสำาเนาแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากคู่มือ

นักศึกษา หรือ download ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/Form/ 
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รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม    นิติศาสตรบัณฑิต

อักษรย่อ   น.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Laws

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  LL.B.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรอง หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.			สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5 30

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 	24	 144

 
หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หล
ักส

ูตร
นิต

ิศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

	 	 บังคับ	2	ชุดวิชา 

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

    10151  ไทยศึกษา 

	 	 และเลือก	3	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ	ละ	1	ชุดวิชา	

	 	 กลุ่มวิชาภาษา

  10111    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

  10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                        

	 	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  10131 สังคมมนุษย์

  10152 ไทยกับสังคมโลก

	 	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

  10103 ทักษะชีวิต

  10121 อารยธรรมมนุษย์

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา		

  40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

  41201 กฎหมายมหาชน

  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด  

  41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  

  41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป  

  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	11	ชุดวิชา			

	 	 บังคับ	10	ชุดวิชา

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  

  41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  

  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย   

  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน 

            41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท  
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  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง  

  41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย  

  41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา  

  41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย*  

  41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้**

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางธุรกิจ

            41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41404 กฎหมายแรงงาน  

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

  41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   

  41452 สถาบันระหว่างประเทศ  

  41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

  41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  

  41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน  

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางมหาชน

  41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

  41461 กฎหมายปกครอง 

  41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

 
หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

  ** นักศึกษาท่ีต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร 

               หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  

                    ภาษีเงินได้ และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
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	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

  41431 การบริหารงานยุติธรรม 

  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น 

  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

  41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ 

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

     ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

2.		 สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ทุกสาขาวิชา
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         4 24

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า								23										138

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

	 	 1)	สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	

   ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่

					 	 	 บังคับ	3	ชุดวิชา

   10121  อารยธรรมมนุษย์  

       10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

      10151  ไทยศึกษา   

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

       10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

       10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

        10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     

   10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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  2)	สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	

   ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่
							 	 	 บังคับ	3	ชุดวิชา

   10121  อารยธรรมมนุษย์  
   10131  สังคมมนุษย์  
   10151  ไทยศึกษา

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

        10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
   10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

        10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
   10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา		

  40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  
  41201 กฎหมายมหาชน  
  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา  
  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด  
  41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  
  41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป  
  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

	 	 วิชาเฉพาะด้าน

	 	 บังคับ	10	ชุดวิชา

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 
  41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  

  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย   
  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน 
  41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท  

  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง  
  41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
  41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา  

  41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย*  
  41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

 

หมายเหตุ *  เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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	 	และเลือก	1	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้*

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางธุรกิจ

            41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41404 กฎหมายแรงงาน  

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

  41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   

  41452 สถาบันระหว่างประเทศ 

  41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

  41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

  41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

		 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางมหาชน

  41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41404 กฎหมายแรงงาน  

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  

  41461 กฎหมายปกครอง  

  41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41431 การบริหารงานยุติธรรม  

  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

 
หมายเหตุ      * นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร 
  หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  
  ภาษีเงินได้ และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

  41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

   

3.	 	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	ทุกสาขาวิชา
 

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  18   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  18  108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  1)	สำาเรจ็การศกึษา	ปวส.	ประเภทวชิาพาณชิยกรรม	หรอืบรหิารธรุกจิ	อตุสาหกรรม 

	 	 	 ทอ่งเทีย่ว	และศลิปกรรม ใหศ้กึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก่

        10121  อารยธรรมมนุษย์  

   10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

   10151  ไทยศึกษา 

	 	 2)	สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	ประเภทวิชาอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	คหกรรม 

	 	 	 เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาชดุวชิาใน 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ได้แก่

        10121  อารยธรรมมนุษย์  

   10131  สังคมมนุษย์  

    10151  ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  วิชาแกน	7	ชุดวิชา	  

  40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

  41201 กฎหมายมหาชน  

  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา  

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด  
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  41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 

  41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป  

  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

  วิชาเฉพาะด้าน

	 	 บังคับ	10	ชุดวิชา

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 

  41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  

  41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย   

  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน 

            41324 กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน บริษัท  

  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง  

  41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

  41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 

  41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย*  

  41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้**

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางธุรกิจ

            41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41404 กฎหมายแรงงาน  

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

  41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   

  41452 สถาบันระหว่างประเทศ  

  41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

  41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  

  41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

หมายเหตุ	  *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

     ** นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทยหรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร 

  หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  

  ภาษีเงินได้ และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

หล
ักส

ูตร
นิต

ิศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต



หลักสูตรการศึกษา20

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางมหาชน

  41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41404 กฎหมายแรงงาน  

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน   

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  

  41461 กฎหมายปกครอง  

  41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41431 การบริหารงานยุติธรรม  

  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  

  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

  41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)



4.			สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

	 ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
   

  (1)	โครงสร้างของหลักสูตร		 	 	 			ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1-2  6-12   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  18  108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20-21	 120-126
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(2)		รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1-2ชุดวิชา(6-12หน่วยกิต)

  1)	สำาเรจ็การศกึษาอนปุรญิญาทีม่หีลกัสตูรไมต่ำา่กวา่	3	ป	ีหรอืเทยีบเทา่	หรอืปรญิญา 

					 	 	 ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา  

   ได้แก่

   10151  ไทยศึกษา

	 	 2)	สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาท่ีมีหลักสูตรไม่ถึง	3	ปี	หรือเทียบเท่า	ให้ศึกษาชุดวิชา 

   ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา ได้แก่

         10131  สังคมมนุษย์  

   10151  ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  วิชาแกน	7	ชุดวิชา		

  40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

  41201 กฎหมายมหาชน 

  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา  

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด  

  41213   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 

      41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 

      41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

	 	 วิชาเฉพาะด้าน

	 	 บังคับ	10	ชุดวิชา

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  

  41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  

    41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย   

  41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน 

            41324 กฎหมายพาณิชย์ 4:  หุ้นส่วน บริษัท  

  41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง  

  41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

  41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 

  41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย*  

  41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

หมายเหตุ	  *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้*

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางธุรกิจ

            41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41404 กฎหมายแรงงาน  

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

  41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   

  41452 สถาบันระหว่างประเทศ  

  41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

  41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  

   41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน  

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางมหาชน  

  41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41404 กฎหมายแรงงาน  

  41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน   

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  

  41461 กฎหมายปกครอง  

  41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

 
หมายเหตุ      * นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเป็นพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร 
  หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1:  

  ภาษีเงินได้ และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

  

หล
ักส

ูตร
นิต

ิศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต



สาขาวิชานิติศาสตร์ 23

	 	 กลุ่มวิชากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

  41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

  41431 การบริหารงานยุติธรรม  

  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  

  41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

  41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ  

  41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.		สำาเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

-----  ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1 ต้น

ปลาย 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 กฎหมายทั่วไป

-----  ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา

โดยเลือกชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ	ละ	1	ชุดวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

ปลาย 10151  ไทยศึกษา

-----  ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา

โดยเลือกชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ	ละ	1	ชุดวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 กฎหมายทั่วไป

-----  ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

ปลาย 41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

3 ต้น 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก 

 ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปลาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

4 ต้น 41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

41311  กฎหมายแพ่ง 3: 

  ครอบครัวมรดก

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

ปลาย 41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา

41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 41201  กฎหมายมหาชน

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา

5 ต้น 5 ต้น 41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2.		สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

1 ต้น

ปลาย 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

ปลาย 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: 

  บุคคลนิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

หล
ักส

ูตร
นิต

ิศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
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หล
ักส

ูตร
นิต

ิศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

2 ต้น 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปลาย 41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

ปลาย 41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา

-----  ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 41232  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา



หลักสูตรการศึกษา28

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 10121  อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์*

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**

4 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

-----  ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์*

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**

5 ต้น 5 ต้น 41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3.		สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	ทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

1 ต้น

หมายเหตุ    * สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

 **  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจศิลปหัตถกรรม

หล
ักส

ูตร
นิต

ิศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
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หล
ักส

ูตร
นิต

ิศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

ปลาย 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

2 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

2 ต้น 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปลาย 41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

ปลาย 41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 41232  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 10121  อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์*

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**

4 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์*

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**

5 ต้น 5 ต้น 41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

4.			 สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า	 3	 ปี	 หรือเทียบเท่า	 หรือปริญญาชั้นใด 

	ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

1 ต้น

หมายเหตุ    * สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 **  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ 

  ศิลปหัตถกรรม
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

ปลาย 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

2 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

2 ต้น 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

ปลาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปลาย 41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:

 วิธีพิจารณาความแพ่งและ

 กฎหมายล้มละลาย

ปลาย 41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา

41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย 41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:

  วิธีพิจารณาความอาญา

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 10151 ไทยศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 10151 ไทยศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

5.	 สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่ถึง	3	ปี	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: 

  บุคคลนิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

1 ต้น

ปลาย 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

ปลาย 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: 

  ภาคบทบัญญัติทั่วไป

2 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

2 ต้น 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน
  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน
  บริษัท
41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก
  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปลาย 41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน
  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน
  บริษัท

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: 

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

3 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลัก

  ทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

41342  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2:

  วิธีพิจารณาความแพ่งและ

  กฎหมายล้มละลาย

ปลาย 41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา

41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย 41232  กฎหมายอาญา 2: 

 ภาคความผิด

41343  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: 

  วิธีพิจารณาความอาญา

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ

4 ต้น 10131  สังคมมนุษย์*

10151  ไทยศึกษา*

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 41201  กฎหมายมหาชน

41444  ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 10131  สังคมมนุษย์*

10151  ไทยศึกษา*

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ    * สาขาวิชานติศิาสตร ์ขอแนะนำาใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิา 10131 สงัคมมนุษย ์และชุดวชิา 10151 ไทยศึกษา 
  ในภาคการศึกษาพิเศษ เพื่อจะได้สำาเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ในหลักสูตร
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รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน

Certif icate Program in Community Leaders

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรผู้นำาชุมชน 

อักษรย่อ  ป.ผน. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in Community Leaders

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in Com. Leaders

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง หรือ

5) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

6) สำาเรจ็การศกึษาจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษาตามอธัยาศยั และไดร้บัการเทยีบโอน

ผลการศึกษา ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
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หล
ักส

ูตร
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

รผ
ู้นำา

ชุม
ชน

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญา 

ชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า	หรือจากการศึกษานอกระบบ	และมีคุณสมบัติตามที่กำาหนด

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาแกน  3  18   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  2  12

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาแกน3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   41001  กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน

   41002  เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน

   41003  การบริหารจัดการชุมชน

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ2ชุดวิชา(12หน่วยกิต)

 	 	 บังคับ	1	ชุดวิชา

  41004  เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

   และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   41005  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

   41006  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   41007  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

   41008  การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือปริญญา 

ชั้นใดชั้นหนึ่ง	หรือเทียบเท่า	หรือจากการศึกษานอกระบบ	และมีคุณสมบัติตามที่กำาหนด

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 41001  กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน

41002  เศรษฐศาสตร์ การเมืองและ

  การปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน

41003  การบริหารจัดการชุมชน

1 ต้น

ปลาย 41004  เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

41005  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 ของประชาชน

41006  การบริหารองค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น

41007  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

41008  การจัดการการเกษตร 

  ทรัพยากรธรรมชาติ และ

  สิ่งแวดล้อม

ปลาย 41004  เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

41005  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 ของประชาชน

41006  การบริหารองค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถิ่น

41007  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

41008  การจัดการการเกษตร 

  ทรัพยากรธรรมชาติ และ

  สิ่งแวดล้อม

2 ต้น 2 ต้น 41001  กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน

41002  เศรษฐศาสตร์ การเมืองและ

  การปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน

41003  การบริหารจัดการชุมชน
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รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรกฎหมายการท่ีดินและทรัพย์สิน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน
Certif icate Program in Land and Property Law

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน 

อักษรย่อ  ป.กท. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Certificate in Land and Property Law

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Cert. in LPL.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการกรมที่ดินและมีคุณสมบัติดังนี้

1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาหรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง หรือ

5) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

		 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า	และต้องเป็นข้าราชการกรมที่ดิน

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาแกน  6  36   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  6 36

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.หมวดวิชาแกน6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

   40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

   41201  กฎหมายมหาชน

   41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

   41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

   41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

   41231  กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

   41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

   41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

   41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

   41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

   41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท

   41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ *   โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา*

	 สำาเร็จการศึกษา	ม.3	หรือเทียบเท่า	หรือ	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า	และต้องเป็นข้าราชการกรมที่ดิน

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

  กฎหมายทั่วไป

41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล

  นิติกรรม สัญญา

41231  กฎหมายอาญา 1: ภาคบท

  บัญญัติทั่วไป

1 ต้น

ปลาย 41201  กฎหมายมหาชน

41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

ปลาย

2 ต้น 41311  กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว

  มรดก

41321  กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย

  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

41322  กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม

  ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

2 ต้น

ปลาย 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกัน

  ด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

41324  กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน

  บริษัท

41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ปลาย

หมายเหตุ *  เปิดรับสมัครเฉพาะนักศึกษาภาคต้น เท่านั้น

หล
ักส

ูตร
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

ร

กฎ
หม

าย
กา

รท
ี่ดิน

แล
ะท

รัพ
ย์ส

ิน



สาขาวิชานิติศาสตร์ 43

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พเิศษ

10103 ทักษะชีวิต   

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

10121 อารยธรรมมนุษย์   

10131 สังคมมนุษย์   

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 ไทยศึกษา   

10152 ไทยกับสังคมโลก   

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   

41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน 

41002 เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน 

41003 การบริหารจัดการชุมชน 

41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน  

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

41201 กฎหมายมหาชน   

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา   

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด   

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป   

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด   

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทนประกันภัย  
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พเิศษ

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน  

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท  

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง   

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย   

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา   

41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย  

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

41404 กฎหมายแรงงาน  

41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้  

41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  

41431 การบริหารงานยุติธรรม  

41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย   

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ   

41452 สถาบันระหว่างประเทศ  

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า  

41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ  

41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  

41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 

41461 กฎหมายปกครอง 

41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ 

หมายเหตุข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดชุดวิชา
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รายละเอียดชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต (6 หน่วยกิต)

 Life Skills

 วัตถุประสงค์
1.   เพ่ือให้มีทักษะในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการดำาเนินชีวิต

2.  เพื่อให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

3.  เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา
ทักษะในการดำาเนินชีวิตในสังคม ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ การใช้

เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการ

อารมณ์และความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)

 English for Communication 

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2.  เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

3.  เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ

 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์ (6 หน่วยกิต)

 Human Civilization

 วัตถุประสงค์
1.    เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม

2. เพ่ือให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพ้ืนฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3. เพ่ือให้ตระหนักและช่ืนชมคุณค่าของอารยธรรมท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึน
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี

10131 สังคมมนุษย์ (6 หน่วยกิต)

 Human Society

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม

2.  เพ่ือให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงส่งผลต่อการจัดระเบียบ 

 สังคมมนุษย์

3.  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและ

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย 

เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจดัระเบยีบสงัคมมนษุย ์ปญัหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้ง 

สังคมที่ดี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (6 หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์

 และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพ่ือให้มีความรู้ในการประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต
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10151 ไทยศึกษา (6 หน่วยกิต)

 Thai Studies

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเปน็ไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152 ไทยกับสังคมโลก (6 หน่วยกิต)

 Thailand and the World Community

 วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์ และการ 

  เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในสังคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย

 2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

 3.   เพื่อให้นำาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ 

ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)

 Thai for Communication

 วัตถุประสงค์
    1.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

    2.  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

3.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ 
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 คำาอธิบายชุดวิชา
    ความสำาคัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยคำา ประโยค สำานวน 

โวหาร การพฒันาทกัษะการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

การใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ 

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)

 Chinese for Communication

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ เรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลางสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบ 

 ฮั่นอี่ว์ พินอิน (Hànyŭ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้   

2.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำาศัพท์พื้นฐานรูปประโยค 

 และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน

3.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำาวัน

คำาอธิบายชุดวิชา 

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์  

พินอิน (Hànyŭ Pīnyīn) คำาศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำาวัน โครงสร้าง

ทางไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)

 Khmer for Communication

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน 

 ภาษาเขมร

2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำาศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย

 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชลียง และอักษรมูล คำาศัพท์

พื้นฐานในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน คำาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
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40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                 (6 หน่วยกิต)

 General Principles of Law

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำาคัญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 ชีวิตประจำาวัน

4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของผู้ใช้กฎหมายในสถาบันต่างๆ ของสังคมและ 

 เน้นให้ทราบถึงจรรยาบรรณของนักกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีในสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ลักษณะ และโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิดและวิวัฒนาการ

ของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมาย  

ศักดิ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย หลักการตีความกฎหมาย สาระสำาคัญของกฎหมายลักษณะต่างๆ  

หลักกฎหมายที่สำาคัญบางประการ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะต่างๆ และความสัมพันธ์

ระหวา่งกฎหมายกบัศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจำาวนัและการประกอบวชิาชพี

กฎหมาย  รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ใช้กฎหมาย

41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน (6 หน่วยกิต)

 The Law for Community Leaders

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจสาระสำาคัญของกฎหมายที่จำาเป็นสำาหรับผู้นำาชุมชน ในส่วน 

 ของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 

 กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่มีความจำาเป็นสำาหรับผู้นำาชุมชน

2.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา 

 แก้ปัญหา เพื่อให้คำาแนะนำา แก่สมาชิกในชุมชนได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาถึงกฎหมายในส่วนต่างๆ ตามบทบัญญัติที่กล่าวถึงแนวคิดและสาระสำาคัญของ

หลกัเกณฑ ์โดยเริม่จากการศกึษาถงึความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย กฎหมายแพง่และพาณชิย ์กฎหมาย

อาญา กฎหมายยาเสพติดให้โทษ กฎหมายแรงงาน รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง และ

สิทธิของประชาชนและการคุ้มครองประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
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41002 เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครองสำาหรับผู้นำาชุมชน (6 หน่วยกิต)

 Economics, Politics, and Governments for Community Leaders

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์และกระบวนการทำางานของระบบ 

 เศรษฐกิจแบบต่างๆ

2.  เพื่อให้มีความรู้ แนวคิดเรื่องกลไกตลาดและเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ

3.  เพื่อให้มีความรู้ แนวคิดเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

4.  เพื่อให้มีความรู้ แนวคิด วิวัฒนาการ และแนวการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครอง

5.  เพื่อให้มีความรู้ แนวคิด และแนวการศึกษาถึงอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

6.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องวิวัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพการเมืองและการปกครองใน 

 ประเทศไทย

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ กลไกและแนวคิดทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคในด้านการบริโภค การออม การผลิตและการลงทุนของ

เอกชนและรฐับาล ความสมดลุและความสมัพนัธข์องตลาดแบบตา่งๆ ในระบบเศรษฐกจิแบบปดิและระบบ

เศรษฐกจิแบบเปดิ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิศกึษาและวเิคราะหป์ระเดน็สำาคญั

เกี่ยวกับรัฐ สถาบันทางการเมือง กลุ่มทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมือง วิวัฒนาการ 

ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง 

การเมือง วิวัฒนาการขอบข่าย และสถานภาพการเมืองและการปกครองในประเทศไทย

41003 การบริหารจัดการชุมชน (6 หน่วยกิต)

 Community Management

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่ออธิบายแนวคิด หลักการเกี่ยวกับชุมชนและการพัฒนาชุมชนได้

2.  เพื่ออธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการชุมชนได้

3.  เพื่อประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการชุมชน 

 ไปใช้ในภาคปฏิบัติการได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับชุมชน การพัฒนาชุมชน กระบวนการและเทคนิคการ

บริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความ

ร่วมมือของคนในชุมชน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สมานฉันท์ มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต  

เสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างภูมิปัญญาชุมชนสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันแบบยั่งยืน
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41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน (6 หน่วยกิต)

 Professional Experience in Community Leaders

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีภาวะผู้นำาและพัฒนาบุคลิกภาพสำาหรับการเป็นผู้นำา

2. เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่จำาเป็นในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการบริหารคนและ 

 การบริหารงาน

3.  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการนำา การร่วมกิจกรรมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายชุมชน

 คำาอธิบายชุดวิชา
การเสริมสร้างภาวะผู้นำา บุคลิกภาพสำาหรับผู้นำา ศักยภาพในการคิด การสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทักษะการพูดในที่ชุมชน การพูดสำาหรับผู้นำา จิตวิทยามวลชน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำาหรับผู้นำาชุมชน เทคนิคการนำาการประชุม การเขียนและการนำาเสนอโครงการ การแก้ปัญหาและ

การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และวุฒิภาวะทางอารมณ์ การสร้าง

จิตสำานึกในการบริการประชาชน ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำานึกสาธารณะสำาหรับผู้นำาชุมชน

41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (6 หน่วยกิต)

 Protection of Rights and Liberties of the People

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจสาระสำาคัญของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่พึง 

 ได้รับการคุ้มครองและรับรอง

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 ในภาพรวมที่จะนำาไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและกฎหมายในส่วนต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ หลักการคุ้มครอง 

สิทธิและเสรีภาพ องค์กรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามประเภทของสิทธิ

และเสรีภาพต่างๆ

41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)

 Administration of Local Administration Organizations

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัและชมุชนทอ้งถิน่ ทัง้ในระดบัประเทศ 

 และระดับนานาชาติ

2.  เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังภายในและต่างประเทศ

3.  เพ่ือศึกษากรณีปัญหาและการแก้ไขปัญหาขององค์กรส่วนท้องถ่ิน ท้ังของไทยและต่างประเทศ
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่น แนวคิดประชาสังคม รูปแบบการปกครองที่เน้น

การมีส่วนร่วมและการกระจายอำานาจ แนวคิดในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งมิติในด้าน

รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารจัดการ และการสื่อสารทางการเมือง) ประวัติการปกครองและวัฒนธรรม

การปกครองท้องถิ่นของไทย รูปแบบและกระบวนการการปกครองท้องถิ่นที่สำาคัญของไทย ยุทธศาสตร์

ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาองค์กรการปกครอง 

ท้องถิ่น กรณีศึกษาและตัวแบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทยและนานาชาติ 

41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (6 หน่วยกิต)

 Development of Community Products

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาความสำาคัญ ประเภท และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยว 

 รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณี

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการยกระดบัและมาตรฐาน การเงนิการบญัช ีและการตลาด 

 สำาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. เพื่อให้มีความรู้ในการนำาทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ชุมชน

 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความเป็นมาและความสำาคัญ ประเภทและรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า 

เครื่องแต่งกาย งานฝีมือ ศิลปะประดิษฐ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา กิจกรรมชุมชนแหล่ง

ท่องเท่ียว วัฒนธรรมและประเพณี การยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การเงินการบัญชีเบ้ืองต้น  

การตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจน

ทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ชุมชน

41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)

 Management of Agriculture, Natural Resources, and Environment

 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิการจดัการการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและ 

 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเกษตร

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการป่าไม้

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเกษตร ทรัพยากร 

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความรู ้

พื้นฐานการจัดการการเกษตร เช่น การจัดการการผลิตพืชและสัตว์ การจัดการการแปรรูปสินค้าเกษตร  

การจัดการตลาดสินค้าเกษตร การจัดการเกษตรทางเลือก การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ความรู้

พื้นฐานการจัดการด้านการป่าไม้ เช่น สวนป่า วนเกษตร ป่าชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สิ่งแวดล้อม

และมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความรู้พื้นฐานการจัดการนำ้าเสีย ขยะและของเสียในชุมชน ตลอดจน 

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

41201 กฎหมายมหาชน (6 หน่วยกิต)

 Public Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  หลักเกณฑ์ทั่วไปในกฎหมายมหาชน

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะ 

 อย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายของกฎหมายมหาชน หลกักฎหมายมหาชนโดยเนน้ถงึกฎหมายรฐัธรรมนญู โดย

เริ่มตั้งแต่รัฐ ระบอบการปกครอง ประมุขแห่งรัฐ การแบ่งแยกอำานาจ การใช้อำานาจอธิปไตย แนวนโยบาย

แห่งรัฐ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การควบคุม 

มิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมาย

ปกครองตัง้แตก่ารปกครองของรฐั ทฤษฎกีารรวมและกระจายอำานาจ  การแบง่สว่นบรหิารราชการแผน่ดนิ  

บริการสาธารณะ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน

จนถึงแนวความคิดเรื่องศาลปกครอง

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (6 หน่วยกิต)

 Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานในกฎหมายแพ่งเรื่องบุคคล 

 นิติกรรมและสัญญา

2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษามาวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้นให้เห็นถึง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเรื่องนั้นๆ กับสังคม
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ลกัษณะบคุคลโดยเริม่ตัง้แตก่ารเริม่ตน้และการสิน้สดุสภาพบคุคล ความสามารถ ภมูลิำาเนา 

นิติบุคคล

ลักษณะนิติกรรม ตั้งแต่ความหมาย ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา  

ความสมบูรณ์ของนิติกรรม  เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ

ลักษณะสัญญา ตั้งแต่การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา การเลิกสัญญา จนถึงมัดจำา

และการกำาหนดเบี้ยปรับ

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (6 หน่วยกิต)

 Civil Law II: Obligations and Delicts

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะหนี้ ละเมิด จัดการ 

 งานนอกสั่งและลาภมิควรได้

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 และนำาไปปฏิบัติได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและเน้นให้เห็นถึง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเรื่องนั้นๆ กับสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะหนี้ ตั้งแต่ความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้อง

การใช้สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอน การฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนและ

ความระงับแห่งหนี้

ลักษณะละเมิด ตั้งแต่ความรับผิดเพื่อละเมิด โดยการกระทำาของตนเองหรือของผู้อื่น  

ความรับผิดในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นต้นเหตุแห่งละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด อายุ

ความละเมิดและนิรโทษกรรม

ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลักษณะลาภมิควรได้

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (6 หน่วยกิต)

 Property Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะทรัพย์ กฎหมาย 

 ที่ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายว่าด้วยลักษณะทรัพย์สินอื่นๆ

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและเน้นให้เห็นถึง 

 ความสัมพันธ์และความจำาเป็นของกฎหมายเรื่องนั้นกับสังคม
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 คำาอธิบายชุดวิชา
กฎหมายทรัพย์สิน ตั้งแต่ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน สภาพของ

ทรัพย์สินและบุคคล สิทธิ กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจำากัด

การใช้สิทธิ สิทธิครอบครอง ภาระจำายอม ทรัพย์สิทธิอื่นๆ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอัน

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด

กฎหมายที่ดิน ตั้งแต่ระบบที่ดิน ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน การออกหนังสือแสดง

สทิธใินทีด่นิ การจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในอสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (6 หน่วยกิต)

 Criminal Law I: General Principles

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญา รวมทั้ง 

 หลักในการตีความกฎหมายอาญา

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวล 

 กฎหมายอาญาสามารถใช้ความรู้วินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สามารถที่จะ 

 วิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา 

การพยายามกระทำาความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิด เหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ  

ลดโทษ การกระทำาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง  การกระทำาความผิดอีก อายุความอาญา โทษใน

ทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด (6 หน่วยกิต)

 Criminal Law II: Offenses

 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแยกองค์ประกอบของความผิดอาญาต่างๆ ตามประมวล 

 กฎหมายอาญาได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและยกตัวอย่างความผิดอาญาตามประมวลกฎหมาย 

 อาญาได้

4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงทั้งที่สมมุติและเกิดขึ้นจริงได้

5.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบความผิดอาญาบางความผิดที่มีลักษณะ การ 

 กระทำาใกล้เคียงกันได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา 

ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ 

การยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอม 

และการแปลง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทำาให้ 

แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วยหรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง  

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จนถึงความผิดลหุโทษ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผิดอาญาที่มี

ลักษณะการกระทำาใกล้เคียงกัน

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก (6 หน่วยกิต)

 Civil Law III: Family Law and Law of Succession

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจลักษณะครอบครัวและมรดก

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 และนำาไปปฏิบัติได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้นให้เห็นถึง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเรื่องนั้นๆ ที่มีต่อสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา
กฎหมายครอบครัว  ตั้งแต่การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สิน

ระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา

และบุตร  ความปกครอง บุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู

กฎหมายมรดก ตั้งแต่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท สิทธิโดยธรรมใน

การรับมรดก การแบ่งทรัพย์มรดกหรือส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำาดับและช้ันต่างๆ การรับมรดก 

แทนท่ีกัน  การเป็นทายาทโดยพินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม ความสมบูรณ์

แห่งพินัยกรรมหรือข้อกำาหนดพินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความ

มรดก

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (6 หน่วยกิต)

 Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของกฎหมายพาณิชย์ในบรรพ  

 3 เอกเทศสัญญาตั้งแต่สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน 

 จ้างทำางาน รับขน และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาลักษณะของสภาพและหลักสำาคัญของสัญญาซื้อขาย คำามั่น สัญญาซื้อขายเสร็จ 

เด็ดขาดกับสัญญาจะซื้อขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย และหน้าที่ของ

ผู้ซื้อขายฝากและขายตามตัวอย่าง ขายตามคำาพรรณนา ขายเผื่อชอบ และขายทอดตลาด การคุ้มครอง

ผู้บริโภค หลักปฏิบัติการซื้อขายในธุรกิจ แลกเปลี่ยน และให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำาของ  

รับขน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทนประกันภัย (6 หน่วยกิต)

 Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์  

 เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ และ 

 การประกันภัย

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 และนำาไปปฏิบัติได้

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้น 

 ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเรื่องนั้นๆ ที่มีต่อสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา
กฎหมายว่าด้วยสัญญายืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า

กฎหมายว่าด้วยสัญญาตัวแทน โดยเริ่มตั้งแต่ลักษณะประเภทของตัวแทน หน้าที่และ 

ความรับผิดที่มีต่อระหว่างตัวการและตัวแทน และต่อบุคคลภายนอก ความระงับแห่งสัญญาตัวแทน 

ตลอดจนตัวแทนค้าต่าง

กฎหมายว่าด้วยสัญญา นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ

กฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัยชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ การประกันวินาศภัย การประกันภัย

ในการรับขน การประกันภัยคำ้าจุนและการประกันชีวิต

41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน (6 หน่วยกิต)

 Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะคำ้าประกัน จำานอง 

 จำานำา บัญชีเดินสะพัด ตั๋วแลกเงิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัต ิ

 ทางธุรกิจการค้า

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 และนำาไปปฏิบัติได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้นให้เห็นถึง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเรื่องนั้นๆ ที่มีต่อสังคม
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 คำาอธิบายชุดวิชา
กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ซึ่งได้แก่ คำ้าประกัน จำานอง จำานำา

กฎหมายว่าด้วยสัญญาบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน ซึ่งได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

และเช็ค ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค ตลอดจนแนวปฏิบัติทางธุรกิจการค้าเกี่ยวกับตั๋วเงินและ

การประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท (6 หน่วยกิต)

 Commercial Law IV: Partnerships and Companies

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ฎหมายหุน้สว่นบรษิทั รวมทัง้บรษิทั 

 มหาชน  

2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการจัดการห้างหุ้นส่วนบริษัท วัตถุประสงค์  ความมุ่งหมาย 

 ในการตั้งบริษัท การแยก การควบบริษัท การเพิ่มทุน ลดทุน การระดมทุนสำาหรับ 

 องค์กรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และการพัฒนา 

 องค์กรธุรกิจร่วมสมัย

 คำาอธิบายชุดวิชา
กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ศึกษาตั้งแต่แนวคิด รูปแบบการดำาเนินธุรกิจตั้งแต่อดีต

จนถงึปจัจบุนั ศกึษาเรือ่งหา้งหุน้สว่นและบรษิทัตัง้แตเ่รือ่งหา้งหุน้สว่นสามญั หา้งหุน้สว่นจำากดัและบรษิทั

จำากัด ทั้งนี้เน้นถึงสภาพและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ การ

ดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การครอบงำา การจัดการ และการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำากัด 

และบริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด การระดมทุนสำาหรับองค์กรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบการเงิน  

การตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง (6 หน่วยกิต)

 Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบศาลของไทย ตลอดจนอำานาจหน้าที่ 

 ของผู้พิพากษา

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการดำาเนินกระบวนวิธี 

 พิจารณาคดีแพ่งในศาล และหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน

3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 และนำาไปปฏิบัติได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตั้งแต่ระบบศาลยุติธรรม ลำาดับชั้นของศาล การจัดตั้งหรือ

ยกเลิกศาล ผู้พิพากษาในศาลชั้นต่างๆ อำานาจของผู้พิพากษาในตำาแหน่งต่างๆ เขตอำานาจศาล องค์คณะ

ผู้พิพากษา และอำานาจของผู้พิพากษานายเดียว

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ภาค 1 ตัง้แตเ่ขตอำานาจศาลในคดแีพง่ การคดัคา้น 

ผู้พิพากษา อำานาจและหน้าที่ศาล การนั่งพิจารณา รายงานและสำานวนความ คู่ความ การยื่นและส่งคำา 

คู่ความและเอกสารคำาพิพากษาและคำาสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียม

หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานทัว่ไป การมาศาลของพยาน  การถามพยาน 

การนำาสืบ พยานหลักฐาน  การตรวจและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล

41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและ (6 หน่วยกิต)

 กฎหมายล้มละลาย

 Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิพีจิารณาคดแีพง่ในศาลชัน้ตน้ตลอดจน 

 การอุทธรณ์ฎีกา และการบังคับคดีแพ่ง

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 และนำาไปปฏิบัติได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อจากชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ตั้งแต่วิธี

พิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ซึ่งได้แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การ

พิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษา การบังคับตามคำาพิพากษาและคำาสั่ง

กฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การฟ้องคดีล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ พิพากษาให้

ล้มละลาย และการปลดจากการล้มละลาย

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา (6 หน่วยกิต)

 Procedural Law III: Criminal Procedure

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลชั้นต้น  

 ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา และการดำาเนินการในชั้นบังคับคดี

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา การสืบสวน  

 สอบสวนและนิติเวชศาสตร์

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 และนำาไปปฏิบัติได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่อำานาจสืบสวนสอบสวน และอำานาจ

ศาล มาตรการทางบังคับอาญาเกี่ยวกับหมายเรียก หมายอาญา การจับ ค้น ควบคุม ขัง จำาคุกและ 

การปล่อยตัว การสอบสวน เทคนิคการสืบสวนสอบสวน การสั่งคดีอาญาและการชันสูตรพลิกศพ การฟ้อง

คดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น คำาพิพากษา คำาสั่ง การอุทธรณ์และฎีกา  

การบังคับตามคำาพิพากษา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และการลดโทษ

สาระสำาคัญเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา ได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน

วัตถุ ผู้ชำานาญการพิเศษ และนิติเวชศาสตร์

วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ศาลเยาวชน และครอบครัว 

41401 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย (6 หน่วยกิต)

 English for Lawyers

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์และสำานวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย

2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอ่าน และเข้าใจบทความ หรือตำารากฎหมายท่ีเป็นภาษาอังกฤษได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
ศัพท์และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจ

ความหมายภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ (6 หน่วยกิต)

 Thai and Foreign Legal Systems

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบกฎหมายต่างประเทศที่สำาคัญ อันมีอิทธิพล 

 ต่อกฎหมายนานาประเทศ และกฎหมายไทย ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นรากฐานความเข้าใจ 

 ในการศึกษาค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ และการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ประวัติและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย 

 คำาอธิบายชุดวิชา
ประวัติวิวัฒนาการ หลักกฎหมายที่สำาคัญ กระบวนการยุติธรรม และอิทธิพลของระบบ

กฎหมายต่างประเทศที่สำาคัญ

ประวัติวิวัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย

จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการ 

จัดทำาประมวลกฎหมายในสมัยต่อมา
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41404 กฎหมายแรงงาน (6 หน่วยกิต)

 Labour Law

 วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของกฎหมาย 

 แรงงานและกฎหมายประกันสังคมได้ถูกต้อง

2.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัเกณฑต์า่งๆ ของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมาย 

 แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงาน 

 รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัย 

 ปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมโดยทั่วไป 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ขั้นมูลฐานของนายจ้างและลูกจ้างที่กฎหมาย

รับรองและคุ้มครองให้ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างใน

เรื่องต่างๆ และสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งองค์การของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งกฎหมายเงินทดแทน 

กฎหมายประกันสังคมที่ประกันความมั่นคงขั้นพื้นฐานในการดำารงชีวิตของลูกจ้าง ตลอดจนกฎหมาย

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกิจการรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและ 

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการดำาเนินคดีทางแรงงานที่มีลักษณะพิเศษ 

แตกต่างจากกฎหมายวิธีสบัญญัติทั่วไป

41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)

 Environmental Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสังคม

2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับ 

 สิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม

3.  เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ 

 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และธรรมชาติ ตลอดจน 

 ระงับการกระทำาที่ก่อให้เกิดมลภาวะของเสียวัตถุอันตราย และการเรียกค่าเสียหาย 

 ในคดีสภาวะแวดล้อม

4. เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

 สิ่งแวดล้อม และ กฎหมายที่เกี่ยวกับพลังงาน
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญที่

เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม กฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม โดยแบง่

การศึกษาออกเป็น การควบคุมมลพิษ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยเน้นถึงกฎหมายที่มี

อยูต่ลอดจนแนวนโยบายของรฐัในการประกนัสทิธขิองประชาชน เพือ่ใหอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีม่คีณุภาพ

ตามสมควร และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมการใช้ที่ดิน กฎหมายผังเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน

41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ (6 หน่วยกิต)

 Taxation Law I: Income Tax

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาษีอากร ความสัมพันธ์ของภาษี 

 อากรกับการดำาเนินทางเศรษฐกิจของรัฐ

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษีอากรปัจจุบัน

 คำาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีภาษีอากร บทบาทของภาษีอากรกับระบบเศรษฐกิจ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย 

สนธิสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ

41423 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)

 International Transaction Law

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่าง 

 ประเทศ

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในทางการค้าระหว่างประเทศ

3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้

4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
ที่มาของกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการขออนุญาตนำา

สินค้าเข้าออกของประเทศไทย นโยบายและกฎเกณฑ์ในการควบคุมสินค้าเข้าออกของประเทศไทยและ

กลุ่มนานาประเทศ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มตลาดร่วมยุโรป กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก การ

ควบคมุการนำาเงนิตราเขา้ออกนอกประเทศ การตัง้ตวัแทนการคา้ตา่งประเทศ  การผกูขาดและการควบคมุ

การจำากัดขอบเขตการค้า
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หลกัเกณฑข์องขอ้ตกลงและความรบัผดิชอบของคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายระหวา่งประเทศ 

เชน่ สญัญาซไีอเอฟ ซแีอนดเ์อฟ เอฟโอบ ีการใหเ้ครดติสนิเชือ่ทางการคา้ และการชำาระคา่สนิคา้ การขนสง่

สินค้า การประกันภัยทางทะเล กฎหมายที่จะใช้บังคับต่อสัญญาการค้าระหว่างประเทศ และกระบวนการ

ระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

41431 การบริหารงานยุติธรรม (6 หน่วยกิต)

 Criminal Justice Administration

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

2.  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับงานในกระบวนการยุติธรรม ในฐานะ 

 เป็นระบบการบริหารรวม

3.  เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดในหลักการประสานงานรณรงค์ต่อปัญหาอาชญากรรมใน 

 หน่วยงาน กระบวนการยุติธรรมและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสังคมทั่วไป

4. เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำาคัญของหน่วยงาน 

 กระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชนและเสถียรภาพ 

 แห่งชาติ

 คำาอธิบายชุดวิชา
การบริหารงานยุติธรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานราชการอย่างหนึ่งประกอบด้วย

ระบบงานที่สำาคัญ คือ ตำารวจ  ทนายความ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ์ นอกจากการบริหาร

งานองค์กรยุติธรรมดังกล่าวแล้ว การบริหารงานยุติธรรมยังครอบคลุมถึงการประสานงานในกระบวนการ

ยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนในกระบวนการยุติธรรม และการ

พัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย

41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น (6 หน่วยกิต)

 Criminal Law III: Special Law Offenses

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบความผิด ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ

2.  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบความผิดของ พ.ร.บ. ต่างๆ

3.  เพือ่ใหน้กัศกึษาไดน้ำาเอาความรูจ้ากทีไ่ดศ้กึษาไปใชใ้นชวีติประจำาวนัและหนา้ทีก่ารงาน

4.  เพื่อให้ผู้ผ่านการศึกษาได้ทราบและสำานึกในหน้าที่

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความผิดเกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์

ธรรมชาติ สุขภาพอนามัยประชาชน ยาเสพติดให้โทษ การคมนาคม การพาณิชย์และการเครดิต ความ

มั่นคงของรัฐ ความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง การพิทักษ์ผู้บริโภค และความเป็นธรรมในด้านแรงงาน
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41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (6 หน่วยกิต)

 Professional Experience in Law

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพ และการประกอบวิชาชีพ

2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการให้คำาแนะนำาทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 

 ในการร่างสัญญา การตรวจ สัญญา การทำาพินัยกรรม การเสียภาษีอากรและงานอื่นๆ 

 ทางด้านกฎหมาย

3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการดำาเนินคดี

4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมาย

 คำาอธิบายชุดวิชา
สถานภาพและการประกอบวชิาชพีกฎหมาย แนวปฏบิตัใินการจดัการสำานกังานทนายความ 

การให้คำาแนะนำาทางกฎหมาย การร่างและตรวจสัญญา การทำาพินัยกรรม การเสียภาษีอากร การเรียง

คำาฟ้อง การเรียงคำาให้การ การเตรียมคดี การสืบพยาน การรับฟังและการชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐาน การ

เรยีงคำาพพิากษา การเรยีงคำาฟอ้งอทุธรณ ์ฎกีา การเรยีงคำาแกฟ้อ้งอทุธรณแ์ละฎกีา การขอคุม้ครองชัว่คราว

ก่อนศาลพิจารณา การบังคับตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่งศาล จรรยาวิชาชีพกฎหมาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)

 International Law

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ  

 รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาต ิ 

 และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  

 และนำาไปปฏิบัติได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะทั่วไป และที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

ระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าท่ีของรัฐ

เขตแดนและเขตอำานาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ การสงครามและ 

ความเป็นกลาง

ลักษณะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล การได้มาและสิ้นไปซึ่งสัญชาติไทยและการขัดกันแห่ง

กฎหมาย

การร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
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41452 สถาบันระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)

 International Institutes

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ และอำานาจหน้าที่ของสถาบัน 

 ระหว่างประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน

2.  เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศในปัจจุบัน

 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะการดำาเนินงานและอำานาจหน้าที่ของสถาบันระหว่างประเทศซึ่งอาจแบ่งออกเป็น

ประเภทต่างๆ ได้ เช่น  สถาบันระหว่างประเทศของสหประชาชาติ สถาบันระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาล 

สถาบันระหว่างประเทศที่ไม่เป็นรัฐบาล สถาบันการกุศลระหว่างประเทศ เช่น องค์การกาชาดสากล

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (6 หน่วยกิต)

 Human Rights Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพัฒนาการและหลักกฎหมายสิทธิ 

 มนุษยชนสากลและกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

2.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับ 

 ระหว่างประเทศและในประเทศ

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับ 

 สากลและในระดับประเทศไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ลักษณะของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยสหประชาชาติและองค์กรเอกชน องค์การระหว่าง

ประเทศระดับภูมิภาคกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย 

สิทธิเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของบุคคล สิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม สิทธิเกี่ยวกับมโนธรรมและ 

ความเป็นส่วนตัว สิทธิเกี่ยวกับการเมือง สิทธิเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สิทธิด้านสังคมและวัฒนธรรม สิทธิของ

กลุ่มซึ่งเสี่ยงต่อถูกการละเมิดสิทธิ สิทธิประชาชน กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิผู้ลี้ภัย แนวโน้มของ 

สิทธิมนุษยชน
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41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (6 หน่วยกิต)

 Intellectual Property Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิวัฒนาการของการคุ้มครองทรัพย์สิน 

 ทางปัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะแห่งสิทธิ การคุ้มครองและการละเมิดสิทธิ 

 ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ที่ประเทศไทยมีกฎหมายให้การคุ้มครอง และ 

 การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายเพื่ออนุวัติการ 

 ตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่าง 

 ประเทศและการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ข้างต้นไปปรับ 

 วินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการ ความเป็นมา สาระสำาคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร

และความลับทางการค้า การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม การพิจารณาคดี

ทรัพย์สินทางปัญญา

41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (6 หน่วยกิต)

 Consumer Protection Law and Competition Law

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

 ผู้บริโภคได้

2.  เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายมาตรการ และกลไก ระเบียบ 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการเยียวยาแก่ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายได้

3.  เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 

 ทางการค้าได้

4.  เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการ 

 การคุ้มครอง การแข่งขันทางการค้าได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งคุ้มครองในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ 

ราคา การปิดฉลาก การบรรจุ หีบห่อ การโฆษณา องค์กร และสถาบันในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการ กลไก มาตรการ  

หลกักฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ โดยปอ้งกนัการรวมธรุกจิ หรอืรว่มกนัลดหรอืจำากดัการแขง่ขนั 

การใช้อำานาจเหนือตลาด อันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน (6 หน่วยกิต)

 Taxation Law II: Indirect Tax and Property Tax

 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ความหมาย และทีม่าของภาษทีางออ้มและ 

 ภาษีทรัพย์สิน

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการจัดเก็บภาษี 

 ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน

3.  เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและวิธีการจัดเก็บภาษี 

 ทางอ้อมและภาษีทรัพย์สิน  

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ความหมาย ทีม่า วตัถปุระสงค ์ของภาษทีางออ้มและภาษทีรพัยส์นิ 

หลักกฎหมายและวิธีการจัดเก็บภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี

สรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีทรัพย์สิน เช่น ภาษีบำารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ (6 หน่วยกิต)

 Business Crime

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำาความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

3. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปราม 

 อาชญากรรมทางธุรกิจ

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กฎหมาย

ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ  

โดยเน้นกฎเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
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41459 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย (6 หน่วยกิต)

 Justice Process and Thai Court System

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง  

 ทางอาญา และทางปกครอง

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและระบบ 

 ศาลไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัภาระหนา้ทีแ่ละวธิพีจิารณาความของศาลไทย

4.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับ 

 กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนภาระหน้าที่ขององค์กรดังกล่าว

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทาง

ปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ภาระหน้าที่และวิธีพิจารณาความของศาล

ดังกล่าวโดยสังเขป รวมทั้งองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

ตลอดจนภาระหน้าที่ขององค์กรดังกล่าว

41460 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน (6 หน่วยกิต)

 Investment Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและสาระสำาคัญของกฎหมาย 

 เกี่ยวกับการลงทุน

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมาย สำาหรับการค้า 

 และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ ความเข้าใจไปประกอบการพิจารณาเพื่อการลงทุน 

 หรือเพื่อดำาเนินกิจการต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน

 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิด ทฤษฎีและสาระสำาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ

ประเภทต่างๆ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบกิจการ หลักเกณฑ์วิธีการและระเบียบ

ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนการดำาเนินการตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมาย สิทธิที่ผู้ประกอบ

กิจการพึงได้รับ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและการลงทุน
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41461 กฎหมายปกครอง   (6 หน่วยกิต)

 Administrative Law

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายปกครองและหลักการ 

 ทั่วไปของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรภาครัฐ การใช้อำานาจของฝ่ายปกครอง  

 การบริหารงานบุคคลและทรัพย์สิน ตลอดจนหลักความรับผิดและวิธีการควบคุม 

 ตรวจสอบฝ่ายปกครอง

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดตั้งองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยและต่างประเทศ อำานาจหน้าท่ีและภารกิจในการบริการสาธารณะ 

 ตลอดจนการควบคุมและกำากับดูแลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 

 กับการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น

 คำาอธิบายชุดวิชา 
บ่อเกิดกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหาร

ราชการนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การกระทำาของฝ่ายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

รวมทั้งสัญญาทางปกครอง การจัดทำาบริการสาธารณะ หลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและทรัพย์สิน

ของฝ่ายปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง การจัดระบบควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง

แนวคดิในการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อำานาจหนา้ที ่และภารกจิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการจัดทำาบริการสาธารณะ การควบคุมและการกำากับดูแล ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ (6 หน่วยกิต)

 Public Finance Law

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมาย 

 การคลัง นโยบายการเงิน และการคลังของรัฐ ตลอดจนการจัดองค์กรของรัฐทางด้าน 

 การเงินและการคลัง

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้ 

 สาธารณะ วิธีการจัดทำางบประมาณของรัฐ

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 

 ของรัฐ การควบคุมการเงินและการคลังของรัฐ

 คำาอธิบายชุดวิชา 
ที่มา ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ 

การจดัองคก์รของรฐัทางการคลงั รายไดแ้ละรายจา่ยของรฐั การกอ่หนีส้าธารณะ วธิกีารจดัทำางบประมาณ

ของรัฐ ระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ การควบคุมการเงิน และการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆ 

   

                      





ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของแต่ละสาขาวิชานั้น นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จาก

ชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี้

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

ค. ชุดวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นมีรายชื่อดังนี้  

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพทุกสาขาวิชา 

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

18. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

19. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
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22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

24. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

35. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

36. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

37. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

38. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

39. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

40. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

41. ชุดวิชา 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

42. ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

43. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

44. ชุดวิชา 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

45. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย        

46. ชุดวิชา 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

47. ชุดวิชา 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

48. ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

49. ชุดวิชา 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

50. ชุดวิชา 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

51. ชุดวิชา 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ                          

52. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

53. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

54. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
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55. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

56. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

57. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

58. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

59. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

60. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

61. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

62. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

63. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

64. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

65. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

66. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

67. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

68. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

69. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

70. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

71. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

72. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

73. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

74. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

75. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

76. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

77. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

78. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

79. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

80. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

81. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

82. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

83. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

84. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

85. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

86. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

87. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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 88. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 89. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 90. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 91. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 92. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 93. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 94. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 95. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 96. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 97. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 98. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 99. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

100. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

101. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

102. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

103. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

104. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

105. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

106. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

107. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

108. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต  และทฤษฎีจำานวน

109. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

110. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

111. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

112. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

113. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

114. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 115. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

116. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

117. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว

118. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

119. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

120. ชุดวิชา 40103 กฎหมายเกษตร 
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121. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

122. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

123. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

124. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

125. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

126. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

127. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

128. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

129. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

130. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบำาบัดโรคเบี้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

131. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

132. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

133. ชุดวิชา  54121  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

134. ชุดวิชา  54125  การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

135. ชุดวิชา  54132  เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

136. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

137. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

138. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

139. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

140. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

141. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

142. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

143. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

144. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

145. ชุดวิชา 55319/55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

146. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

147. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

148. ชุดวิชา 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

149. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

150. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

151. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

152. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

153. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
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154. ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์

155. ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์

156. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

157. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

158. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

159. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

160. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

161. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

162. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

163. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

164. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

165. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

166. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

167. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

168. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม

169. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

170. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

171. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

172. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

173. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

174. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

175. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

176. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

177. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

178. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

179. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

อนึ่ง สำาหรับเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาสามารถลง

ทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาท่ีมีลักษณะอย่างหน่ึง

อย่างใดดังต่อไปนี้

1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ไว้เฉพาะสำาหรับหลักสูตรนั้นๆ

3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำาชุมชน 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 
กฎหมายปกครอง 
กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 

กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน 
 ประกันภัย 
กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและ
 ทรัพย์ตั๋วเงิน 
กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท 

กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 
กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางอ้อม และ
 ภาษีทรัพย์สิน 
กฎหมายมหาชน
กฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไป
 ในวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและ
 กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

Public Finance Law
Investment Law
The Law for Community Leaders 
Intellectual Property Law 
International Transaction Law 
Administrative Law
Commercial Law I: Sales, Hire and 
 Hire-purchase 
Commercial Law II: Loans, Deposits,   
 Agents  and Insurance 
Commercial Law III: Suretyships, 
 Mortgages and Bills 
Commercial Law IV: Partnerships and  
 Companies 
Civil Law I: Persons, Juristic Acts and   
 Contracts
Civil Law II: Obligations and Delicts 
Civil Law III: Family Law and Law of  
 Succession
Taxation Law I: Income Tax 
Taxation Law II: Indirect Tax and  
 Property Tax 
Public Law
International Law 
Labour Law 
Property Law 
Procedural Law I: General Principles
 in Civil Procedure 
Procedural Law II: Civil Procedure and
 Bankruptcy Law 
Procedural Law III: Criminal Procedure
Environmental Law 
Human Rights Law

41462
41460
41001
41455
41423
41461
41321

41322

41323

41324

41211

41212
41311

41421
41457

41201
41451
41404
41213
41341

41342

41343
41405
41454
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ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 
การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ
 การแข่งขันทางการค้า     
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม
การบริหารงานยุติธรรม 
การบริหารจัดการชุมชน 
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ทักษะชีวิต
ไทยกับสังคมโลก
ไทยศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย
ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
 สำาหรับผู้นำาชุมชน  
สถาบันระหว่างประเทศ
สังคมมนุษย์ 
เสริมประสบการณ์ผู้นำาชุมชน

อาชญากรรมทางธุรกิจ
อารยธรรมมนุษย ์

Criminal Law I: General Principles
Criminal Law II: Offenses
Criminal Law III: Special Law Offenses
Justice Process and Thai Court System 
Consumer Protection Law and   
 Competition Law
Protection of Rights and Liberties of  
 the  People 
Management of Agriculture, Natural  
 Resources, and Environment
Criminal Justice Administration 
Community Management 
Administration of Local Administration  
 Organizations 
Development of Community Products 
General Principles of Law
Life Skills
Thailand and the World Community
Thai Studies
Professional Experience in Law
Khmer for Communication
Chinese for Communication
Thai for Communication
English for Communication
English for Lawyers
Thai and Foreign Legal Systems
Science, Technology and 
 Environment for Life 
Economics, Politics, and Governments 
 for Community Leaders 
International Institutes
Human Society 
Professional Experience in 
 Community Leaders 
Business Crime
Human Civilization

41231
41232
41432
41459
41456

41005

41008

41431
41003
41006

41007
40101
10103
10152
10151
41444
10163
10162
10161
10111
41401
41402
10141

41002

41452
10131
41004

41458
10121
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