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หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิานติศิาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความ

เขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้ักษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษย์ไดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลกัษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตันใ์นมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลางสัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้   

2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐานรูปประโยคและหลัก

ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทัว่ไปในชวีติประจ าวัน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสัทอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตัวอักษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อการ

สือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวัตศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวัฒนธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกับชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาค

ตา่งๆ ในโลก 

40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายท ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 General Principles of Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในความหมายของกฎหมาย ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา รวมถงึ

  ขอ้ความคดิทางกฎหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัปรัชญา ระบบกฎหมาย ทีม่าและการตคีวามกฎหมาย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักพืน้ฐานของกฎหมาย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับชวีติประจ าวัน 

  การประกอบวชิาชพีทางกฎหมายบทบาทและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ประวัตศิาสตร์ของขอ้ความคดิและสถาบันทางกฎหมาย แนวคดิ 

ทฤษฎี ในทางปรัชญาแห่งกฎหมาย การท าความเขา้ใจเหตุผลและหลักปรัชญาทีอ่ยู่เบือ้งหลังกฎเกณฑ ์ระบบ

กฎหมาย ทีม่าของกฎหมาย ล าดบัศกัดิข์องกฎหมาย การใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมาย

ลักษณะตา่งๆ และความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายกับศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับชวีติประจ าวัน

และการประกอบวชิาชพีกฎหมายและบทบาทของกฎหมายในสงัคม รวมทัง้จรรยาบรรณของนักกฎหมาย 
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41214 กฎหมายแพง่วา่ดว้ยบุคคล นติกิรรม และหนี ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law: Persons, Juristic Acts and Obligations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับการเริม่ตน้จนถงึการสิน้สดุสภาพบคุคลความสามารถ          

  ภมูลิ าเนาของบคุคลและนติบิคุคล 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับนติกิรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรม โมฆยีะกรรม      

  เงือ่นไข เงือ่นเวลา ระยะเวลาและอายคุวาม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทัว่ไปแหง่สญัญา มัดจ าและเบีย้ปรับ 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับหนี ้วตัถแุหง่หนี ้ผลแหง่หนี ้รับชว่งสทิธ ิโอนสทิธ ิ      

  เรยีกรอ้ง การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของลกูหนี้ การเพกิถอนการฉอ้ฉล สทิธยิดึหน่วง บรุมิสทิธ ิลกูหนี้และ

  เจา้หนีห้ลายคนและความระงับแหง่หนี ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเริ่มตน้และการสิน้สุดสภาพบุคคล ความสามารถ ภูมลิ าเนา นิตบิุคคล นิตกิรรม การแสดงเจตนา 

โมฆะกรรม โมฆยีะกรรม เงือ่นไข เงือ่นเวลา ระยะเวลา อายุความ หลักทั่วไปแห่งสญัญา มัดจ า เบีย้ปรับ หนี้ วัตถุ

แหง่หนี ้ผลแหง่หนี ้รับชว่งสทิธ ิโอนสทิธเิรยีกรอ้ง การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของลกูหนี ้การเพกิถอนการฉอ้ฉล สทิธยิดึหน่วง 

บรุมิสทิธ ิลกูหนีแ้ละเจา้หนีห้ลายคน ความระงับแหง่หนี ้

41215 กฎหมายแพง่วา่ดว้ยละเมดิและทรพัยส์นิ (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law: Delicts and Property Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกบั ละเมดิ จัดการงานนอกสัง่และลาภมคิวรได ้

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับ ความหมายและประเภทของทรัพย ์กบัทรัพยส์นิ  

  และการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรัพยห์รอืทรัพยสทิธอินัเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย ์

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับการเพกิถอนการจดทะเบยีนการโอนอสงัหารมิทรัพย์

  หรอืทรัพยสทิธอินัเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย ์กรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครองและภาระจ ายอม 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับสทิธอิาศัย สทิธเิหนอืพืน้ดนิ สทิธเิก็บกนิและภาระ

  ตดิพันในอสงัหารมิทรัพย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมคิวรได ้ความหมายและประเภทของทรัพยก์ับทรัพยส์นิ การไดม้าซึง่

อสังหารมิทรัพยห์รือทรัพยสทิธอิันเกีย่วกับอสังหารมิทรัพย ์การเพกิถอนการจดทะเบยีนการโอนอสังหารมิทรัพย์

หรอืทรัพยสทิธเิกีย่วกับอสงัหารมิทรัพย ์กรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง ภาระจ ายอม สทิธอิาศยั สทิธเิหนอืพืน้ดนิ สทิธิ

เก็บกนิ ภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย ์

41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบญัญตัทิ ัว่ไป ความผดิ และลหโุทษ (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Law: General Principles, Offenses and Petty Offenses 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจลกัษณะของกฎหมายอาญา โทษ และหลกัทัว่ไปเกีย่วกบัความรับผดิ 

  ของกฎหมายอาญา 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจองคป์ระกอบในแต่ละฐานความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยการกระท าความผดิ และฐานความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิทางอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญา การกระท าความผดิ และบทลงโทษใน

ลักษณะต่างๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาคบทบัญญัตทิั่วไป ภาคความผดิ และภาคลหุโทษ รวมถงึทฤษฎี

เกีย่วกบัการปรับปรุงแกไ้ขพฤตกิรรมของผูฝ่้าฝืนใหส้ามารถกลบัคนืมาอยูร่่วมกับบคุคลอืน่ได ้

41217 หลกักฎหมายมหาชนและกฎหมายรฐัธรรมนูญ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Public Law and Constitutional Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความหมาย ปรัชญาพืน้ฐานของกฎหมายมหาชน 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับรัฐ สถาบนัของรัฐ นติบิคุคลตามกฎหมายมหาชน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัววิฒันาการ ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน สทิธเิสรภีาพ 

 5. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับระบอบการปกครอง ระบบการควบคุมตรวจการใช ้ 

  อ านาจรัฐ ตลอดจนศาลรัฐธรรมนูญและวธิพีจิารณาในศาลรัฐธรรมนูญ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน ปรัชญาพืน้ฐานของกฎหมายมหาชน การแบง่แยกกฎหมายเอกชนออก

จากกฎหมายมหาชน องคป์ระกอบ รูปแบบของรัฐ การเป็นนิตบิุคคล สถาบันต่าง ๆ ของรัฐ บ่อเกดิของกฎหมาย

มหาชน หลกัการพืน้ฐานและนติวิธิใีนทางกฎหมายมหาชน 

 ประวัต ิและววิัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ความหมายของรัฐธรรมนูญ แนวคดิเกีย่วกับสทิธมินุษยชน สทิธิ

เสรภีาพของประชาชน รวมตลอดถงึการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน ระบอบการปกครอง องคก์รตา่งๆ ของรัฐ 

การจัดสรรอ านาจอธิปไตย หลักประกันความมั่นคงของรัฐธรรมนูญ ระบบควบคุมตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ  

ศาลรัฐธรรมนูญและวธิพีจิารณาในศาลรัฐธรรมนูญ 

41218 กฎหมายพาณชิยแ์ละธุรกจิ 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial and Business Law I 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ  

  3 เอกเทศสญัญา ตัง้แตส่ญัญาซือ้ขาย แลกเปลีย่น ให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งท าของ รับขน 

  ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน นายหนา้ และประกนัภัย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิัตไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับสัญญาทางพาณิชยแ์ละธุรกจิ สัญญาซือ้ขาย ขายเฉพาะอย่าง แลกเปลีย่น  

ให ้เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ จา้งแรงงาน จา้งท าของ รับขน ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน นายหนา้ และประกนัภัย 
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41311 กฎหมายแพง่วา่ดว้ยครอบครวัและมรดก (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Law: Family Law and Law of Succession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้และน าไปปฏบิตัไิด ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลในกฎหมายแตล่ะเรือ่ง และเนน้ใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์

ระหวา่งกฎหมายเรือ่งนัน้ๆ ทีม่ตีอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายครอบครัว ตัง้แตก่ารหมัน้ การสมรส ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรยิา ทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา 

ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิน้สุดแห่งการสมรส สทิธิและหนา้ที่ของบดิามารดาและบุตร ความปกครอง  

บตุรบญุธรรม ตลอดจนคา่อปุการะเลีย้งด ู

 กฎหมายมรดก ตัง้แต่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท สทิธิโดยธรรมในการรับมรดก   

การแบ่งทรัพย์มรดกหรือส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับและชัน้ต่างๆ การรับมรดกแทนทีก่ัน การเป็น

ทายาทโดยพนัิยกรรม แบบพนัิยกรรม ผลและการตคีวามแหง่พนัิยกรรม ความสมบรูณ์แหง่พนัิยกรรมหรอืขอ้ก าหนด

พนัิยกรรม วธิจีัดการและปันทรัพยม์รดก มรดกทีไ่มม่ผีูรั้บ และอายคุวามมรดก 

41312 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Procedure 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจพระธรรมนูญศาลยตุธิรรม และกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปรับขอ้เท็จจรงิกับขอ้กฎหมายได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักทั่วไปเกีย่วกับวธิพีจิารณาทางกฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน พระธรรมนูญ

ศาลยตุธิรรม และกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ตัง้แตเ่ขตอ านาจศาลในคดแีพ่ง การคดัคา้นผูพ้พิากษา อ านาจและ

หนา้ทีศ่าล การน่ังพจิารณา รายงานและส านวนความ คูค่วาม การยืน่และสง่ค าคูค่วามและเอกสารค าพพิากษาและ

ค าสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียม ตัง้แต่ว ิธีพิจารณาสามัญในศาลชัน้ตน้ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชัน้ตน้ ซึ่งไดแ้ก่  

วธิพีจิารณาคดมีโนสาเร่ วธิกีารชัว่คราวก่อนพพิากษา การพจิารณาโดยขาดนัดและอนุญาโตตุลาการ วธิพีจิารณา 

ในชัน้อทุธรณ์ และฎกีา 

41313 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและกฎหมายลกัษณะพยาน (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Procedure and Law of Evidence 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา นิตวิทิยาศาสตร์  

  การพจิารณาคดใีนศาลแขวงและในศาลเยาวชนและครอบครัว 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกฎหมายลักษณะพยาน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปรับขอ้เท็จจรงิกับขอ้กฎหมายได ้

 

 

 

 



8 

 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัทัว่ไปเกีย่วกับวธิพีจิารณาความอาญา ขัน้ตอนกอ่นฟ้องคดอีาญา ผูเ้สยีหาย อ านาจศาล หมายเรยีก 

หมายอาญา การจับ คน้ ควบคุม ขัง จ าคุกและการปล่อยตัว การสอบสวน การสั่งคดอีาญา การชันสูตรพลกิศพ  

การฟ้องคดอีาญา การไต่สวนมูลฟ้อง และการพจิารณาคดใีนศาลชัน้ตน้ ค าพพิากษา ค าสั่ง การอุทธรณ์และฎกีา 

การบังคับตามค าพพิากษา คา่ธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลีย่นโทษหนักเป็นเบา และการลดโทษ นติวิทิยาศาสตร์ 

การพจิารณาคดใีนศาลแขวงและในศาลเยาวชนและครอบครัว 

 หลักทั่วไปวา่ดว้ยกฎหมายลักษณะพยาน ปัญหาทางคด ีภาระการพสิจูน์ หนา้ทีก่ารน าสบื การคัดเลอืก

พยานหลกัฐาน วธิกีารน าสบืพยานหลกัฐาน การรับฟังและการชัง่น ้าหนักพยานหลักฐาน ทัง้ในคดแีพ่งและคดอีาญา 

41314 กฎหมายพาณชิยแ์ละธุรกจิ 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Commercial and Business Law II 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑข์องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นบรรพ  

  3 เอกเทศสัญญา ตัง้แต่ค ้าประกัน จ านอง จ าน า บัญชเีดนิสะพัด ตั๋วเงนิ หุน้สว่น บรษัิทจ ากัด และ

  สญัญาทางพาณชิย ์และธรุกจิอืน่ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิัตไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ค ้าประกนั จ านอง จ าน า บญัชเีดนิสะพัด ตัว๋เงนิ หุน้สว่น บรษัิทจ ากดั และสญัญาทางพาณิชยแ์ละธรุกจิอืน่ 

41315 การระงบัขอ้พพิาททางเลอืก (6 หนว่ยกติ) 

 Alternative Dispute Resolution 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ ววิัฒนาการของการระงับขอ้พพิาททางเลอืก 

  ลกัษณะและรูปแบบของการระงับขอ้พพิาททางเลอืกประเภทตา่งๆ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับสนธิสัญญา กฎหมาย หลักเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ 

  การระงับขอ้พพิาททางเลอืก 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบถงึบทบาทขององคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการระงับขอ้พพิาททางเลอืก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและววิัฒนาการของการระงับขอ้พิพาททางเลือก ลักษณะและรูปแบบของการระงับขอ้พิพาท

ทางเลอืกประเภทตา่งๆ ตลอดจนกฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายภายในประเทศ หลกัเกณฑ ์และองคก์รหรอืสถาบัน

ทัง้ในและระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

41316 กฎหมายภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Taxation Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎภีาษีอากร ความสมัพันธข์องภาษีอากรกับระบบ

  เศรษฐกจิ และเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกบัภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎภีาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ และเขา้ใจเกีย่วกับ        

  วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายในการจัดเก็บภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎภีาษีอากร บทบาทของภาษีอากรและการวางนโยบายภาษีอากรทีเ่ชือ่มโยงกับระบบเศรษฐกจิ ภาษี

เงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของไทย ตลอดจนสนธสิญัญาป้องกันการเก็บภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทย

กบันานาประเทศ 

 ทฤษฎภีาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ หลักกฎหมายและวธิกีารจัดเก็บภาษีทางออ้ม เชน่ ภาษีมูลคา่เพิม่ 

ภาษีธรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทรัพยส์นิ 

41317 กฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดแีละกฎหมายลม้ละลาย (6 หนว่ยกติ) 

 Execution and Bankruptcy Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกบัการบงัคับคดแีพ่ง 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกฎหมายลม้ละลาย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปรับขอ้เท็จจรงิกับขอ้กฎหมายได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไปว่าดว้ยการบังคับคด ียดึทรัพย์ อายัดทรัพย์ การขอรับช าระหนี้ก่อน การรอ้งขอให ้

ปล่อยทรัพย์ กันส่วน ขอเฉลีย่ทรัพย์ การถอนและการงดบังคับคด ีการขายทอดตลาดและการช าระหนี้แก่เจา้หนี้  

หลกักฎหมายลม้ละลายและฟ้ืนฟกูจิการ 

41318 กฎหมายเกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคม สาธารณสขุ และการแพทย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Law of Social Welfare, Health and Medical 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลกัการ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวัสดกิาร

  สงัคม สาธารณสขุ และการแพทย ์

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้นหนา้ทีก่ารงานและการด าเนนิชวีติในสงัคมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิหลักการ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกีย่วกับสวัสดกิารสงัคม ระบบสวัสดกิารสงัคม การจัดสวัสดกิาร

ใหแ้กบ่คุคลประเภทตา่งๆ ในสงัคม ปัญหาเกีย่วกบัการจัดสวัสดกิารและแนวทางแกไ้ข 

 แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับกฎหมายสขุภาพ การจัดโครงสรา้งองคก์รของรัฐและเอกชนเกีย่วกับระบบสขุภาพ 

นโยบายดา้นสขุภาพของประเทศ ระบบประกันสขุภาพ กระบวนการระงับขอ้พพิาท เยยีวยา ชดเชยความเสยีหาย 

ทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ ตลอดจนปัญหาในทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบสขุภาพ 

 แนวคดิและหลักกฎหมายเกีย่วกับบุคลากรทางการแพทย์ ความรับผดิของบุคลากรทางการแพทย์ และ 

การควบคมุจรรยาบรรณของบคุลากรทางการแพทย ์

41319 กฎหมายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication and Technology Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับเทคโนโลยีและการสือ่สารซึง่เป็นกฎหมาย 

  ทีเ่กดิขึน้ใหม ่

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับเทคโนโลยแีละการสือ่สารทางแพ่ง อาญา มหาชน  

  ซึง่เกีย่วขอ้งกับการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
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 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้นหนา้ทีก่ารงานและการด าเนนิวถิชีวีติในสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเกี่ยวพันระหว่างกฎหมายกับเทคโนโลยีและการสือ่สาร แนวความคดิ พัฒนาการกฎหมายเกี่ยวกับ

เทคโนโลยแีละการสือ่สาร โครงสรา้งและบทบาทหนา้ทีห่น่วยงานของรัฐ และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยแีละการสือ่สาร  

ซึง่เกีย่วขอ้งกับการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เชน่ วทิยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม การเงนิการธนาคาร พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

โซเชยีลมีเดีย ความมั่นคงทางไซเบอร์ ขอ้มูลส่วนบุคคล ทรัพย์สนิทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พยานหลักฐานทางอเิล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ ทัง้ทางแพ่ง อาญา มหาชน 

ผลกระทบพัฒนาการของเทคโนโลยกีบักฎหมายไทย 

41320 กฎหมายเกีย่วกบัทีด่นิ (6 หนว่ยกติ) 

 Land Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูแ้ละความเขา้ใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับที่ด ินตามกฎหมายที่ดนิ    

  กฎหมายเกีย่วกับการจัดสรรทีด่นิ กฎหมายเกีย่วกับปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอืน่ๆ  

  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้เกีย่วกับทีด่นิได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจและทราบถงึความส าคัญและความจ าเป็นของกฎหมายกับกลไกของรัฐและสังคม       

  โดยรวม ตลอดจนเขา้ใจถงึหลักการและเหตผุลของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับทีด่นิในแตล่ะเรือ่ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายทีด่นิ ตัง้แตร่ะบบทีด่นิ ทีด่นิของรัฐและทีด่นิของเอกชน การจัดทีด่นิเพือ่ประชาชน การออกหนังสอื

แสดงสทิธใินทีด่นิ การรังวัดทีด่นิ การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม การก าหนดสทิธใินทีด่นิเพื่อการศาสนา ทีด่นิของ 

คนต่างดา้ว และที่ดนิของนิตบิุคคลบางประเภท การจัดสรรที่ดนิ การปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม การจัดที่ดนิเพื่อ 

การครองชพี การจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาที่ดนิ การเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนกฎหมายอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ 

41401 ภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย (6 หนว่ยกติ) 

 English for Lawyers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ หรอืต ารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศัพทแ์ละส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชโ้ดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อใหส้ามารถอ่านและเขา้ใจความหมาย

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบักฎหมาย 
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41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Thai and Foreign Legal Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบกฎหมายต่างประเทศทีส่ าคัญ อันมอีทิธพิลต่อกฎหมาย

นานาประเทศ และกฎหมายไทย ทัง้นีเ้พือ่จะไดเ้ป็นรากฐานความเขา้ใจในการศกึษาคน้ควา้กฎหมาย

ตา่งประเทศ และการศกึษากฎหมายเปรยีบเทยีบ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ ประวตัแิละววิฒันาการของระบบกฎหมายไทย  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัติว ิวัฒนาการ หลักกฎหมายที่ส าคัญ กระบวนการยุติธรรม และอิทธิพลของระบบกฎหมาย

ตา่งประเทศทีส่ าคญั 

 ประวัตวิวิัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมของไทยตัง้แต่สมัยสโุขทัยจนถงึปัจจุบัน 

โดยเนน้ถงึการปฏริูปกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมในสมัยรัชกาลที ่5 ตลอดจนการจัดท าประมวลกฎหมายใน

สมัยตอ่มา 

41403 กฎหมายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Law and Social Change 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเนื้อหาวชิานิตศิาสตร์ทีม่คีวามเชือ่มโยงกับสาขาวชิาอืน่ และ

เชือ่มโยงกับสงัคมวัฒนธรรมทีม่กีารเคลือ่นตัวอย่างเป็นพลวัตร ไม่วา่จะเป็นดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 

สงัคม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้นการศกึษาทีส่งูขึน้ หรอืประกอบอาชพี หรอืพัฒนา

  ประเทศ ตอ่ไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักทั่วไปว่าดว้ยความเกีย่วพันระหว่างกฎหมายกับสังคม ซึง่สังคมมพีลวัตรเคลือ่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ความเกี่ยวพันครอบคลุมทัง้ดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สังคม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ดา้นการเมือง 

การปกครอง ดา้นสภาพบังคับทางกฎหมาย ดา้นกระบวนการยุตธิรรม ดา้นธุรกจิ การขนสง่ การเคลือ่นยา้ยทุนและ

การคา้ระหวา่งประเทศ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค ป้องกันการผูกขาด และ

แขง่ขนัทางการคา้ ดา้นการศกึษา ดา้นสาธารณสขุ ดา้นสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

 การน ากฎหมายมาใชเ้พือ่พัฒนาและเพือ่ความสอดคลอ้งตอ่สภาพสงัคมวัฒนธรรมทีม่กีารเคลือ่นตวัและ

เปลีย่นแปลงรวดเร็ว 

41404 กฎหมายแรงงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Labor Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิพื้นฐานและววิัฒนาการของกฎหมายแรงงานและ

กฎหมายประกนัสงัคมไดถ้กูตอ้ง 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักเกณฑต์่างๆ ของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน

สัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ์ และ

กฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงานไดถ้กูตอ้ง 
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 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหาหรือ

ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ไดถ้กูตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและววิัฒนาการของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมโดยทั่วไป กฎหมายคุม้ครอง

แรงงานซึง่บัญญัตเิกีย่วกับสทิธหินา้ทีข่ัน้มูลฐานของนายจา้งและลกูจา้งทีก่ฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้กฎหมาย

แรงงานสัมพันธซ์ึง่ก าหนดความสัมพันธร์ะหว่างนายจา้งและลูกจา้งในเรื่องต่างๆ และสทิธเิสรีภาพในการจัดตัง้

องคก์ารของฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง รวมทัง้กฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกันสังคมทีป่ระกันความมั่นคงขัน้

พื้นฐานในการด ารงชวีิตของลูกจา้ง ตลอดจนกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งใชบ้ังคับเฉพาะกิจการ

รัฐวสิาหกจิ และกฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวธิีพิจารณาคดีแรงงาน ซึง่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ

ด าเนนิคดทีางแรงงานทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกตา่งจากกฎหมายวธิสีบญัญัตทิัว่ไป 

41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Environmental Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาวะแวดลอ้มทีม่ตีอ่สงัคม 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาทราบถงึหลักเกณฑท์ั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม กฎหมาย

สิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดศ้กึษากฎหมายสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการควบคมุมลพษิ การอนุรักษ์ 

สิง่แวดลอ้ม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และธรรมชาติ ตลอดจนระงับการกระท าที่

กอ่ใหเ้กดิมลภาวะของเสยีวตัถอุนัตราย และการเรยีกคา่เสยีหายในคดสีภาวะแวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบหลักเกณฑเ์กีย่วกับการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัพลงังาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาเกีย่วกับวกิฤตการณ์สภาวะแวดลอ้มทีม่ีผลกระทบต่อโลก กฎหมายรัฐธรรมนูญทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สิง่แวดลอ้ม กฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม โดยแบง่การศกึษาออกเป็น การ

ควบคมุมลพษิ และการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิโดยเนน้ถงึกฎหมายทีม่อียู่ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐใน

การประกันสทิธขิองประชาชน เพื่อใหอ้ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีม่ีคุณภาพตามสมควร และมาตรการเกี่ยวกับการ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากคดสีภาวะแวดลอ้ม กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการใชท้ีด่นิ กฎหมายผังเมอืง และกฎหมาย

เกีย่วกบัพลงังาน 

41423 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Transaction Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกักฎหมายเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวปฏบิัตใินทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการประกอบธรุกจิได ้

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวนิจิฉัยปัญหากฎหมายทีเ่กีย่วกับการคา้ระหวา่งประเทศได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่าของกฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ หลักเกณฑข์ัน้พืน้ฐานเกีย่วกับการขออนุญาตน าสนิคา้เขา้ออก

ของประเทศไทย นโยบายและกฎเกณฑใ์นการควบคุมสนิคา้เขา้ออกของประเทศไทยและกลุม่นานาประเทศ เชน่ 

กลุ่มประเทศอาเซยีน กลุ่มตลาดร่วมยุโรป กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก การควบคุมการน าเงนิตราเขา้ออกนอก

ประเทศ การตัง้ตวัแทนการคา้ตา่งประเทศ การผกูขาดและการควบคมุการจ ากัดขอบเขตการคา้ 

 หลกัเกณฑข์องขอ้ตกลงและความรับผดิชอบของคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายระหวา่งประเทศ เชน่ สญัญา

ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ เอฟโอบี การใหเ้ครดติสนิเชือ่ทางการคา้ และการช าระค่าสนิคา้ การขนส่งสนิคา้ การ

ประกันภัยทางทะเล กฎหมายทีจ่ะใชบ้ังคับต่อสัญญาการคา้ระหว่างประเทศ และกระบวนการระงับขอ้พพิาททาง

การคา้ระหวา่งประเทศ 

41431 การบรหิารงานยตุธิรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Justice Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรู้ถ้งึภาระหนา้ทีข่องหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 

 2. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรูแ้ก่นักศกึษาเกีย่วกับงานในกระบวนการยุตธิรรม ในฐานะเป็นระบบการ

บรหิารรวม 

 3. เพื่อเสริมสรา้งแนวความคดิในหลักการประสานงานรณรงค์ต่อปัญหาอาชญากรรมในหน่วยงาน 

กระบวนการยตุธิรรมและเกีย่วเนือ่ง ตลอดจนสงัคมทัว่ไป 

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาและผูส้นใจไดต้ระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของหน่วยงาน กระบวนการ

ยตุธิรรมทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความผาสกุของประชาชนและเสถยีรภาพแหง่ชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารงานยุตธิรรมโดยสว่นใหญเ่ป็นการบรหิารงานราชการอย่างหนึง่ประกอบดว้ยระบบงานทีส่ าคัญ 

คอื ต ารวจ ทนายความ อัยการ ศาล คมุประพฤตแิละราชทัณฑ ์นอกจากการบรหิารงานองคก์รยตุธิรรมดังกลา่วแลว้ 

การบรหิารงานยุตธิรรมยังครอบคลมุถงึการประสานงานในกระบวนการยุตธิรรม การมสีว่นร่วมของประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน

ภาคเอกชนในกระบวนการยตุธิรรม และการพัฒนาระบบงานยตุธิรรมใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความเปลีย่นแปลงของสงัคมดว้ย 

41444 ประสบการณว์ชิาชพีกฎหมาย (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในหลักการส าคัญของการประกอบวชิาชพีกฎหมาย การวา่ความ

  และด าเนนิกระบวนพจิารณาคดใีนศาล และมคีวามตระหนักในคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับนักกฎหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาร่างและตรวจสญัญา การร่างและตรวจพนัิยกรรม ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศเกีย่วกับ

กฎหมายได ้ตลอดจนใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้ในการวางแผนภาษีกรได ้

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลของการระงับขอ้พพิาท และการด าเนนิคดแีบบกลุม่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการส าคัญของการประกอบวชิาชพีกฎหมาย คณุธรรมจรยิธรรมส าหรับนักกฎหมาย การวา่ความและ

ด าเนนิกระบวนพจิารณาคดใีนศาล การร่างและตรวจสัญญา การร่างและตรวจพนัิยกรรม ภาษีอากรกับการวางแผน 

การร่างและตรวจขอ้บังคับ ระเบยีบ ประกาศเกีย่วกับกฎหมาย การระงับขอ้พพิาท การด าเนนิคดแีบบกลุม่ กจิกรรม

กลุม่สมัพันธ ์
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41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับทฤษฎแีละหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้การ

บงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการขัดกนัแหง่กฎหมาย กฎหมายสญัชาต ิและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา หรอืขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ และน าไปปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะทั่วไป และทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายระหวา่งประเทศกับ

กฎหมายภายในประเทศ บคุคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ สทิธแิละหนา้ทีข่องรัฐ เขตแดนและเขตอ านาจของรัฐ  

สนธสิญัญา การระงับขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ การสงครามและความเป็นกลาง 

 ลกัษณะเกีย่วกบัสญัชาตขิองบคุคล การไดม้าและสิน้ไปซึง่สญัชาตไิทยและการขดักนัแหง่กฎหมาย  

 การร่วมมอืระหวา่งประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมและการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 

41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Institutes 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเทศ และอ านาจหนา้ทีข่องสถาบนัระหวา่งประเทศต่างๆ 

ในปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบถงึบทบาทของสถาบนัระหวา่งประเทศในปัจจุบนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะการด าเนนิงานและอ านาจหนา้ทีข่องสถาบันระหว่างประเทศซึง่อาจแบง่ออกเป็นประเภทต่างๆ ได ้

เชน่ สถาบันระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิสถาบันระหวา่งประเทศระหวา่งรัฐบาล สถาบันระหวา่งประเทศทีไ่ม่

เป็นรัฐบาล สถาบนัการกศุลระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารกาชาดสากล 

41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน (6 หนว่ยกติ) 

 Human Rights Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพัฒนาการและหลักกฎหมายสทิธมินุษยชนสากลและ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชนของประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับกลไกในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดับระหวา่งประเทศ

และในประเทศ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักกฎหมายสทิธมินุษยชนทัง้ในระดับสากลและใน

ระดบัประเทศไปวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและพัฒนาการของสทิธมินุษยชน ลักษณะของกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ การ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยสหประชาชาตแิละองคก์รเอกชน องคก์ารระหวา่งประเทศระดับภูมภิาคกับ

การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน กลไกการคุม้ครองสทิธมินุษยชนของไทย สทิธเิกีย่วกับเนื้อตัวร่างกายของ

บคุคล สทิธเิกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม สทิธเิกีย่วกับมโนธรรมและความเป็นสว่นตัว สทิธเิกีย่วกับการเมอืง สทิธิ

เกี่ยวกับเศรษฐกจิ สทิธิดา้นสังคมและวัฒนธรรม สทิธิของกลุ่มซึง่เสีย่งต่อถูกการละเมิดสทิธิ สทิธิประชาชน 

กฎหมายมนุษยธรรมและสทิธผิูล้ ีภ้ัย แนวโนม้ของสทิธมินุษยชน 

41455 กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา (6 หนว่ยกติ) 

 Intellectual Property Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ววิฒันาการของการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาและ

กฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะแห่งสทิธ ิการคุม้ครองและการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิ

ทางปัญญาประเภทตา่งๆ ทีป่ระเทศไทยมกีฎหมายใหก้ารคุม้ครอง และการคุม้ครองสทิธใินทรัพยส์นิ

ทางปัญญาทีป่ระเทศไทยจะตอ้งมกีฎหมายเพือ่อนุวตักิารตามพันธกรณีขององคก์ารการคา้โลก 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับศาลทรัพย์สนิทางปัญญา และการคา้ระหว่างประเทศและการ

บงัคบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวัตถุประสงคท์ัง้ 3 ขอ้ ขา้งตน้ไปปรับวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิ

เกีย่วกบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กดิขึน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการ ความเป็นมา สาระส าคัญของกฎหมายลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ สทิธบิัตรและความลับ

ทางการคา้ การแข่งขันทางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม ความตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกับการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 

การคุม้ครองพันธุพ์ชื การคุม้ครองการออกแบบวงจรรวม การพจิารณาคดทีรัพยส์นิทางปัญญา 

41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Protection Law and Competition Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

 2. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการ และกลไก ระเบยีบปฏบิัตเิกีย่วกับ

การคุม้ครองผูบ้รโิภค และการเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดรั้บความเสยีหายได ้

 3. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ได ้

 4. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับกฎหมายและมาตรการการคุม้ครอง การ

แขง่ขนัทางการคา้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค มุง่คุม้ครองในดา้นคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิดฉลาก 

การบรรจ ุหบีหอ่ การโฆษณา องคก์ร และสถาบนัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค และ

ตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลักการ กลไก มาตรการ หลักกฎหมายเกีย่วกับการแขง่ขันทางการคา้ โดย

ป้องกันการรวมธุรกจิ หรอืร่วมกันลดหรือจ ากัดการแขง่ขัน การใชอ้ านาจเหนือตลาด อันอาจก่อใหเ้กดิการผูกขาด

หรอืความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั 
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41458 อาชญากรรมทางธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Crime 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการกระท าความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกจิ ความผดิทางอาญาทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วกับ

อาชญากรรมทางธุรกจิ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกจิ โดยเนน้กฎเกณฑข์อง

กฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ 

41460 กฎหมายเกีย่วกบัการลงทุน (6 หนว่ยกติ) 

 Investment Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎแีละสาระส าคัญของกฎหมายเกีย่วกับการลงทนุ 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจ รูปแบบ ขัน้ตอนและวธิกีารทางกฎหมาย ส าหรับการคา้และ การลงทนุ

ในรูปแบบตา่งๆ 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจไปประกอบการพจิารณาเพือ่การลงทนุ หรอืเพือ่ด าเนนิ

กจิการตา่งๆ เกีย่วกบัการลงทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎแีละสาระส าคญัของกฎหมายเกีย่วกับการลงทนุในการประกอบธรุกจิประเภทตา่งๆ รวมถงึ

บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิของผูป้ระกอบกจิการ หลกัเกณฑว์ธิกีารและระเบยีบขอ้บงัคับ แนวทางการปฏบิัตแิละ

ขัน้ตอนการด าเนนิการตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย สทิธทิีผู่ป้ระกอบกจิการพงึไดรั้บ แนวโนม้ความเปลีย่นแปลง

ในภาคธรุกจิและการลงทนุ 

41461 กฎหมายปกครอง (6 หนว่ยกติ) 

 Administrative Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบอ่เกดิและหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง 

2. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดองคก์รภาครัฐ อ านาจหนา้ที ่ความรับผดิของ 

ฝ่ายปกครอง รวมทัง้การตรวจสอบควบคมุฝ่ายปกครอง 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูค้วามเขา้ใจไปใชใ้นการปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

บอ่เกดิกฎหมายปกครอง หลักการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง การจัดระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

การกระท าของฝ่ายปกครอง วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง การจัดท าบรกิารสาธารณะ หลักการจัดระบบบริหารงาน

บุคคลและทรัพย์สนิของฝ่ายปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง 

กฎหมายเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารของราชการ ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดใีนศาลปกครอง 
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41462 กฎหมายเกีย่วกบัการคลงัและงบประมาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง 

นโยบายการเงนิและการคลงัของรัฐ ตลอดจนการจัดองคก์รของรัฐทางดา้นการเงนิและการคลงั 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับรายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐ การกอ่หนี้สาธารณะ วธิกีาร

จัดท างบประมาณของรัฐ 

3. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใชจ้่ายเงินของรัฐ  

การควบคมุการเงนิและการคลงัของรัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่า ทฤษฎี และแนวคดิพื้นฐานของกฎหมายการคลัง นโยบายการเงนิและการคลังของรัฐ การจัด

องคก์รของรัฐทางการคลัง รายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะ วธิกีารจัดท างบประมาณของรัฐ ระบบ

ตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของรัฐ การควบคมุการเงนิ และการคลงัของรัฐในรูปแบบตา่งๆ 

41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Judicial Administration, Human Rights, and Good Governance 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม 

2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักสทิธมินุษยชน คณุธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมาภบิาล 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการยุตธิรรมและกฎหมายในชวีติประจ าวัน ประกอบดว้ย แนวคดิ หลักการ ความหมายของ 

การบรหิารงานยุตธิรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัตแิละพัฒนาการของกระบวนการยุตธิรรมสากล ความรู ้

พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายส าคัญในการด าเนินชีว ิต กฎหมายที่เป็นขอ้บังคับของสังคมและ

ประเทศชาต ิหลกันติธิรรม กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการยตุธิรรม 

 หลักสทิธมินุษยชน คณุธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย หลักสทิธมินุษยชน บทบาท

และการพัฒนาของสทิธมินุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์เกีย่วกับสทิธมินุษยชน นโยบายการพัฒนา

ของรัฐทีส่ง่ผลต่อสทิธมินุษยชน แนวคดิทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและความรับผดิชอบทางสังคมของบุคลากร

ภาครัฐ การปฏบิตัตินตามหลกัธรรมาภบิาล ประเด็นปัญหาทางจรยิธรรมในยคุโลกาภวิัฒน ์ผลกระทบทางสงัคม และ

แนวทางการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
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