คําอธิบายชุดวิชา
10103 ทักษะชีวิต
General Principles of Law
ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การแสวงหาและพัฒนาความรูใหม ความสามารถในดาน
การจัดการ การใชเทคโนโลยี การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การ
ขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English For Communication
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย
Human Society
ความรูเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสม
ั พันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและกับ
สังคมรอบตัว วิถีการดําเนินชีวิต ภูมิปญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย
Human Society
ลักษณะพื้นฐานของความเปนมนุษย การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย องคประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษยในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
สงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย ปญหาสังคมและแนวทางแกไข การเสริมสรางสังคมที่ดี
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ
การประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกตผสมผสาน
การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี
ศิลปกรรม
10152 ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
สภาวการณ แนวโนม และลักษณะความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนผลจากกระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปญหาและ
ผลกระทบ
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ
40101 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
General Principles of Law
ความหมาย ลักษณะ และโครงรางของกฎหมายโดยทั่วไป บอเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและ
แนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายตางๆ ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การใชกฎหมาย หลักการ
ตีความกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมายลักษณะตางๆ หลักกฎหมายที่สําคัญบางประการ
ความสัมพันธระหวาง
กฎหมายลักษณะตางๆ และความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน และการประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งจรรยาบรรณของผูใชกฎหมาย

41201 กฎหมายมหาชน
Public Law
ความหมายของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายมหาชนโดยเนนถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มตั้งแตรัฐ
ระบอบการปกครอง ประมุขแหงรัฐ การแบงแยกอํานาจ การใชอํานาจอธิปไตย แนวนโยบายแหงรัฐ สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน การควบคุมมิใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
การการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายปกครอง ตั้งแตการ
ปกครองของรัฐ ทฤษฎีการรวมและกระจายอํานาจ การแบงสวนบริหารราชการแผนดิน บริการสาธารณะ ความเกี่ยวพัน
ระหวางขาราชการกับรัฐ การควบคุมการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานจนถึงแนวความคิดเรื่องศาลปกครอง
41211 กฎหมายแพง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts
ลักษณะบุคคล โดยเริ่มตั้งแตการเริ่มตนและการสิ้นสุดสภาพบุคคล ความสามารถ ภูมิลําเนา นิติบุคคล
ลักษณะนิติกรรม ตั้งแตความหมาย ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณของ
นิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ
ลักษณะสัญญา ตั้งแตการกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา การเลิกสัญญา จนถึงมัดจําและการกําหนดเบี้ยปรับ
41212 กฎหมายแพง 2: หนี้ ละเมิด
Civil Law II: Obligations and Delicts
ลักษณะหนี้ ตั้งแตความหมายของหนี้ วัตถุแหงหนี้ การรับชวงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกรอง การใชสิทธิของ
ลูกหนี้ การเพิกถอน การฉอฉล สิทธิยึดหนวง บุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจาหนี้หลายคนและความระงับแหงหนี้
ลักษณะละเมิด ตั้งแตความรับผิดเพื่อละเมิด โดยการกระทําของตนเองหรือของผูอ่ืน ความรับผิดในฐานะเปน
เจาของทรัพยสินอันเปนตนเหตุแหงละเมิด คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด อายุความละเมิดและนิรโทษกรรม
ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลักษณะลาภมิควรได
41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
Property Law
กฎหมายทรัพยสิน ตั้งแตความหมาย ประเภท และความสัมพันธของทรัพยสน
ิ สภาพของทรัพยสินและบุคคล
สิทธิ กรรมสิทธิแ
์ ละกรรมสิทธิร์ วม การไดมาซีง่ กรรมสิทธิ์ การใชสท
ิ ธิและขอจํากัด การใชสิทธิ สิทธิครอบครอง ภาระ
จํายอม ทรัพยสิทธิอื่นๆ การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสท
ิ ธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย รวมทัง้ กรรมสิทธิใ์ น
อาคารชุด
กฎหมายทีด
่ ิน ตั้งแตระบบที่ดน
ิ ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน การออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด
่ ิน การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย ตลอดจนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทวั่ ไป
Criminal Law I: General Principles
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทํา
ความผิด ผูมส
ี วนเกี่ยวของในการกระทําความผิด เหตุยกเวนความผิด ยกเวนโทษ ลดโทษ การกระทําความผิดหลาย
บทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
Criminal Law II: Offenses
ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไวในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแตความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความ
สงบสุขของประชาชนและการคา ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดตอชีวต
ิ ความผิดตอรางกาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทําใหแทงลูกและทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพยจนถึงความผิดลหุโทษ และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางความผิดอาญาที่มีลักษณะการกระทําใกลเคียงกัน
41311 กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก
Civil Law III: Family Law and Law of Succession
กฎหมายครอบครัว ตั้งแตการหมั้น การสมรส ความสัมพันธระหวางสามีภริยา ทรัพยสินระหวางสามีภริยา
ความสมบูรณของการสมรส การสิ้นสุดแหงการสมรส สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตร
บุญธรรม ตลอดจนคาอุปการะเลี้ยงดู
กฎหมายมรดก ตั้งแตการตกทอดแหงทรัพยมรดก การเปนทายาท สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การแบง
ทรัพยมรดกหรือสวนมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ การรับมรดกแทนที่กัน การเปนทายาทโดย
พินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแหงพินัยกรรม ความสมบูรณแหงพินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม
วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ และอายุความมรดก

41321 กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase
กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย ตั้งแตลักษณะประเภทและระบบของสัญญาซื้อขาย หนาที่และความรับผิดของ
คูสัญญา การคุมครองผูบริโภค การซื้อขายเฉพาะอยางและหลักปฏิบัติการซื้อขายในธุรกิจ กฎหมายวาดวยสัญญา
แลกเปลี่ยน กฎหมายวาดวยสัญญาเชาทรัพย ลักษณะและแบบของสัญญาเชา หนาที่และความรับผิดของคูสัญญา
ความระงับแหงสัญญา ตลอดจนกฎหมายวาดวยสัญญาเชาซื้อ กฎหมายวาดวยสัญญาแรงงาน จางทําของ และรับขน
41322 กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย
Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance
กฎหมายวาดวยสัญญายืมใชคงรูป ยืมใชสิ้นเปลือง ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
กฎหมายวาดวยสัญญาตัวแทน โดยเริ่มตั้งแตลักษณะประเภทของตัวแทน หนาที่และความรับผิดที่มีตอ
ระหวางตัวการและตัวแทน และตอบุคคลภายนอก ความระงับแหงสัญญาตัวแทนตลอดจนตัวแทนคาตาง
กฎหมายวาดวยสัญญา นายหนา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
กฎหมายวาดวยสัญญาประกันภัยชนิดตางๆ ซึ่งไดแก การประกันวินาศภัย การประกันภัยในการับขน การ
ประกันภัยค้ําจุนและการประกันชีวิต
41323 กฎหมายพาณิชย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน
Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills
กฎหมายวาดวยการประกันดวยบุคคลและทรัพย ซึ่งไดแก ค้าํ ประกัน จํานอง จํานํา
กฎหมายวาดวยสัญญาบัญชีเดินสะพัดและตัว๋ เงิน ซึ่งไดแก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค ความผิด
ทางอาญาเกี่ยวกับการใชเช็ค ตลอดจนแนวปฏิบัตท
ิ างธุรกิจการคาเกี่ยวกับตั๋วเงินและการประกัน ดวยบุคคลและทรัพย
41324 กฎหมายพาณิชย 4: หุนสวน บริษัท
Commercial Law IV: Partnerships and Companies
กฎหมายวาดวยหุนสวนบริษัท ศึกษาตั้งแตแนวคิด รูปแบบการดําเนินธุรกิจตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ศึกษา
เรื่องหางหุนสวนและบริษัทตั้งแตเรื่องหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด ทั้งนี้เนนถึงสภาพและการ
จัดตั้งหางหุนสวน ผูถือหุน ลักษณะทั่วไปของหางหุนสวนสามัญ การดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การครอบงํา การ
จัดการและการเลิกหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด การระดมทุนสําหรับ
องคกรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาองคกรธุรกิจรวมสมัย
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง
Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตั้งแตระบบศาลยุติธรรม ลําดับชั้นของศาล การจัดตั้งหรือยกเลิกศาล ผูพิพากษาใน
ศาลชั้นตางๆ อํานาจของผูพิพากษาในตําแหนงตางๆ เขตอํานาจศาล องคคณะผูพิพากษาและอํานาจของผูพิพากษา
นายเดียว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1 ตั้งแตเขตอํานาจศาลในคดีแพง การคัดคานผูพิพากษา
อํานาจและหนาที่ศาล การนั่งพิจารณา รายงานและสํานวนความ คูความ การยื่นและสงคําคูความ และเอกสาร
คําพิพากษาและคําสั่ง คาฤชาธรรมเนียม
หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทั่วไป การมาศาลของพยาน การถามพยาน การนําสืบ
พยานหลักฐาน การตรวจและแตงตั้งผูเชี่ยวชาญโดยศาล
41342 กฎหมายวิธส
ี บัญญัติ 2: วิธพ
ี ิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย
Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตอจากชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ตั้งแตวิธีพิจารณาสามัญในศาล
ชั้นตน วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ซึ่งไดแก วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร การพิจารณาโดยขาดนัดและ
อนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา การบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่ง
กฎหมายลมละลาย ตั้งแตการฟองคดีลมละลาย การพิทักษทรัพย ยึดทรัพย พิพากษาใหลมละลาย และการ
ปลดจากการลมละลาย
41343 กฎหมายวิธส
ี บัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
Procedural Law III: Criminal Procedure
ประมูลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแตอํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก และหมายอาญา การจับขัง จําคุก คน และปลอยชั่วคราว การสอบสวน การฟอง
คดีอาญา การไตสวนมูลฟอง การพิจารณาคําพิพากษา และคําสั่งการอุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและ
คาธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พยานหลักฐานในคดีอาญา ไดแก พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ผูช
 ํานาญพิเศษและศึกษาถึงการ
สืบสวน สอบสวน และนิติเวชศาสตร

41401 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชโดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อใหสามารถอานและเขาใจความหมาย
ภาษาอังกฤษทีเ่ กี่ยวกับกฎหมาย
41402 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ
Thai and Foreign Legal Systems
ประวัติวิวัฒนาการ หลักกฎหมายที่สําคัญ กระบวนการยุติธรรม และอิทธิพลของระบบกฎหมายตางประเทศที่
สําคัญ
ประวัติวิวัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน โดย
เนนถึงการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการจัดทําประมวลกฎหมายในสมัยตอมา
41404 กฎหมายแรงงาน
Labor Law
หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน
และกฎหมายประกันสังคมโดยทั่วไป กฎหมายคุมครอง
แรงงานซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ขั้นมูลฐานของนายจางและลูกจางที่กฎหมายรับรองและคุมครองใหกฎหมาย
แรงงานสัมพันธซึ่งกําหนดความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางในเรื่องตางๆ
และสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้ง
องคการของฝายานายจางและลูกจาง รวมทั้งกฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคมที่ประกันความมั่นคงขั้น
พื้นฐานในการดํารงชีวิตของลูกจาง ตลอดจนกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธซึ่งใชบังคับเฉพาะกิจการรัฐวิสาหกิจ
และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีทางแรงงาน
ที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากกฎหมายวิธีสบัญญัติทั่วไป
41405 กฎหมายสิ่งแวดลอม
Environmental Law
ศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตการณสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง สภาวะ
แวดลอมโดยแบงการศึกษาออกเปน การควบคุมมลพิษ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติโดยเนนถึงกฎหมาย
ที่มีอยู ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน เพื่อใหอยูในสภาวะแวดลอมที่มีคุณภาพตาม
สมควร และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายจากคดีสภาวะแวดลอม
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
41406 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
Introduction to Business Administration
ลักษณะขององคการธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบตางๆ หนาที่งานทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบริหาร การ
บริหารงานบุคคลและการตลาด เปาหมายของธุรกิจ กลไกการหาทุน และใชทุนเพื่อการดําเนินงานทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอสังคม ผูบริโภค พนักงานผูถือหุนและผูเคยคา
บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งไดแก กฎหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบ และ
หลักเกณฑการกอตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การลมละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุมครองผูบริโภค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได
Taxation Law I: Income Tax
ทฤษฎีภาษีอากร บทบาทของภาษีอากรกับระบบเศรษฐกิจ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อแกปญหาทาง
เศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษาเงินไดนิติบุคคลของไทย สนธิสัญญาปองกันการ
เก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ
41431 การบริหารงานยุติธรรม
Criminal Justice Administration
การบริหารงานยุติธรรมโดยสวนใหญเปนการบริหารงานราชการอยางหนึ่งประกอบดวย ระบบงานที่สําคัญ คือ
ตํารวจ ทนายความ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ นอกจากการบริหารงาน องคกรยุติธรรมดังกลาวแลวการ
บริหารงานยุติธรรมยังครอบคลุมถึงการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม การมีสวนรวมของประชาชนตลอดจน
หนวยงานภาคเอกชนในกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาระบบงานยุติธรรมใหสอดคลองกับภาวะความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมดวย
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
Criminal Law III: Special Law Offenses
ความผิดเกี่ยวกับรายไดของแผนดิน ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งแวดลอม และอนุรักษธรรมชาติ สุขภาพ
อนามัย ประชาชน ยาเสพติดใหโทษ การคมนาคม การพาณิชยและการเครดิต ความมั่นคงของรัฐ ความสะอาด
เรียบรอยของบานเมือง การพิทักษผูบริโภค และความเปนธรรมในดานแรงงาน

41444 ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
Professional Experience in Law
สถานภาพและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการสํานักงานทนายความ การใหคําแนะนํา
ทางกฎหมาย การรางและตรวจสัญญา การทําพินัยกรรม การเสียภาษีอากร การเรียงคําฟอง การเรียงคําใหการ การ
เตรียมคดี การสืบพยาน
การรับฟงและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การเรียงคําพิพากษา การเรียงคําฟองอุทธรณ
ฎีกา การเรียงคําแกฟองอุทธรณและฎีกา การขอคุมครองชั่วคราวกอนศาลพิจารณา การบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาล จรรยาวิชาชีพกฎหมาย กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพ
41451 กฎหมายระหวางประเทศ
International Law
ลักษณะทั่วไป และที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับ
กฎหมายภายในประเทศ บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาที่ของรัฐ เขตแดนและเขตอํานาจของรัฐ
สนธิสัญญา การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ การสงครามและความเปนกลาง
ลักษณะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล การไดมาและสิ้นไปซึ่งสัญชาติไทยและการขัดกันแหงกฎหมาย
การรวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม และการสงผูรายขามแดน
41452 สถาบันระหวางประเทศ
International Institutes
ลักษณะการดําเนินงานและอํานาจหนาที่ของสถาบันระหวางประเทศซึ่งอาจแบงออกเปนประเภทตางๆ ได
เชน สถาบันระหวางประเทศของสหประชาชาติ สถาบันระหวางประเทศระหวางรัฐบาล สถาบันระหวางประเทศที่ไมเปน
รัฐบาล สถาบันการกุศลระหวางประเทศ เชน องคการกาชาดสากล
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
แนวคิดและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ลักษณะของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ การสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน
โดยสหประชาชาติและองคกรเอกชน
องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคกับการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนของไทย สิทธิเกี่ยวกับเนื้อตัวรางกายของบุคคล
สิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม สิทธิเกี่ยวกับมโนธรรมและความเปนสวนตัว สิทธิเกี่ยวกับการเมือง สิทธิเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สิทธิดานสังคมและวัฒนธรรม สิทธิของกลุมซึ่งเสี่ยงตอถูกการละเมิดสิทธิ สิทธิประชาชน กฎหมาย
มนุษยธรรมและสิทธิผูลี้ภัย แนวโนมของสิทธิมนุษชน
41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Law
วิวัฒนาการ ความเปนมา สาระสําคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา สิทธิบัตรและความลับทาง
การคา การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
การคุมครองพันธุพืช การคุมครองการออกแบบวงจรรวม การพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา

