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จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- หลักสูตรแผน 1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
- หลักสูตรแผน 2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
- หลักสูตรแผน 1 หลักสูตร 4 ปี สําหรับภาคปกติและภาคพิเศษ
แผน 1 ก แบบ สหกิจศึกษา
แผน 1 ข แบบ ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
- หลักสูตรแผน 2 หลักสูตร 3 ปี สําหรับภาคพิเศษ
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การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรแผน 1
 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ..............................
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 ในเวลาราชการ สําหรับ ภาคปกติ
 นอกเวลาราชการ สําหรับภาคพิเศษ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
หลักสูตรแผน 2
 ระบบหน่วยการศึกษา
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ สําหรับภาคพิเศษ เรียนวันศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และ
1. ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 1 ต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า
หรือเทียบเท่า
2. ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 2 ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่น
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หลักสูตรแผน 1
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
144 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
108 หน่วยกิต
- วิชาแกน
47 หน่วยกิต
- วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต
แผน 1 ก แบบ สหกิจศึกษา
เอกบังคับ
49 หน่วยกิต
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
แผน 1 ข แบบ ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
เอกบังคับ
46 หน่วยกิต
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
- วิชาโท
ไม่มี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
001101 ม.อ.101
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
(Listening and Speaking in English)
001102 ม.อ.102
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
(Reading and Writing in English)
001201 ม.อ.201
การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
(Critical Reading and Effective Writing)
001224 ม.อ.224
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
(English for Social Sciences)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
011251 ม.ปร. 251
ตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
(Logic)
050113 ม.ศท. 113
ท้องถิน่ และโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Localism and Globalization)
074101 ศ.สข. 101
การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Promoting of Health in Everyday Life)
127100 ร.ปค.100
การเมืองในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Politics in Everyday Life)
159100 ส.สม. 100 โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Modern World in Everyday Life)
701103 บธ.บช.103 การบัญชีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Accounting)
703103 บธ.กจ.103 การเป็นผูป้ ระกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Entrepreneurship and Business)
751100 ศศ.100
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economics for Everyday Life)
1.3 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยเลือกเรียน 3 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
201100 ว.วท. 100
วิทยาศาสตร์บูรณาการ
(Integrated Science)
201110 ว.วท. 110
คณิตศาสตร์บูรณาการ
(Integrated Mathematical Sciences)
204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
(Information Technology and Modern Life)
206100 ว.คณ.100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Everyday Life)
208101 ว.สถ. 101
สถิติสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
(Statistics for Everyday Life and Work)
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

5
327101 พ.วค.101

351100 ก.ศฐ.100
359202 ก.พส.202
400110 ก.กษ. 110
571113 พย.ศท.113
602100 อ.ทช.100
953111 ศท.วว.111

การกู้ชีพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล
3(3-0-6)
เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน
(Basic Life Support and First aid in Everyday Life)
เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy )
พืชและอาหารปลอดภัย
3(3-0-6)
(Plant and Food Safety)
พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6)
(Technology Development and Global Change)
การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น
3(3-0-6)
(Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life)
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Application of Biotechnology)
ซอฟต์แวร์สําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Software for Everyday Life)

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
176103 น.ศท. 103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Learning through Activities )
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
177103 น.กม.103
177113 น.กม.113
177114 น.กม.114
177141 น.กม.141
177181 น.กม.181

3

ไม่น้อยกว่า
หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล
(Basic Principle of Law and Persons)
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
(Law of Juristic Acts and Contracts)
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
(Property Law)
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
(Introduction to Public Law)
กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป
(Criminal Law: General Provisions)

หน่วยกิต
3(0-9-3)

108 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
177214 น.กม.214
177215 น.กม.215

177216 น.กม.216
177217 น.กม.217
177227 น.กม.227
177228 น.กม.228
177229 น.กม.229
177242 น.กม.242
177250 น.กม.250
177283 น.กม.283
177285 น.กม.285

กฎหมายว่าด้วยหนี้
(Law of Obligations)
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ
ลาภมิควรได้
(Torts, Management of Affairs without Mandate
and Undue Enrichment)
กฎหมายครอบครัว
(Family Law)
กฎหมายมรดก
(Law of Succession)
กฎหมายพาณิชย์ 1
(Commercial Law I)
กฎหมายพาณิชย์ 2
(Commercial Law II)
กฎหมายพาณิชย์ 3
(Commercial Law III)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Law)
กฎหมายที่ดนิ
(Land Law)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 1
(Criminal Law: Specific Offences Part 1)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 2
(Criminal Law: Specific Offences Part 2)

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
แผน 1 ก แบบ สหกิจศึกษา
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
177300 น.กม.300 นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
177301 น.กม.301
จริยธรรมนักกฎหมาย
(Legal Ethics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

61

หน่วยกิต

49

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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177313 น.กม.313
177321 น.กม.321
177330 น.กม.330
177332 น.กม.332
177335 น.กม.335
177336 น.กม.336
177341 น.กม.341
177361 น.กม.361
177362 น.กม.362
177393 น.กม.393
177404 น.กม.404
177434 น.กม.434
177450 น.กม.450
177452 น.กม.452
179400 นศ.กม.400

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Law)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Civil Procedural Law I)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Civil Procedural Law II)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1(1-0-2)
(Constitution of the Courts of Justice)
องค์กรในระบบกฎหมาย
1(1-0-2)
(Organisations under Thai Legal System)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา 3(3-0-6)
(Public International Law and Criminal International Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Procedural Law)
กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
(Law and Society)
พยาน
3(3-0-6)
(Evidence)
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3(3-0-6)
(Public Finance and Tax Laws)
กฎหมายกับสิง่ แวดล้อม
3(3-0-6)
(Law and Environment)
สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย
6(0-36-0)
(Cooperative Education for Lawyers)
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2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนเป็นรายกระบวนวิชาหรือเรียนตามกลุ่มกระบวนวิชาในระดับ 400
หรือ กระบวนวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มกระบวนวิชาเอกเลือกที่แนะนํา มีดังนี้
ก. กลุ่มกระบวนวิชานิติศกึ ษาทั่วไป
177401 น.กม. 401 ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ
(Legal History)
177402 น.กม. 402 สัมมนาสตรีกบั กฎหมาย
(Seminar on Women and the Law)
177405 น.กม. 405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
(Thai Legal History)
177409 น.กม. 409 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
(Clinical Legal Education)
179402 นศ.กม.402 ภาษากฎหมายต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
(Foreign Legal Language for Communication)
179403 นศ.กม.403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ
(Foreign Legal Writing)
ข. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายเอกชน
177411 น.กม. 411 สัมมนากฎหมายแพ่ง
(Seminar on Civil Law)
177413 น.กม. 413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
(Information Technology Law)
177414 น.กม. 414 การให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ลกู ความต่างชาติ
(Legal Advice for Foreign Clients)
177421 น.กม. 421 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1
(Securities Law I)
177422 น.กม. 422 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2
(Securities Law II)
177423 น.กม. 423 กฎหมายว่าด้วยฟื้นฟูกิจการ
(Reorganization Law)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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177424 น.กม. 424
177425 น.กม. 425
177426 น.กม. 426
177427 น.กม. 427
177428 น.กม. 428
177429 น.กม. 429

สัมมนาประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายธุรกิจ
(Seminar in Selected Topics of Business Law)
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ
(Laws of Negotiable Instruments)
กฎหมายประกันภัย
(Insurance Law)
กฎหมายการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของไทย
(Thai Banking Law and Financial Institutions Law)
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Law)
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
(Competition Law)

ค. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
177430 น.กม. 430 วิชาว่าความ
(Counsel Practice)
177431 น.กม. 431 กฎหมายล้มละลาย
(Bankruptcy Law)
177432 น.กม. 432 องค์กรระงับข้อพิพาท
(Dispute Settlement Organizations)
ง. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายมหาชน
177441 น.กม. 441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Seminar on Constitutional Law)
177442 น.กม. 442 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(Official Information Law)
177443 น.กม. 443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
(Law on Administrative Procedures)
177444 น.กม. 444 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
(Organic Laws)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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จ. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
177463 น.กม. 463 กฎหมายทะเล
(The Law of the Sea)
177464 น.กม. 464 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
(Law of Treaties)
177465 น.กม. 465 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Law)
177466 น.กม. 466 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Law)
177467 น.กม. 467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
177468 น.กม. 468 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
(International Environmental Law)
177469 น.กม. 469 กฎหมายสหภาพยุโรป
(European Union Law)
177470 น.กม. 470 กฎหมายพาณิชย์นาวี
(Maritime Law)
ฉ. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายอาญา
177481 น.กม. 481
สัมมนากฎหมายอาญา
(Seminar on Criminal Law)
177483 น.กม. 483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(Economic Crime)
177491 น.กม. 491 กฎหมายว่าด้วยกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
(Law of Juvenile Delinquency)
177494 น.กม. 494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์
(Criminal Investigation and Forensic Science)
177495 น.กม. 495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล
(Criminal Procedural Law in the Part of Criminal Trial)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แผน 1 ข แบบ ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
177300 น.กม.300 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
(Philosophy of Law)
177301 น.กม.301
จริยธรรมนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal Ethics)
177313 น.กม.313
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
177321 น.กม.321
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Law)
177330 น.กม.330 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Civil Procedural Law I)
177332 น.กม.332 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Civil Procedural Law II)
177335 น.กม.335
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1(1-0-2)
(Constitution of the Courts of Justice)
177336 น.กม.336
องค์กรในระบบกฎหมาย
1(1-0-2)
(Organisations under Thai Legal System)
177341 น.กม.341
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
177361 น.กม.361
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา 3(3-0-6)
(Public International Lawand Criminal International Law)
177362 น.กม.362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
177393 น.กม.393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Procedural Law)
177404 น.กม.404
กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
(Law and Society)
177434 น.กม.434
พยาน
3(3-0-6)
(Evidence)
177450 น.กม.450
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3(3-0-6)
(Public Finance and Tax Laws)
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177452 น.กม.452
179401 นศ.กม.401

กฎหมายกับสิง่ แวดล้อม
(Law and Environment)
ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
(Legal Internship)

3(3-0-6)
3(0-18-0)

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนเป็นรายกระบวนวิชาหรือเรียนตามกลุ่มกระบวนวิชาในระดับ 400
หรือ กระบวนวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มกระบวนวิชาเอกเลือกที่แนะนํา มีดังนี้
ก. กลุ่มกระบวนวิชานิติศกึ ษาทั่วไป
177401 น.กม. 401 ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล
(Legal History)
177402 น.กม. 402 สัมมนาสตรีกบั กฎหมาย
(Seminar on Women and the Law)
177405 น.กม. 405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
(Thai Legal History)
177409 น.กม. 409 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
(Clinical Legal Education)
179402 นศ.กม.402 ภาษากฎหมายต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
(Foreign Legal Language for Communication)
179403 นศ.กม.403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ
(Foreign Legal Writing)
ข. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายเอกชน
177411 น.กม. 411 สัมมนากฎหมายแพ่ง
(Seminar on Civil Law)
177413 น.กม. 413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
(Information Technology Law)
177414 น.กม. 414 การให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ลกู ความต่างชาติ
(Legal Advice for Foreign Clients)
177421 น.กม. 421 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1
(Securities Law I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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177422 น.กม. 422 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2
(Securities Law II)
177423 น.กม. 423 กฎหมายว่าด้วยฟื้นฟูกิจการ
(Reorganization Law)
177424 น.กม. 424 สัมมนาประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายธุรกิจ
(Seminar in Selected Topics of Business Law)
177425 น.กม. 425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ
(Laws of Negotiable Instruments)
177426 น.กม. 426 กฎหมายประกันภัย
(Insurance Law)
177427 น.กม. 427 กฎหมายการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของไทย
(Thai Banking Law and Financial Institutions Law)
177428 น.กม. 428 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Law)
177429 น.กม. 429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
(Competition Law)
ค. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
177430 น.กม. 430 วิชาว่าความ
(Counsel Practice)
177431 น.กม. 431 กฎหมายล้มละลาย
(Bankruptcy Law)
177432 น.กม. 432 องค์กรระงับข้อพิพาท
(Dispute Settlement Organizations)
ง. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายมหาชน
177441 น.กม. 441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Seminar on Constitutional Law)
177442 น.กม. 442 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(Official Information Law)
177443 น.กม. 443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
(Law on Administrative Procedures)
177444 น.กม. 444 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
(Organic Laws)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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จ. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
177463 น.กม. 463 กฎหมายทะเล
(The Law of the Sea)
177464 น.กม. 464 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
(Law of Treaties)
177465 น.กม. 465 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Law)
177466 น.กม. 466 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Law)
177467 น.กม. 467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
177468 น.กม. 468 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
(International Environmental Law)
177469 น.กม. 469 กฎหมายสหภาพยุโรป
(European Union Law)
177470 น.กม. 470 กฎหมายพาณิชย์นาวี
(Maritime Law)
ฉ. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายอาญา
177481 น.กม. 481
สัมมนากฎหมายอาญา
(Seminar on Criminal Law)
177483 น.กม. 483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(Economic Crime)
177491 น.กม. 491 กฎหมายว่าด้วยกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
(Law of Juvenile Delinquency)
177494 น.กม. 494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์
(Criminal Investigation and Forensic Science)
177495 น.กม. 495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล
(Criminal Procedural Law in the Part of Criminal Trial)
2.3 วิชาโท
ไม่มี
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
144

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กําหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวท้าย จําแนกได้ดังนี้
1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
0
เป็นกระบวนวิชานิติศึกษาทั่วไป
1
เป็นกระบวนวิชากฎหมายแพ่ง
2
เป็นกระบวนวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
3
เป็นกระบวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายลักษณะพยาน
4
เป็นกระบวนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
5
เป็นกระบวนวิชากฎหมายมหาชนอื่น ๆ
6 และ 7 เป็นกระบวนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
8
เป็นกระบวนวิชากฎหมายอาญา
9
เป็นกระบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา
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แผนการศึกษา
หลักสูตร แผน 1 ก แบบ สหกิจศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001101 ม.อ.101
177103 น.กม.103
……….
……….
……….
……….

…………
…………
…..…….
…..…….

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
(Listening and Speaking in English)
หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล
(Basic Principle of Law and Persons)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
001102 ม.อ.102
177113 น.กม.113
177114 น.กม.114
177141 น.กม.141
177181 น.กม.181
………. …..…….

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
(Reading and Writing in English)
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
(Law of Juristic Acts and Contracts)
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
(Property Law)
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
(Introduction to Public Law)
กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป
(Criminal Law: General Provisions)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3
3
3
3
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

3
18
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201 ม.อ.201
177214 น.กม.214
177216 น.กม.216
177242 น.กม.242
177250 น.กม.250
177283 น.กม.283
177285 น.กม.285

ภาคการศึกษาที่ 2
001224 ม.อ.224
177215 น.กม. 215
177217 น.กม.217
177227 น.กม. 227
177228 น.กม. 228
177229 น.กม. 229
………. …………

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
(Critical Reading and Effective Writing)
กฎหมายว่าด้วยหนี้
(Law of Obligations)
กฎหมายครอบครัว
(Family Law)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Law)
กฎหมายที่ดนิ
(Land Law)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 1
(Criminal Law: Specific Offences Part 1)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 2
(Criminal Law: Specific Offences Part 2)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
20

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Social Sciences)
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
กฎหมายพาณิชย์ 1
3(3-0-6)
(Commercial Law I)
กฎหมายพาณิชย์ 2
3(3-0-6)
(Commercial Law II)
กฎหมายพาณิชย์ 3
3(3-0-6)
(Commercial Law III)
วิชาเลือกเสรี
3
รวม
21

18
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
177300 น.กม.300
177330 น.กม.330
177341 น.กม.341
177361 น.กม. 361
177393 น.กม.393
………. …………
ภาคการศึกษาที่ 2
177301 น.กม.301
177313 น.กม.313
177321 น.กม.321
177332 น.กม.332
177335 น.กม.335
177336 น.กม.336
177362 น.กม.362
………. …………

นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
(Civil Procedural Law I)
กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา
(Public International Law and Criminal International Law)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Criminal Procedural Law)
วิชาเอกเลือก
รวม
จริยธรรมนักกฎหมาย
(Legal Ethics)
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law)
กฎหมายแรงงาน
(Labor Law)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
(Civil Procedural Law II)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(Constitution of the Courts of Justice)
องค์กรในระบบกฎหมาย
(Organisations under Thai Legal System)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(Private International Law)
วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

รวม

3
19

19
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
177404 น.กม.404
177434 น.กม.434
177450 น.กม.450
177452 น.กม.452
………. …………
………. …………
………. …………

กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
พยาน
(Evidence)
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
(Public Finance and Tax Laws)
กฎหมายกับสิง่ แวดล้อม
(Law and Environment)
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
176103 น.ศท. 103
179400 นศ.กม.400

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Learning through Activities)
สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย
(Cooperative Education for Lawyers)

3
3
3
21

3(0-9-3)
6
รวม

9

20
หลักสูตรแผน 1 ข แบบ ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001101 ม.อ.101

3(3-0-6)

………. …………

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
(Listening and Speaking in English)
หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล
(Basic Principle of Law and Persons)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

………. …………

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

………. …..…….

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

………. …..…….

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3
18

177103 น.กม.103

3(3-0-6)
3

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
001102 ม.อ.102
177113 น.กม.113
177114 น.กม.114
177141 น.กม.141
177181 น.กม.181
………. …..…….

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
(Reading and Writing in English)
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
(Law of Juristic Acts and Contracts)
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
(Property Law)
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
(Introduction to Public Law)
กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป
(Criminal Law: General Provisions)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

3
18

21
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201 ม.อ.201
177214 น.กม.214
177216 น.กม.216
177242 น.กม.242
177250 น.กม.250
177283 น.กม.283
177285 น.กม.285

ภาคการศึกษาที่ 2
001224 ม.อ.224
177215 น.กม. 215
177217 น.กม.217
177227 น.กม. 227
177228 น.กม. 228
177229 น.กม. 229
………. …………

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
(Critical Reading and Effective Writing)
กฎหมายว่าด้วยหนี้
(Law of Obligations)
กฎหมายครอบครัว
(Family Law)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Law)
กฎหมายที่ดนิ
(Land Law)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 1
(Criminal Law: Specific Offences Part 1)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 2
(Criminal Law: Specific Offences Part 2)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
20

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Social Sciences)
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
กฎหมายพาณิชย์ 1
3(3-0-6)
(Commercial Law I)
กฎหมายพาณิชย์ 2
3(3-0-6)
(Commercial Law II)
กฎหมายพาณิชย์ 3
3(3-0-6)
(Commercial Law III)
วิชาเลือกเสรี
3
รวม

21

22
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
177300 น.กม.300
177330 น.กม.330
177341 น.กม.341
177361 น.กม. 361
177393 น.กม.393

ภาคการศึกษาที่ 2
177301 น.กม.301
177313 น.กม.313
177321 น.กม.321
177332 น.กม.332
177335 น.กม.335
177336 น.กม.336
177362 น.กม.362

นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
(Civil Procedural Law I)
กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา
(Public International Law and Criminal International Law)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Criminal Procedural Law)
รวม
จริยธรรมนักกฎหมาย
(Legal Ethics)
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law)
กฎหมายแรงงาน
(Labor Law)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
(Civil Procedural Law II)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(Constitution of the Courts of Justice)
องค์กรในระบบกฎหมาย
(Organisations under Thai Legal System)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(Private International Law)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

รวม
ภาคฤดูร้อน
179401 นศ.กม.401

ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
(Legal Internship)

16
3(0-18-0)

รวม

3

23
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
177404 น.กม.404
177434 น.กม.434
177450 น.กม.450
177452 น.กม.452
………. …………
………. …………

กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
พยาน
(Evidence)
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
(Public Finance and Tax Laws)
กฎหมายกับสิง่ แวดล้อม
(Law and Environment)
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
176103 น.ศท. 103
……….
……….
……….
……….

…………
…………
…………
…………

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Learning through Activities)
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

3
3
18

3(0-9-3)
3
3
3
3
รวม

15

24
หลักสูตร แผน 2
จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 110
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ยกเว้นไม่ต้องศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
110
- วิชาแกน
47 หน่วยกิต
- วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
63 หน่วยกิต
เอกบังคับ
45 หน่วยกิต
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
- วิชาโท
ไม่มี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ยกเว้นไม่ต้องศึกษา

หน่วยกิต

หน่วยกิต

กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ยกเว้นไม่ต้องศึกษา
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
110 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
47 หน่วยกิต
177103 น.กม.103
หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล
3(3-0-6)
(Basic Principle of Law and Persons)
177113 น.กม.113
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contracts)
177114 น.กม.114
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
3(3-0-6)
(Property Law)
177141 น.กม.141
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Public Law)
177181 น.กม.181
กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law: General Provisions)
177214 น.กม.214
กฎหมายว่าด้วยหนี้
3(3-0-6)
(Law of Obligations)
177215 น.กม.215
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3(3-0-6)
(Torts, Management of Affairs without Mandate
and Undue Enrichment)
177216 น.กม.216
กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
177217 น.กม.217
กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)

25
177227 น.กม.227
177228 น.กม.228
177229 น.กม.229
177242 น.กม.242
177250 น.กม.250
177283 น.กม.283
177285 น.กม.285

กฎหมายพาณิชย์ 1
(Commercial Law I)
กฎหมายพาณิชย์ 2
(Commercial Law II)
กฎหมายพาณิชย์ 3
(Commercial Law III)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Law)
กฎหมายที่ดนิ
(Land Law)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 1
(Criminal Law: Specific Offences Part 1)
กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 2
(Criminal Law: Specific Offences Part 2)

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
177300 น.กม.300 นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
177301 น.กม.301
จริยธรรมนักกฎหมาย
(Legal Ethics)
177313 น.กม.313
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law)
177321 น.กม.321
กฎหมายแรงงาน
(Labor Law)
177330 น.กม.330 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
(Civil Procedural Law I)
177332 น.กม.332 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
(Civil Procedural Law II)
177335 น.กม.335
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(Constitution of the Courts of Justice)
177336 น.กม.336
องค์กรในระบบกฎหมาย
(Organisations under Thai Legal System)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

63
45

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
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177341 น.กม.341
177361 น.กม.361
177362 น.กม.362
177393 น.กม.393
177404 น.กม.404
177406 น.กม.406
177434 น.กม.434
177450 น.กม.450
177452 น.กม.452

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา 3(3-0-6)
(Public International Law and Criminal International Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Procedural Law)
กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
(Law and Society)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติศาสตร์ข้นั ต้น
2(2-0-4)
(Basic Legal Research Methodology)
พยาน
3(3-0-6)
(Evidence)
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3(3-0-6)
(Public Finance and Tax Laws)
กฎหมายกับสิง่ แวดล้อม
3(3-0-6)
(Law and Environment)

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนเป็นรายกระบวนวิชาหรือเรียนตามกลุ่มกระบวนวิชาในระดับ 400
หรือ กระบวนวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
กลุ่มกระบวนวิชาเอกเลือกที่แนะนํา มีดังนี้
ก. กลุ่มกระบวนวิชานิติศึกษาทั่วไป
177401 น.กม. 401 ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Legal History)
177402 น.กม. 402 สัมมนาสตรีกบั กฎหมาย
3(3-0-6)
(Seminar on Women and the Law)
177405 น.กม. 405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
(Thai Legal History)
177409 น.กม. 409 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
3(1-6-2)
(Clinical Legal Education)

27
179402 นศ.กม.402 ภาษากฎหมายต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
(Foreign Legal Language for Communication)
179403 นศ.กม.403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ
(Foreign Legal Writing)
ข. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายเอกชน
177411 น.กม. 411 สัมมนากฎหมายแพ่ง
(Seminar on Civil Law)
177413 น.กม. 413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
(Information Technology Law)
177414 น.กม. 414 การให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ลกู ความต่างชาติ
(Legal Advice for Foreign Clients)
177421 น.กม. 421 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1
(Securities Law I)
177422 น.กม. 422 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2
(Securities Law II)
177423 น.กม. 423 กฎหมายว่าด้วยฟื้นฟูกิจการ
(Reorganization Law)
177424 น.กม. 424 สัมมนาประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายธุรกิจ
(Seminar in Selected Topics of Business Law)
177425 น.กม. 425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ
(Laws of Negotiable Instruments)
177426 น.กม. 426 กฎหมายประกันภัย
(Insurance Law)
177427 น.กม. 427 กฎหมายการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของไทย
(Thai Banking Law and Financial Institutions Law)
177428 น.กม. 428 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Law)
177429 น.กม. 429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
(Competition Law)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ค. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
177430 น.กม. 430 วิชาว่าความ
(Counsel Practice)
177431 น.กม. 431 กฎหมายล้มละลาย
(Bankruptcy Law)
177432 น.กม. 432 องค์กรระงับข้อพิพาท
(Dispute Settlement Organizations)
ง. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายมหาชน
177441 น.กม. 441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Seminar on Constitutional Law)
177442 น.กม. 442 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(Official Information Law)
177443 น.กม. 443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
(Law on Administrative Procedures)
177444 น.กม. 444 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
(Organic Laws)
จ. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
177463 น.กม. 463 กฎหมายทะเล
(The Law of the Sea)
177464 น.กม. 464 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
(Law of Treaties)
177465 น.กม. 465 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Law)
177466 น.กม. 466 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Law)
177467 น.กม. 467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
177468 น.กม. 468 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
(International Environmental Law)
177469 น.กม. 469 กฎหมายสหภาพยุโรป
(European Union Law)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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177470 น.กม. 470

กฎหมายพาณิชย์นาวี
(Maritime Law)

ฉ. กลุ่มกระบวนวิชากฎหมายอาญา
177481 น.กม. 481
สัมมนากฎหมายอาญา
(Seminar on Criminal Law)
177483 น.กม. 483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(Economic Crime)
177491 น.กม. 491 กฎหมายว่าด้วยกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
(Law of Juvenile Delinquency)
177494 น.กม. 494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์
(Criminal Investigation and Forensic Science)
177495 น.กม. 495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล
(Criminal Procedural Law in the Part of Criminal Trial)
2.3 วิชาโท
ไม่มี
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ยกเว้นไม่ต้องศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

110

หน่วยกิต
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กําหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
3. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
4. เลข 3 ตัวท้าย จําแนกได้ดังนี้
4) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4
5) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
0
เป็นกระบวนวิชานิติศึกษาทั่วไป
1
เป็นกระบวนวิชากฎหมายแพ่ง
2
เป็นกระบวนวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
3
เป็นกระบวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายลักษณะพยาน
4
เป็นกระบวนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
5
เป็นกระบวนวิชากฎหมายมหาชนอื่น ๆ
6 และ 7 เป็นกระบวนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
8
เป็นกระบวนวิชากฎหมายอาญา
9
เป็นกระบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
6) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา
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แผนการศึกษา สําหรับหลักสูตร แผน 2
ชุดหน่วยการศึกษาที่ 1
177103 น.กม.103
หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล
(Basic Principle of Law and Persons)
177113 น.กม.113
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
(Law of Juristic Acts and Contracts)
177114 น.กม.114
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
(Property Law)
177141 น.กม.141
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
(Introduction to Public Law)
177181 น.กม.181
กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป
(Criminal Law: General Provisions)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม

ชุดหน่วยการศึกษาที่ 2
177214 น.กม.214
กฎหมายว่าด้วยหนี้
(Law of Obligations)
177216 น.กม.216
กฎหมายครอบครัว
(Family Law)
177242 น.กม.242
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Law)
177250 น.กม.250
กฎหมายที่ดนิ
(Land Law)
177283 น.กม.283 กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 1
(Criminal Law: Specific Offences Part 1)
177285 น.กม.285 กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 2
(Criminal Law: Specific Offences Part 2)
177361 น.กม. 361
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา
(Public International Law and Criminal International Law)
รวม

15
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20
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ชุดหน่วยการศึกษาที่ 3
177215 น.กม. 215
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

3(3-0-6)

(Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)

177217 น.กม.217
177227 น.กม. 227
177228 น.กม. 228
177229 น.กม. 229
177321 น.กม.321
177362 น.กม.362

กฎหมายมรดก
(Law of Succession)
กฎหมายพาณิชย์ 1
(Commercial Law I)
กฎหมายพาณิชย์ 2
(Commercial Law II)
กฎหมายพาณิชย์ 3
(Commercial Law III)
กฎหมายแรงงาน
(Labor Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(Private International Law)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม

ชุดหน่วยการศึกษาที่ 4
177301 น.กม.301
จริยธรรมนักกฎหมาย
(Legal Ethics)
177330 น.กม.330
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
(Civil Procedural Law I)
177341 น.กม.341
กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
177393 น.กม.393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Criminal Procedural Law)
177450 น.กม.450
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
(Public Finance and Tax Laws)
………. …………
วิชาเอกเลือก

21
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

3
17
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ชุดหน่วยการศึกษาที่ 5
177313 น.กม.313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law)
177332 น.กม.332
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
(Civil Procedural Law II)
177335 น.กม.335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(Constitution of the Courts of Justice)
177336 น.กม.336 องค์กรในระบบกฎหมาย
(Organisations under Thai Legal System)
………. …………
วิชาเอกเลือก
………. …………
วิชาเอกเลือก
………. …………
วิชาเอกเลือก
………. …………
วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3
3
3
3
รวม

ชุดหน่วยการศึกษาที่ 6
177300 น.กม.300
นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
177404 น.กม.404
กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
177406 น.กม.406
ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติศาสตร์ข้นั ต้น
(Basic Legal Research Methodology)
177434 น.กม.434
พยาน
(Evidence)
177452 น.กม.452 กฎหมายกับสิง่ แวดล้อม
(Law and Environment)
………. …………
วิชาเอกเลือก

20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
รวม

17
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
001101 ม.อ. 101

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking in English)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการพูดและการฟัง เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในบริบททางสังคมและ
วิชาการ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong
learning
001102 ม.อ. 102

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Reading and Writing in English)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนรู้คําศัพท์ การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาโครงสร้างประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงค์ของย่อหน้า เพื่อการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary expansion,
systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and
purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.
001201 ม.อ. 201

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Critical Reading and Effective Writing)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมี
ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน
English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing
on topics of students’ interests.
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001224 ม.อ.224

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Social Sciences)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี
ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททาง
สังคมศาสตร์
Specific language functions, components and skills for effective communication in social sciences
contexts.
011251 ม.ปร. 251

ตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
(Logic)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร์ ภาษาและการนิ ย ามความหมาย การอ้ า งเหตุ ผ ล
การอ้างเหตุผลบกพร่อง การตรวจสอบการอ้างเหตุผล
Meaning and scope of logic, language and definition, argumentation, fallacies, evaluating
arguments.
050113 ม.ศท. 113 ท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Localism And Globalization)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การศึกษากระแสโลกาภิวัตน์ และผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสังคม ความสามารถในการรับมือ และ
ตอบโต้ต่อกระแสต่างๆ การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์
The study of globalization and its impact on ways of life and society. The ability to cope and
respond to the various trends. The search for suitable options in a creative way.
074101 ศ.สข. 101

การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
(Promoting of Health in Everyday Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

3(2-3-0)

สุขภาพและความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน
การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชน
Health and importance of promoting of health. Promoting of personal and community health.
Evaluation of personal and community health status.
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127100 ร.ปค.100

การเมืองในชีวิตประจําวัน
(Politics in Everyday Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

3 (3-0-6)

หน้ า ที่ ของพลเมื อ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดับ รั ฐ และระดับ โลก ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย หน้ า ที่ข อง
พลเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ ผลกระทบของการเมืองโลก
ที่มีต่อชีวิตประจําวัน บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ การค้าเสรี การดํารงชีวิตในภาวะโลกาภิ
วัตน์
Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level, political
participation, self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of
international organizations, free trade and globalization.
159100 ส.สม. 100

โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Modern World in Everyday Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความขั ด แย้ ง ทางชาติ พั น ธุ์ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ สั ง คมเสี ย ง วั ฒ นธรรมการบริ โ ภค สื่ อ สมั ย ใหม่ และ
ชีวิตประจําวันของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม่
Globalization and change in economy, society, politics, and culture, ethnic conflicts, human
security, risk society, consumer culture, modern medias and changing everyday life in the modern
worlds.
701103 บธ.บช.103

การบัญชีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Accounting)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : สําหรับนักศึกษาทั่วไป
ศึกษาถึงวิธี และการบันทึกรายการบัญชี คํานิยาม ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ การจําแนก
รายการสินทรัพย์ หนี้สินและทุน รายรับและรายจ่าย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน กําไรขาดทุน
กําไรสะสม และงบดุล บัญชีเงินสดรายวันทั่วไป และบัญชีย่อย
General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose.
Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial balance.
Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal with the
subsidiary book.
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703103 บธ.กจ. 103

การเป็นผูป้ ระกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Entrepreneurship and Business)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ
จัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และ
จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities.
The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of
business, business plans, principle of management, marketing management, production management,
financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for
entrepreneur.
751100 ศศ.100

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economics for Everyday Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค ตลาด รายได้
ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การจ้างงาน เศรษฐกิจ
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption,
markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment,
international trade and finance, and economic development and environment.
201100 ว.วท. 100

วิทยาศาสตร์บูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Science)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ โลกและจั ก รวาล แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การนําไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การนําไปใช้และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม การ
สื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอํานวยความสะดวก วิทยาศาสตร์และสังคม
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Evolution of Science. Scientific methods. Earth and space. Natural resources, their utilization and
conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. Environment and
pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in transportation, communication,
audiovisual instruments, home appliances and labour-saving machinery. Science and society. This course
is designed for non-science-based students only. Enrollments are not permitted for science-based
students.
201110 ว.วท. 110

คณิตศาสตร์บูรณาการ
3(2-2-5)
(Integrated Mathematical Sciences)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์และสถิติ ในปรากฏการณ์ต่างๆ การประยุกต์คณิตศาสตร์
สถิติและคอมพิวเตอร์ในวิชาการ กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ กระบวน
วิชานี้สําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics,
statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics,
statistics, and computer. This course is recommended for science-based students.
204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
3(2-2-5)
(Information Technology and Modern Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คอมพิ ว เตอร์ กั บ การใช้ ง านในชี วิ ต ประจํ า วั น การประมวลผลข้ อ มู ล และการจั ด การสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์สํานักงานอัตโนมัติสําหรับชีวิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ
Computers in everyday life, Data processing and information management, Office automation
software for modern life and Internet and webpage construction.
206100 ว.คณ. 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics In Everyday Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การแก้โจทย์ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ เซตและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ตรรกศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จํานวนและการคํานวณ ระบบจํานวนจริงและการประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น คณิ ต ศาสตร์ สํ า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคและการจั ด การทางการเงิ น การวั ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น
คณิตศาสตร์กับอารยธรรม
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Problem solving and critical thinking, set and its applications in everyday life, logic and its
applications in everyday life, number and calculation, real number system and its applications in
everyday life, consumer mathematics and financial management, measurement in everyday life, and
mathematics and civilization.
208101 ว.สถ. 101

สถิติสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
3(2-2-5)
(Statistics for Everyday Life and Work)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
สถิติกับการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต กระบวนการเชิงเหตุผลเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่นําไปสู่พัฒนาการที่ยั่งยืน การใช้สถิติสําหรับอธิบายเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ การ
อธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ ระเบียบวิธีสถิติข้ัน
พื้นฐาน ความเชื่อถือได้ของข้อสรุปและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้
จากระเบียบวิธีทางสถิติ
Statistics in everyday and professional life in the present and future world, Reasoning process in
problem solving for sustained development, Explaining causes and outcomes of phenomena with
statistics, Explaining stochastic phenomena with probability, Probability and statistics, Fundamental
statistical methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical packages and Utilization of
conclusions from statistical methodologies.
327101 พ.วค.101

การกู้ชีพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเพื่อใช้ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Basic Life Support and First Aid in Everyday Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อันเกิดมาจากโรคภัยและอุบัติเหตุ และสาเหตุของ
การเกิด เพื่อให้ตระหนักถึงภยันตรายที่อาจคุกคามต่อชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ทราบการช่วยเหลือกู้ชีพและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีความรู้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้ถึง
มือแพทย์อย่างปลอดภัย
Basic knowledge in medical emergency and accident and their causes. Awareness of life threatening
conditions and knowledge of basic life support and first aid. Appropriate patient transportation and how to
reach the emergency medical system safety.
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351100 ก.ศฐ.100

เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึ กษาปรั ชญาหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงและการทรงงานของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว เพื่ อเป็ น
ฐานความรู้และตัวอย่าง ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน และชุมชน
เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของชุมชนเกษตรและชนบทที่ใช้หลักปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการมอง
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การเสนอแนวคิดธุรกิจเกษตรจําลองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Study on His Majesty the King’s sufficiency economy philosophy and the royal obligations as a
foundation and representations of what applicable for leading one’s daily life at the individual, household, and
community levels. Stress on students’ the learning from experience of various rural and agricultural
communities which have applied the sufficiency economy principle, exercising systematic analytical thinkings,
and proposing agricultural business model within sufficiency economy framework.
359202 ก.พส.202

พืชและอาหารปลอดภัย
3(3-0-6)
(Plant and Food Safety)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาระบบผลิตแบบต่างๆทางการเกษตร ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช อันตราย
จากการปนเปื้อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบสารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร
Study on agricultural production systems, type of agrochemical pesticide, hazard from food
contamination, food safety systems, good agricultural practices, pesticide residue test in agricultural
product and toxic substance test in food.
400110 ก.กษ. 110

พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
(Technology Development and Global Change)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ผลของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคต่างๆพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อการเกิดสังคมมนุษย์ ยุคเครื่องจักรกับการปฏิวัติเขียว ปฏิชีวนะสารกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ยีนเทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม่ ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับมลภาวะและปัญหา
โลกร้อน แนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต
Effects of technology on human societies and global changes in different eras are discussed.
Development of agricultural technology and human community formation, machine era and green evolution,
antibiotics and world changes, gene technology and modern way of life. Effects of industrial development on
pollution and global warming. Present and future prospects for problem solving.
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571113 พย.ศท.11 3

การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น
3(3-0-6)
(Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการดํารงชีวิตของวัยรุ่น ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านบวก และปัจจัยด้านลบ
การรักษาสมดุลในการดํารงชีวิตวัยรุ่น การป้องกัน และการจัดการกับปัญหาในการดํารงชีวิตของวัยรุ่น ด้าน
ร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
Study of factors influencing adolescents’ ways of life, including both positive and negative
factors. Way of maintaining the equilibrium in adolescents’ way of life. Prevention and management of
physical, psychosocial, emotional and spiritual problems in adolescents’ lives.
602100 อ.ทช.100

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Application of Biotechnology)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี; สําหรับนักศึกษานอกสายวิทยาศาสตร์
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพ บทบาทของสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ บทบาทของ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ บทบาทของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและข้อควรระวังทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต
History of biotechnology development, roles of organisms in biotechnology, roles of biotechnology
in daily life, roles of biotechnology in environment and conservation, roles of biotechnology in economy
and country’s development, ethics and bewareness in biotechnology and future trends in biotechnology
development.
953111 ศท.วว.111

ซอฟต์แวร์สําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Software for Everyday Life)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนะนําลัก ษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์ แ วร์ ใ นชี วิต ประจําวั น การนําซอฟต์ แวร์ มา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ด้านองค์กร
ทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร์ ตลอดจนทิศทาง
ของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในอนาคต
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The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in improving
our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today will be
introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for
organizational enterprises to support business operations and management, and for education and
research activities. Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future
trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field.
176103 น.ศท. 103

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
3(0-9-3)
(Learning through Activities)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์
ชีวิตต่างๆที่จัดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วยให้นักศึกษาได้นําเอาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทําให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจในการทํางานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกและรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และมีจิตสาธารณะ สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
Participation in the activities relating to the development of student quality. Promotion of skills and
life experiences organized on-campus and off-campus for students during college years. Through
application of classroom knowledge during activities, student developments are encouraged in different
areas such as promotion of good conscience, awareness of human values, development of characters,
understanding of teamwork, morals, ethics, personal and social conscience and responsibilities, and public
mind. These developments are models for their future livelihood in order to achieve physical and mental
happiness.
177103 น.กม. 103

หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล
3(3-0-6)
(Basic Principle of Law and Persons)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ความหมาย กําเนิดและที่มาของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยและกฎหมายสากล การจัดทํา
กฎหมาย การใช้กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย สิทธิ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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Meanings, origins, and sources of law. Evolution of Thai laws and foreign laws. Process of lawmaking. Application of laws. Classification of laws, rights, and provisions of laws on natural persons and
juristic persons in the Civil and Commercial Code.
177113 น.กม. 113

กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contract)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103 ; หรือเรียนพร้อมกับ น.กม. 103
(1) หลักทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและ
เงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความ
(2) กฎหมายว่าด้วยสัญญาในเรื่องเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา มัดจํา และเบี้ยปรับ
การเลิกสัญญา
(1) A study of the general principles of law on juristic acts. Declaration of intention. Void and
voidable acts. Conditions and time. Periods of Time. Prescription
(2) A study of the law of contract. Formation of contract. Effect of contract. Earnest and penalty.
Rescission of contract.
177114 น.กม. 114

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
3(3-0-6)
(Property Law)
เงือ่ นไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103 ; หรือเรียนพร้อมกับ น.กม. 103
หลักกฎหมายและบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับความหมาย ประเภท ส่วนประกอบของทรัพย์และทรัพย์สิน และทรัพยสิทธิประเภทต่าง ๆ ได้แก่
กรรมสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ ค รอบครอง ภาระจํา ยอม สิ ท ธิ อาศัย สิ ท ธิ เ หนื อ พื้ น ดิ น สิ ท ธิ เ ก็บ กิ น และภาระติ ด พั น ใน
อสังหาริมทรัพย์
Legal principles and provisions of things and property under the Civil and Commercial Code in
respect of meaning, classification, parts of things and property, and kinds of real rights such as
ownership, possession, servitudes, habitation, superficies, usufruct, and charge on immovable property.
177141 น.กม. 141

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Public Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103 ; หรือเรียนพร้อมกับ น.กม. 103
ทฤษฎีและปรัชญาที่สําคัญของกฎหมายมหาชน ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อํานาจ ความชอบธรรมในการใช้
อํานาจ การควบคุมการใช้อํานาจ รวมทั้งลักษณะและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
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Theory and philosophy of public law such as theory of state, power and authority, legitimacy of power,
balance of power, and character and legal methodology of public law.
177181 น.กม.181

กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law: General Provisions)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103 ; หรือเรียนพร้อมกับ น.กม. 103
กฎหมายอาญาในเรื่องคํานิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความ
รับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความ และบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา เล่ม 1
A study of the criminal law as regards definitions, application of penal laws, punishment and
measures of safety, criminal liability, attempts, principals and supporters, concurrence of offences,
recidive, prescription and provisions applicable to petty offences according to the Penal Code, Book I.
177214 น.กม. 214

กฎหมายว่าด้วยหนี้
3(3-0-6)
(Law of Obligations)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ หลาย
คน การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
A study of the provisions of the law of obligations on subject of obligations, effect of obligations,
plurality of debtors and creditors, transfer of claims and extinction of obligations according to the Civil and
Commercial Code.
177215 น.กม.215

กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
A study of the law of torts, management of affairs without mandate, and undue enrichment
according to the Civil and Commercial Code.
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177216 น.กม. 216

กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
กฎหมายครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 การสมรส ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
หมั้น เงื่อนไขการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ความเป็นโมฆะของการสมรส และการสิ้นสุดแห่งการ
สมรส บิดามารดากับบุตร ในเรื่องบิดามารดา สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง และ
บุตรบุญธรรม และ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
Family law under the Civil and Commercial Code, Book V, betrothal, conditions of marriage,
relationship of husband and wife, void of marriage, termination of marriage, parentage, rights and duties
of parent and child, guardianship, adoption, and Maintenance.
177217 น.กม. 217

กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับมรดก และบทบัญญัติว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
เรื่องบทเบ็ดเสร็จทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่
มีผ้รู ับและอายุความ
Provisions relating to succession and provisions on succession under the Civil and Commercial
Code regarding general provisions, statutory right of inheritance, wills, administration and distribution of
an estate, vacant estates, and prescription.
177227 น.กม. 227

กฎหมายพาณิชย์ 1
3(3-0-6)
(Commercial Law I)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติว่าด้วยเอกเทศสัญญาซึ่งได้แก่สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ โดยศึกษา
ถึงประเภท ลักษณะและรูปแบบของสัญญา หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาในสัญญาเหล่านี้ ความ
ระงับแห่งสัญญา ตลอดจนอายุความในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเหล่านี้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Legal provisions of specific contracts of sale, hire of property, and hire-purchase, emphasizing
categories, characteristics and forms of the contracts, duties and liabilities of the parties, extinction of
contracts, and prescription of lawsuits according to the Civil and Commercial Code, Book III.
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177228 น.กม. 228

กฎหมายพาณิชย์ 2
3(3-0-6)
(Commercial Law II)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติกฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญาซึ่งได้แก่ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้ําประกัน
สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา โดยศึกษาถึงประเภท ลักษณะและรูปแบบของสัญญา หน้าที่และความรับผิด
ของคู่สัญญาในสัญญาเหล่านี้ ความระงับแห่งสัญญา ตลอดจนอายุความในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเหล่านี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Legal provisions on specific contracts of loan, deposit, suretyship, mortgage, and pledge,
emphasizing on categories, characteristics and forms of the contracts, duties and liabilities of the parties,
extinction of contracts, and prescription of lawsuits according to the Civil and Commercial Code, Book III.
177229 น.กม. 229

กฎหมายพาณิชย์ 3
3(3-0-6)
(Commercial Law III)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วย เอกเทศสัญญา ในเรื่องตัวแทน นายหน้า ห้างหุ้นส่วนและบริษัทภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 โดยอธิบายถึงประเภท ลักษณะและรูปแบบของสัญญาตัวแทน
นายหน้า หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนและตัวการ ตัวแทนค้าต่างและนายหน้า ประเภท ลักษณะและ
รูปแบบของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด นิติสัมพันธ์ของผู้เป็น
หุ้นส่วน การดําเนินงานของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด การเลิกและการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จํากัด การเพิ่มทุนและการลดทุน การควบบริษัทจํากัด ทั้งนี้จะเปรียบเทียบประเด็นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจํากัด
กับบริษัทมหาชนจํากัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
Legal provisions of specific contracts relating to agency, brokerage, partnership and company,
under the Civil and Commercial Code, Book III, with explanation of categories, characteristics, and forms
of the contracts agency and brokerage, duties and liabilities of an agent and broker, commission agency
and broker, categories, characteristics, and forms of contracts for the establishment of a partnership or
company, establishment of a partnership or company, juristic relations of partners, operation of a
partnership or company, dissolution and liquidation of a partnership or company, increase and reductions
of capital, and amalgamation. Comparison of relevant issues between limited company and limited public
company.
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177242 น.กม. 242

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การร่างและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การตีความ
รัฐธรรมนูญ ระบอบรัฐธรรมนูญส่วนมากของประเทศต่าง ๆ แนวความคิดโดยทั่วไปเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย
ทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจ ระบอบแห่งอํานาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน การควบคุมการเมืองโดยประชาชนโดยตรง กระบวนการบัญญัติกฎหมาย การออก
เสียงประชามติและการถอดถอนให้ออกจากตําแหน่ง
The nature of constitutional law; the drafting of constitutions; interpretation of constitutions; major
forms of constitutions of nations; general of sovereignty; theory of the separation of powers; forms of
democratic governments; a guarantee for civil liberties; direct popular control; process of legislation; the
initiative referendum and recall.
177250 น.กม. 250 กฎหมายที่ดิน
3(3-0-6)
(Land Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.กม. 114
แนวคิดทางกฎหมายในการจัดระบบที่ดิน การแบ่งประเภทของที่ดินตามกฎหมาย การก่อตั้ง เกิดขึ้น
และผลในทางกฎหมายของที่ดินแต่ละประเภท ระบบเอกสารสิทธิในที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิในที่ดิน
ภายใต้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดิน และบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Legal concepts in land systematization, classification of land under land laws, settlement,
emergence, and the legal implications of each category of land, system of documents and registration of
land rights according to the Land Code and other relevant laws.
177283 น.กม. 283

กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 1
2(2-0-4)
(Criminal Law: Specific Offences Part 1)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 181 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการ
ยุ ติ ธ รรม ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ศาสนา ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความสงบสุ ข ของประชาชน ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การ
ก่ อ ให้ เ กิ ดภยั น ตรายต่ อ ประชาชน ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การปลอมและแปลง ความผิ ด เกี่ย วกั บ การค้ า และ
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
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Offences relating to the security of the kingdom, offences relating to public administration,
offences relating to the justice, offences relating to religion, offences relation to public peace, offence
relating to causing public dangers, offences relating to counterfeit and alteration, offences relating to
trade, offences relating to document and sexual offences.
177285 น.กม.285 กฎหมายอาญาภาคความผิด ส่วนที่ 2
3(3-0-6)
(Criminal Law: Specific Offences Part 2)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.กม. 181 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และลหุโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 และ ภาค 3
Offences against life and body, liberty and reputation, offences against property and petty
offences, according to the Penal Code, Book II and Book III.
177300 น.กม.300

นิติปรัชญา
3(3-0-6)
(Philosophy of Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
แนวความคิดพื้นฐานของสํานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น สํานักกฎหมายบ้านเมือง สํานัก
กฎหมายธรรมชาติ สํ า นั ก กฎหมายประวั ติ ศ าสตร์ แนวความคิ ด ของสั จ นิ ย มทางกฎหมาย เป็ น ต้ น โดย
พิจารณาคําอธิบายของแนวความคิดต่าง ๆ ต่อกฎหมาย กฎหมายที่แท้จริง การเข้าถึงและรับรู้กฎหมายของ
มนุษย์ และความสัมพันธ์ของกฎหมายกับความยุติธรรม
Basic concepts of schools of thoughts in jurisprudence, for example, Legal Positivism, Natural
Law, Historical Jurisprudence, and Legal Realism. Their explanations towards conceptions of law, a true
law, accession and perception of law of mankind, and a relationship between law and justice.
177301 น.กม.301

จริยธรรมนักกฎหมาย
(Legal Ethics)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
หลักการ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม และอุดมคติของนักกฎหมาย
Principles, etiquette, virtue, ethics and ideals of lawyers

2(2-0-4)
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177313 น.กม. 313

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ประพันธ์ และผู้ประดิษฐ์ กล่าวคือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า นอกจากนั้นยังศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทระหว่างประเทศ รวมถึง
ประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดจากการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันทันสมัย ภายใต้ระบบ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
The laws related to the protection of rights of the authors and the inventors, that is copyright,
patent and trademark. And to study these laws in international area including new challenging problems
emanating from having put issues in new and emerging technologies under the protection of intellectual
property laws.
177321 น.กม. 321

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายแรงงาน ประวั ติ ค วามเป็ น มาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลั ก
กฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ การจัดหางาน การประกอบอาชีพ คนต่างด้าว การพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงงาน
A study of general principles of labor law, historical background of labor law in Thailand,
principles of Thai labor law, hire of service contracts, laws on labor protection, laws on labor relations, job
services, alien occupations, consideration of problems relating to labor.
177330 น.กม. 330: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Civil Procedural Law I)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติทั่วไปในการดําเนินคดีแพ่ง ศาล คู่ความ การยื่นและส่งคําคู่ความและเอกสาร คําพิพากษา
และคําสั่ง วิธีพิจารณาสามัญและวิสามัญในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1
และ ภาค 2
A study of the general provisions in civil suits, courts, parties, filing and service of pleadings and
documents, judgment and order, ordinary and special procedures in courts of first instance, according to
the Civil Procedure Code, Division I and Division II.
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177332 น.กม. 332: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Civil Procedural Law II)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 330
ศึกษาถึงอุทธรณ์ ฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค3 และ ภาค 4
A study of appeal and dika appeal, provisional measures before judgment and execution of
judgements or orders, according to the Civil Procedure Code, Division III and Division IV.
177335 น.กม. 335

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1(1-0-2)
(Constitution of the Courts of Justice)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 103
ประวัตคิ วามเป็นมาของระบบศาลยุติธรรมของไทย การจัดตั้งและการยุบเลิกศาล ชั้นของศาล เขต
อํานาจศาลและองค์คณะผู้พิพากษา การตั้งสํารองผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และดะโต๊ะยุตธิ รรม
Historical background of the Thai judicial system. Establishment and abolition of courts. Division of
Courts. Jurisdiction of courts and judges. Reserve justices.
Lay justices and Datoh justices.
177336 น.กม.336

องค์กรในระบบกฎหมาย
1(1-0-2)
(Organisations under Thai Legal System)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
องค์กรที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ในประเทศไทย ระบบศาลไทย กลไกในการนําคดีเสนอต่อ
องค์กรศาล การชี้ขาดเขตอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล และองค์กรที่เกี่ยวกับการร่างและเสนอกฎหมายในระบบ
กฎหมายไทย
Thai organisations relating to dispute settlement. Thai judicial system. Mechanism in filing lawsuits
to the judicial organisations. Determination of court jurisdictions. Organisations relating to drafting and
proposing laws in the Thai legal system.
177341 น.กม. 341

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
หลักกฎหมายปกครองในระบบต่าง ๆ ความหมายที่มาของกฎหมายปกครองการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน นิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐ และระหว่างองค์กรของรัฐกับ เอกชน การควบคุมฝ่าย
ปกครอง และการพิจารณาคดีปกครองในประเทศไทย
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A study of the principles of administrative law in various system. Meaning and sources of
administrative law. The organization of the administrative mechanism of Thailand. The legal relationships
among state's organizations themselves and between state's organizations and private sectors. Control of
the administrative power and trial procedure of cases involving the administrative power in Thailand.
177361 น.กม. 361

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา
3(3-0-6)
(Public International Law and Criminal International Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลระหว่างประเทศ รัฐ องค์การสหประชาชาติ
กฎหมายสนธิสัญญา กฎหมายทะเล กฎหมายสงคราม ความสัมพันธ์ทางการฑูต สิทธิมนุษยชน ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ
2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา หลักในการใช้อํานาจกฎหมายลงโทษผู้กระทําความผิด
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การลี้ภัย
1. A study of public international law. International persons. States. The United Nations. The law
of treaties. The law of the sea. The law of armed conflicts and use of force. Diplomatic relations. Human
rights. The international court of justice.
2. A study of criminal international law. Principles for the exercise of jurisdiction by states.
Extradition. Asylum.
177362 น.กม. 362

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
แนวความคิด หลักกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล อันได้แก่ การจัดสรรเอกชนระหว่างประเทศโดยสัญชาติและภูมิลําเนา สิทธิ หน้าที่
และสถานภาพของบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และการขัดกันของกฎหมายที่ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์
อันมีองค์ประกอบระหว่างประเทศ
Concepts, legal principles, laws, rules and regulations, and problems relating to private
international law such as international allocation of persons by means of nationality and domicile, rights,
duties, and status of persons in international law, and conflict of laws governing juristic relations
containing international elements.
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177393 น.กม. 393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Procedural Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
การดําเนินคดี อาญา เริ่ มต้นจากการร้องทุก ข์ กล่าวโทษ การสอบสวนคดีอาญา อํานาจในการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา การชันสูตรพลิกศพ อํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี การออกหมายเรียก
และหมายอาญาต่างๆ การฟ้องคดี อาญา การฟ้องคดี แพ่งที่เกี่ยวเนื่องกั บคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง
อํานาจในการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
Criminal procedure starting from complaints, denunciation, inquiry, investigation, autopsy or postmortem examination, jurisdiction of courts, issuing summons and criminal warrants, criminal prosecution,
filing of civil cases in connection with criminal offences, preliminary examination, trial and conviction in
courts of first instance, courts of appeals, and the Supreme Court.
177401 น.กม. 401

ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Legal History)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศยุคโบราณ และกลุ่มกฎหมายสําคัญ ๆ ได้แก่ กลุ่มกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร (กลุ่มกฎหมายโรมัน) กลุ่มกฎหมายจารีตประเพณี (กลุ่มกฎหมายคอมมอนลอว์) กลุ่มกฎหมาย
สังคมนิยม กลุ่มกฎหมายศาสนา หรือปรัชญา และกฎหมายในประเทศเอเซีย
A study of the legal history of foreign countries in the ancient period and the major contemporary
families of laws, namely, the written law (the Roman Law), the customary law (the Common Law), the
socialist law, the religious or philosophical law, and laws in the Asian countries.
177402 น.กม. 402

สัมมนาสตรีกับกฎหมาย
3(3-0-6)
(Seminar on Women and the Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสตรีกับกฎหมาย การวิเคราะห์ที่มาของกฎหมาย
นัยแห่งบทบัญญัติของกฎหมายสําคัญ ๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ความสัมพันธ์ของหญิงชาย
การใช้กฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสถานะในสังคมของสตรี กระบวนวิชานี้จะเน้น
ตัวอย่างในสังคมไทย
The subject includes topics on the relationship between women and the law; analysis of the
source of the law; the legal process and gender issues; the implementation of the law as oppose to and
support for social change of the status of women. The focus this subject is Thai society.
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177404 น.กม. 404

กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
(Law and Society)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายและความสัมพันธ์ของกฎหมายกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งความประพฤติของมนุษย์ การเคารพ และการละเมิดกฎหมาย กฎหมายกับปัญหาสังคม
และสถานภาพของกฎหมายในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง
A study of general characteristics of law and its relationship with society, economics politics,
religion and culture as well as human conducts. The obedience and disobedience of law. Law and social
problems. The status of laws in the third.
177405 น.กม. 405

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
(Thai Legal History)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย นับแต่ก่อนสมัยสุโขทัยถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การปฏิรูป
กฎหมายสมัย รั ชกาลที่ 4
และรั ชกาลที่ 5
วิ วัฒนาการกฎหมายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งบทบาทและสถานภาพของกฎหมายในประวัติศาสตร์
และสังคมไทย
A study of the history and evolution of Thai law prior to Sukothai until early Rattanakosin periods,
law reforms during the reigns of King Rama IV and Rama V, the evolution of law after the termination of
the absolute monarchy since the 1932 coup d'etat until present; roles and status of law in Thai history
and society.
177406 น.กม. 406 : ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ข้นั ต้น
2(2-0-4)
(Basic Legal research Methodology)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ความจําเป็นและความสําคัญของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางนิติศาสตร์ ประเภทของ
การวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการนําเสนองานวิจัย
This course is relevant to the necessity and importance of social research, legal research, types
of research, process, methodology and research presentation.
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177409 น.กม. 409

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
3(1-6-2)
(Clinical Legal Education)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
กฎหมายเชิงปฏิบัติ ทักษะในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและค่านิยมเชิงจริยธรรม โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคลินิกที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การค้นคว้าหาข้อมูล
การบรรยายพิเศษ การบรรยายโดยใช้กรณีศึกษา การบรรยายสรุป และการฝึกภาคสนามด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยการให้คําแนะนําและคําปรึกษาทางกฎหมายและการสอนกฎหมายแก่
ชุมชนโดยเน้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เช่น กฎหมายอาญา
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน สิทธิของชนกลุ่มน้อย สิทธินักโทษและผู้ต้องขัง ความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศ HIV/AIDS และการสาธารณสุข
Practical legal knowledge, lawyering skills and ethical values through an interactive participatory
clinical method of education utilizing workshops, seminars, research, talks by guest speakers, problem
based learning lectures, tutorials and field training by providing legal services - legal advice and
consultation services and community legal education teachings- to public with a strong focus on indigent,
socially marginalized and vulnerable groups and laws concerning these people; e.g., criminal law,
juvenile rights, human rights, minority rights, prisoner and detainee rights, gender inequality, HIV/AIDS
and public health.
177411 น.กม. 411

สัมมนากฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)
(Seminar on Civil Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายแพ่ ง และแนวคํ า พิ พ ากษาฏี ก าในหั ว ข้ อ สํ า คั ญ ให้
นักศึกษาค้นคว้าและร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ
An analysis of problems relating to the civil law provisions and court decisions in some important
topics, together with students doing research and having joint discussion on various issues.
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177413 น.กม. 413

กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
3(3-0-6)
(Information Technology Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 313 หรือ น.กม.412 หรือเรียนพร้อมกับ น.กม. 313 หรือ น.กม.412
ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเนื้อหา
เรื่องสําคัญต่าง ๆ เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลข่าวสาร การเคลื่อนย้ายของข้อมูลข้ามประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด
และเพื่อ การฉ้ อ โกง และการศึ ก ษาในรายละเอี ย ดถึ ง แง่ มุม ของกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Legal problems involved in the development of information technology (IT) comprising a wide
spectrum of significant issues, such as internet regulation, privacy and data surveillance, data protection
laws, trans-border data flows, computer misuse and fraud, and a detailed examination of intellectual
property aspects of IT and E-commerce.
177414 น.กม. 414

การให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ลูกความต่างชาติ
3(3-0-6)
(Legal Advice for Foreign Clients)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม.214 หรือ น.กม.285
วิ ธี ก ารและทั ก ษะวิ ช าชี พ กฎหมายต่ า งๆ ที่ นํ า ไปปรั บ ใช้ กั บ การให้ คํ า ปรึ ก ษาลู ก ความต่ า งชาติ ใ น
สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการนําความรู้ทางกฎหมาย ภาษาอังกฤษเพื่องานกฎหมาย เทคนิคการให้คําปรึกษา
มาปรับใช้ในการทํางานระดับสากล ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกความต่างชาติในประเทศไทย
Methods and lawyering skills used to advise foreign clients in various situations, including proper
usage of legal knowledge, legal English, and counseling techniques for international working environment.
Various legal aspects affecting foreign clients in Thailand.

177421 น.กม. 421
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1
3(3-0-6)
(Securities Law I)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.กม. 226 หรือ น.กม. 229
หลักกฎหมายพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การครอบงํา
กิจการ การกระทําอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และแก้ไขข้อพิพาทในตลาดทุน
Securities law concerning public offerings, takeovers, unfair practices in securities trading, and
dispute resolution in the capital market.
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177422 น.กม. 422

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2
3(3-0-6)
(Securities Law II)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.กม. 421
หลักกฎหมายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ กองทุนรวม การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ อนุพันธ์ทางการเงินและภาษีอากรในธุรกิจหลักทรัพย์
Securities law concerning securities business, mutual funds, regulations of securities trading in the
exchange, derivative instruments, and taxation law concerning securities transactions.
177423 น.กม. 423

กฎหมายว่าด้วยฟื้นฟูกิจการ
3(3-0-6)
(Reorganization Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.กม.333 หรือ น.กม.431; หรือลงทะเบียนพร้อมกับ น.กม.333
หรือ น.กม. 431
บทบัญญัติ ข องกฎหมายล้ ม ละลายภายใต้ พ ระราชบัญญั ติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในหมวดที่ 3/1
กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตั้งแต่การขอและการให้ฟ้ืนฟูกิจการ การตั้งผู้ทําแผน
การขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ การชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ การเพิกถอนนิติกรรม
ที่ได้กระทําไปแล้ว การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟู
กิจการ การดําเนินการภายหลังศาลมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ การยกคําร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ การ
ยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ การขอรับชําระหนี้เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ของลูกหนี้
เด็ดขาด จนถึงการอุทธรณ์และบทกําหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
Provisions of the law of bankruptcy under chapter 3/1 : Procedures for reorganizing business of
debtors of the Bankruptcy Act of B.E. 2483 from request and approval for business reorganization,
appointment of plan preparer, application of repayment of debts for business reorganization, explanation
of the business and assets of the debtors, annulling a juristic act already executed, creditors’ meetings to
discuss the business reorganization plan, consideration for approval of the business reorganization plan,
proceeding after the court approves the business reorganization plan, dismissal of the request for a
business reorganization, termination of the business reorganization, application for payment of debts after
the court has ordered the debtor to be under absolute receivership to appeals and penalty provisions
governing the procedures relating to reorganization of the debtor’s business.
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177424 น.กม. 424

สัมมนาประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Selected Topics of Business Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.กม.226 หรือ น.กม.229 หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน
ประเด็นข้อพิจารณาทางกฎหมายของร่างสัญญาต่าง ๆ ทางธุรกิจและประเด็นสําคัญ กฎหมายว่าด้วย
องค์กรทางธุรกิจ รวมทั้งประเด็นทางกฎหมายของระบบการจ่ายเงินในรูปแบบต่าง ๆ
Legal issues in business contracts and essential topics in business organization law, including legal
issues in business payment systems.
177425 น.กม. 425

กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ
3(3-0-6)
(Laws of Negotiable Instruments)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
หลักกฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ลักษณะทั่วไปของตราสารเปลี่ยนมือ ชนิดของตราสาร
เปลี่ยนมือที่สําคัญ ตราสารเปลี่ยนมือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Legal principles concerning negotiable instruments, nature of negotiable instruments, important
types of negotiable instruments and negotiable instruments under the Civil and Commercial Code and
other relevant laws.
177426 น.กม. 426 : กฎหมายประกันภัย
3(3-0-6)
(Insurance Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติกฎหมายเอกเทศสัญญาว่าด้วยการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญาประกันชีวิต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกันภัย
Legal provisions of specific insurance contracts according to the Civil and Commercial Code,
concerning insurance against loss and life insurance and other relevant laws.
177427 น.กม. 427 : กฎหมายการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของไทย
3(3-0-6)
(Thai Banking Law and Financial Institutions Law)
เงื่อนไขทีต่ ้องผ่านก่อน: น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
ระบบการธนาคารพาณิ ชย์ และสถาบัน การเงิ น ของไทย โดยพิ จ ารณาถึง รากฐานการก่ อ ตั้ง และ
พัฒนาการโครงสร้าง การกํากับดูแล การบริหารจัดการ การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายและนโยบายทางการ
เงินของรัฐบาล ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกต่อการพัฒนาระบบการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ
และนโยบายการเงินระหว่างประเทศของไทย
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Thai banking system and financial institutions ranging from its origin and development, structure,
supervision, administration, to financial services including analysis of legal issues and fiscal policy of the
government, impact of world economy on development of the Thai banking system and financial
institutions, and the Thai government’s international fiscal policy.
177428 น.กม. 428: กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากลักษณะของการประกอบการ การทําสัญญา การ
ชําระราคา การส่งมอบสินค้าในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่ ว ยงานรั ฐ ลั ก ษณะข้ อ พิ พ าทอั น เกี่ ย วกั บ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนถึ ง ปั ญ หาในกระบวนการ
ยุติธรรมอันเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Electronic commerce transactions emphasizing its operation, electronic commercial contracts,
payment mechanism, delivery of goods in electronic commerce, duties and liabilities of electronic
commerce operators in Thailand, analysis of Thai law in regulating electronic commerce by government
offices, disputes in electronic commerce, and problems in the judicial system involving electronic
commerce in Thailand.
177429 น.กม. 429: กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
3(3-0-6)
( Competition Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ 3
แนวความคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า บทบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
โดยศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช้ พฤติกรรมการแข่งขันทางธุรกิจที่กฎหมายห้าม องค์กรบังคับใช้ กระบวนการ
บังคับใช้ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ตลอดจนปัญหาที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
The concept of competition that underpins competition law. Legal provisions on competition law,
emphasizing on scope of application, conducts prohibited, enforcement agency, enforcement procedure and
penalties according to the Competition Act of B.E. 2542. Legal issues relating to international trade and
investment.
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177430 น.กม. 430: วิชาว่าความ
3(3-0-6)
(Counsel Practice)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วิธีดําเนินงานของทนายความนับตั้งแต่การเตรียมคดีไปจนถึงการบังคับคดี
A study of counsels' working procedures from case preparation to enforcement of judgement.
177431 น.กม. 431: กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
บทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายล้มละลาย กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ตั้งแต่การขอให้ล้มละลาย
จนถึงศาลสั่งให้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กระบวนหลังจากลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์จนถึงคําพิพากษาให้
ล้มละลาย การปลดจากล้มละลาย กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้
เป็นนิติบุคคล วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อํานาจศาล การสอบสวนและ
บทลงโทษ
A study of the general provisions in the law of bankruptcy from an application to make bankrupt to
a final order for control of property. Proceedings after control of the debtor's property until adjudgement of
the debtor as a bankrupt. Discharge from bankruptcy. Proceedings in the case of the debtor's death.
Proceedings in the case where the debtor is a juristic person. Management of the debtor's property. The
Official receiver. Jurisdiction of the court. Investigation and penalties.
177432 น.กม. 432 องค์กรระงับข้อพิพาท
3(3-0-6)
(Dispute Settlement Organizations)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.ศท.101 หรือ น.กม.103
องค์กรระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งที่เป็นองค์กรศาลและองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรศาล กลไก
หรือกระบวนการในการระงับข้อพิพาทขององค์กรอื่นที่มิใช่ศาล กลไกในการนําคดีเสนอต่อองค์กรระงับข้อ
พิพาทที่เป็นศาล และกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยองค์กรศาลทั้งระบบที่มีอยู่ในประเทศไทย
Dispute settlement organizations which include judicial and non-judicial organizations within Thailand,
non-judicial mechanism or procedure for dispute settlement, mechanism in submission of lawsuits to the
judicial of organizations dispute settlement, and a system judicial of dispute settlement within Thailand.
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177434 น.กม. 434

พยาน
3(3-0-6)
(Evidence)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
ระบบของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายพยานหลักฐาน กฎเกณฑ์
ต่างๆ ในการนําพยานเข้าสืบในศาล การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การซักถามพยานในคดีแพ่งและคดีอาญา
Legal system of evidence. History of law of evidence. Rules of evidence regarding attendance
and examination of witnesses, production of documentary evidence, inspection of evidence and
appointment of experts by court in civil and criminal cases.
177441 น.กม. 441 : สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Seminar in Constitutional Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.ศท. 241 หรือ น.กม.242 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การตีความและการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ใน
ประเด็นที่มีความสําคัญ โดยให้นักศึกษาค้นคว้าและร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ
An analysis of problems concerning the provisions of the constitutional law, interpretation and
enforcement of the constitutional law on important topics. Students are required to conduct researches
and participate in class discussion.
177442 น.กม. 442: กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3(3-0-6)
(Official Information Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท.101 หรือ น.กม. 103
กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐในเรื่องต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ขั้นตอนการใช้สิทธิตามกฎ
มาย ตลอดจนหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าว
Official Information Law concerning recognition of people’s right to official information, which
includes information relating to activities of state agencies. The course covers the right of people to official
information, disclosure of information, information not subject to disclosure, procedures for the exercise of
the right to official information as well as the duties of state agencies in the implementation of the law.
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177443 น.กม. 443: กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3(3-0-6)
(Law on Administrative Procedures)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 341
หลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนการพิ จ ารณาในชั้ น เจ้ า หน้ า ที่ฝ่ า ยปกครอง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการ
เตรียมการก่อนการออกคําสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครอง และขั้นตอนการทบทวนคําสั่งทาง ปกครองให้
ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นแนวความคิดพื้นฐานและตามที่กฎหมายของไทยบัญญัติ รวมทั้งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดเจ้าหน้าที่กับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลปกครอง
Principles and procedures, at the administrative official level, which consist of preparatory
proceedings prior to the issuance of an administrative act, and the appellate proceedings of an
administrative act. Foregoing proceedings comprising both general principles and the principles
embedded in Thai laws, encompassing the relations between the laws on administrative procedure and
the laws on administrative court procedure.
177444 น.กม. 444: กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Organic Laws)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
แนวคิดและการใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง
กฎหมายว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยระบบการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ รวมถึงการ
ใช้บังคับกฎหมายเหล่านั้นและกรณีศึกษาต่าง ๆ
Concepts and application of organic laws such as Electoral Law, Law on Political Parties, Law on
organizations according to the Constitution, and the law on inspection of the exercise of the state power,
including their enforcement and case studies.
177450 น.กม. 450 : กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3(3-0-6)
(Public Finance and Tax Laws)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม.103
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายการคลังและภาษีอากร และหลักเศรษฐศาสตร์มห
ภาคที่เกี่ยวกับการเงินการคลังและภาษีอากร ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการบริหารประเทศ
รายได้และรายจ่ายภาครัฐ วิธีการในการจัดทํางบประมาณภาครัฐ ระบบในการตรวจสอบและการควบคุม
ทางการเงินการคลังของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังและภาษีอากร ความหมายและประเภทของภาษี
อากร องคาพยพของภาษีอากร ฐานภาษี อัตราภาษีอากร วิธีในการประเมินภาษี กระบวนการยุติธรรม
ทางภาษีอากรและภาษีอากรกับกฎหมายระหว่างประเทศ
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Theory and fundamental of public finance and tax, including principle of macro economics of
public financial taxation used as an economic tool of government in its fiscal budget administration, state
revenue and expenditure, procedure in public fiscal budget, supervisory and regulatory system of the
finance and treasury of the state, interrelation between treasury and taxation, definition and categories of
taxation, taxation system, tax base, tax rate, tax assessment, judicial process of taxation, and taxation
and international law.
177452 น.กม.452: กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Law and Environment)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
ความสําคัญของสภาพแวดล้อมต่อมนุษย์และชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มในชนบทและเมื อ ง บทบาทของรั ฐ ในการแก้ ไ ขปัญ หาและบทบั ญญั ติ ข องกฎหมายที่เ กี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อม
A study of the importance of environment to man and community. Environmental problems at
present. Environmental conservation in rural and urban areas. The State's role in the solution of
environment problems and legal provisions relating to the environment.
177463 น.กม. 463: กฎหมายทะเล
3(3-0-6)
(The Law of the Sea)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล เส้นฐานทะเล อาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ เขตไหล่ทวีป
ทะเลหลวง การแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทะเลลึกและพื้นสมุทร รัฐหมู่เกาะ สัญชาติของเรือ อํานาจ
ศาลในทะเล และมลภาวะในทะเล
A study of the international law of the sea. Baseline. Territorial Seas. Exclusive Economic Zones.
The Continental Shelf. High Seas. Sharing of natural resources in the deep seabed and ocean floor.
Archipelagic States. Nationality of ships. Maritime jurisdiction. Marine Pollution.
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177464 น.กม. 464: กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
3(3-0-6)
(Law of Treaties)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 361 หรือ น.กม.461; หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผ้สู อน
ความหมาย รูปแบบของสนธิสัญญา การจัดทําสนธิสัญญา การตั้งข้อสงวน การใช้และผลบังคับของ
สนธิสัญญา การตีความสนธิสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญา การเป็นโมฆะ การพักชั่วคราวและ
การสิ้นสุดของสนธิสัญญา การระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับสนธิสัญญาโดยทางศาล
Definitions and forms of treaties. Conclusion of treaties. Reservations. Application and observance
of treaties. Interpretation of treaties. Amendment and modification of treaties. invalidity, suspension and
termination of treaties. Judicial settlement of disputes concerning treaties.
177465 น.กม. 465: กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
(Human Rights Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
ปรัช ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ปฏิญญาสากลว่ าด้วยสิทธิ มนุษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของยุโรป ศึกษาถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายภายในและตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
Philosophy on human rights. Universal Declaration of Human Rights. International Covenants on
Civil and Political Rights, and on Economic, Social and Cultural Rights. The European Convention on
Human Rights. Protection of human rights under national and international laws.
177466 น.กม. 466: กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economic Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103 หรือ ร.สป.102
บทบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน ความสัมพันธ์ของ
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนาของประเทศพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศสังคมนิยม
กฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร การวิเคราะห์ลักษณะปัญหา
ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้พันธะกรณีของกฎหมายนั้น ๆ
ศึก ษากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ การลงทุน ระหว่างประเทศ เช่น การลงทุน ในรูปของบรรษัทข้ามชาติ และ
ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อประเทศไทย
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International economic laws; relations among developed, developing and socialist countries; trade
law:-tariffs, analysis of problem, impact on other countries under international economic law;
international investment law; transnational corporations (TNCS); and international economic laws affecting
Thailand.
177467 น.กม. 467: กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 362 หรือ น.กม.462; หรือเรียนพร้อมกับ น.กม.362 หรือ น.กม.462
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าเข้าออกผ่านพรมแดนของรัฐโดย
พิจารณาถึงสัญญาการส่งออกและนําเข้าซึ่งสินค้า การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล เลตเตอร์
ออฟเครดิต อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในทางการค้า การรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาผ่านสนธิสัญญาระหว่างประเทศและบทบาทของศาลภายในเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น
International trade laws related to the importing and exporting of goods with respect to importexport contracts, transport of goods by sea, marine insurance, Letters of credit and arbitration in
international trade. Additional focus will be made on unification of international trade law through
international conventions and on the role of national courts.
177468 น.กม. 468: กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(International Environmental Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 361 หรือ น.กม.461; หรือเรียนพร้อมกับ น.กม.361 หรือ น.กม.461
กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐในความเสียหาย
ต่ อสิ่งแวดล้ อม การคุ้ม ครองชั้น บรรยากาศ การควบคุ ม การใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละภัยจากพลั ง งาน
ดังกล่าว การจัดการมลพิษในแม่น้ําระหว่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรที่มีชีวิต การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเล การควบคุมการทิ้งและการค้ากากและสารอันตรายและ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายทางสิ่งแวดล้อม
International environmental law relating to state responsibility for environmental damage,
protection of the atmosphere, International regulation of nuclear energy and control of nuclear risks,
pollution of international watercourses, conservation of nature and living resources, conservation of the
marine environment and living resources, trade and dumping of hazardous wastes and substances, and
international organizations in the field of environmental law and policy.
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177469 น.กม. 469: กฎหมายสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
(European Union Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 361 หรือ น.กม.461; หรือเรียนพร้อมกับ น.กม.361 หรือ น.กม.461
ลั ก ษณะ หน้ า ที่ และโครงสร้ า งทางกฎหมายของสหภาพยุ โ รปโดยเน้ น ประเด็ น ทางกฎหมายที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย เช่น กฎเกณฑ์การค้าของสหภาพยุโรป การ
เคลื่อนย้ายของสินค้า การบริการและบุคคล การตรากฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศและ
องค์กรนอกสหภาพยุโรป
Nature, functions, and legal framework of the European Union with special attention to the legal
issues which affect Thai economic and political interests, such as EU trade regulation, movement of
goods, services and persons; legislation on competition, intellectual property, environment product safety,
and external relations of the European Union.
177470 น.กม.470: กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
(Maritime Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ลงทะเบียนพร้อมกับ น.กม.362
ความรู้พื้นฐาน แนวความคิด กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีความสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ของการ
พาณิชย์นาวี เช่น การเดินเรือ การจดทะเบียนและสัญชาติของเรือ การประกันภัย บุริมสิทธิทางทะเล เรือโดน
กัน การกักเรือ การขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาและมุมมองใน
อนาคตของกฎหมายพาณิชย์นาวีในประเทศไทยและระหว่างประเทศ
Basic knowledge, concepts, laws and regulations relating to different aspects of marine shipping
such as navigation, ship registration and nationality of ships, marine insurance, maritime liens, collision,
arrest of ships, various modes of carriage of goods, relevant international organizations as well as
problems and future prospects of Thai and international maritime laws.
177481 น.กม. 481: สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
(Seminar on Criminal Law)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่สําคัญ ๆ ของกฎหมายอาญาตลอดจนปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติประมวล
กฎหมายอาญา
An analysis of important rules of criminal law including problems emanating from the provisions in
the Penal Code.
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177483 น.กม. 483: อาชญกรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Crime)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
ความเป็นมาและปัจจัยในการก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความหมายและลักษณะของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะของผู้กระทําความผิดผลกระทบ
และความเสียหายจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่
ตกเป็นเหยื่อยอาขญกรรมทางเศรษฐกิจ องค์กรที่กํากับดูแลคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความ
ร่วมมือระหว่างชาติในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะข้ามชาติ
History and contributing factors of economic crime. Description and characteristics of economic
crime. Types of economic crime. Offender’s characteristics. Effects and damages caused by economic
crime. Law enforcement in the protection of victims of economic crime. Organizations in charge of
economic crime cases, including international cooperation in the suppression of transnational economic
crime.
177491 น.กม. 491: กฎหมายว่าด้วยกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
(Law of Juvenile Delinquency)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.ศท. 101 หรือ น.กม. 103
สาเหตุแห่งการกระทําผิดของเด็ก การควบคุมและแก้ไขเด็กกระทําผิดด้วยวิธีการของศาลคดีเด็กและ
เยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
A study of causes of juvenile delinquency. Control and corrective measures by juvenile courts.
Important principles behind the law establishing juvenile courts. Procedural law in juvenile cases and
other related laws.
177494 น.กม. 494: การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Criminal Investigation and Forensic Science)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : น.กม. 393
ก. วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอบสวน
การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ และรูปพรรณหลักฐาน
ข. นิติเวชวิทยา โดยอาศัยหลักทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในทางกฎหมายในการพิสูจน์ความจริง
เกี่ยวกับสาเหตุและระยะเวลาการตาย ตลอดจนการพิสูจน์เพื่อยืนยันความผิดในคดีทางเพศ
A. Criminal Investigation: Methods of scientific criminal investigation; detective methods;
physiology in detective service; techniques of interrogation, identification and examination of physical
evidences; personal identification.
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B. Forensic Science: The application of knowledge in medical science for legal use: personal
identification; change caused by the time of death; causes of death; toxicology; sex offences and forensic
examination
177495 น.กม. 495 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล
3(3-0-6)
(Criminal Procedural Law in the Part of Criminal Trial)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.กม. 393
การดํ า เนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา ในชั้ น พิ จ ารณา และพิ พ ากษาคดี ใ นศาลชั้ น ต้ น
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็น
เบา
Criminal judicial process as to trial and judgment in the court of first instance, the appellate court,
and the Supreme Court. Execution of judgment. Fees. Pardon. Commutation.
179400 นศ.กม. 400 สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย
6 หน่วยกิต
(Cooperative Education for Lawyers)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเสมือนพนักงานในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานประกอบการร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตามกรอบการปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณาของคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสถาน
ประกอบการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
การให้ลําดับขั้นเป็นที่พอใจ (Satisfactory: S) และไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory: U) โดยคณะ
นิติศาสตร์จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจศึกษา
Students are required to work in the fields of law as responsible staffs in organizations in public
or private sectors; under the supervision of job supervisors designated by the organizations in
collaboration with the cooperative faculty members; in accordance with the job descriptions approved by
both the organizations and the Faculty of Law; for at least 16 weeks continuously.
Grades will be given on the satisfactory (S) and unsatisfactory (U) basis by the faculty, and
determined by the student performance and the cooperative education reports.
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179401 นศ.กม. 401 ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
3(0-18-0)
(Legal Internship)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในงานทางด้านกฎหมายหรืองานที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือ
งานที่ช่วยให้นักศึกษามีมุมมอง และแนวคิดที่สามารถนํามาปรับใช้กับความรู้ทางด้านกฎหมายในทางปฏิบัติได้
ดียิ่งขึ้น
An opportunity to undergo an internship program in legal profession, related career, or any other
career which enhances the student’s ability to apply practical perspectives and concepts of law.
179402 นศ.กม.402 ภาษากฎหมายต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Foreign Legal Language for Communication)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: น.ศท.101 (176101) หรือ น.กม.103 (177103)
การอ่านและการทําความเข้าใจภาษากฎหมายต่างประเทศผ่านตัวบทกฎหมาย ตํารา สัญญา และคํา
พิพากษาของศาล รวมถึงการฟัง พูดเพื่อการสื่อสารและการอภิปราย ทางกฎหมายด้วยภาษาต่างประเทศ
Reading and understanding foreign legal language through legal texts and textbooks, contracts, and
judicial decisions as well as speaking and listening for communication and discussion on foreign legal disputes.
179403 นศ.กม.403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Foreign Legal Writing)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การใช้ศัพท์และสํานวนทางกฎหมาย การพัฒนาทักษะด้านการเขียนเอกสารทางกฎหมายประเภทต่างๆ
ที่ใช้กันทั่วไปเป็นภาษาต่างประเทศ
Legel terms and styles. Developing skills in writing generally-used legal documents in foreign language.

