
คําอธิบายรายวิชา   
 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การให
สัญลักษณแสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลววิัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร
และการประยกุตท่ีสามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 
 

 

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปน
เบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  
การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  สหสัมพันธ และ
การถดถอยอยางงาย 
 

 

100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรในยุคตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูล
เขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การ
ประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                                3(3-0-6) 

 General Sciences  
 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตร
สมัยใหมใหเขากับ   การดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  
ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ของมนุษย 
 

 

101-116 แคลคูลัส 3(2-2-5) 

 Calculus   
 วิชาบังคับกอน : 100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร  

 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ และอินทริกรัลของฟงกชัน คาจริงตัว
แปรเดียว อินทิกรัล   ไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริงและ
อนุกรมกําลัง  
 

 

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความ
นาจะเปน การแจกแจงท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจง
ไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 
ความสัมพันธเวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและไดกราฟ การปดของความสัมพันธ 
ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอด
แบบข้ันตอนวิธีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการ
ทวิภาค   เซมิกรุป และฟงกชันถายแบบ 
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100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Fundamentals  of Computer and Information Technology   
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอมูล
และเครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบ
ของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล  ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

 

100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                            3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลา
ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจน
ปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมี
ตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการ
อนุรักษ 

 

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  
ฟสิกสแผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร 
และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
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100-126   นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals of Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน   
นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยนาโน
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความ
เปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโน
เทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 

 

100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 
พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการ
พัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยา
และกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

 

100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงาน
และรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน 
หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนประเภท
ตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใตพิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใช
พลังงานทดแทน 
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100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-114 คอมพิวเตอรและการประยุกต 3(2-2-5) 

 Computer and Application  

 ความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร อารดแวร ซอรฟแวร การพัฒนาโปรแกรม
การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอมูล และ
เครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานเวิรดโปรเชสเซอร กระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมนําเสนอผลงาน และการใชงานอินเทอรเน็ต 
 

 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  
 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การต้ังถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวน
สรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ต้ังแตสมัยอยุธยาเปนตน
มา   จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกใน
สมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรม
ของชนรุนใหม 
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100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                               3(3-0-6) 

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสู
อารยธรรมยุคใหม  การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  
 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวาง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ี
มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทาง
อุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
 

 

100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                      3(3-0-6) 

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบ
ของดนตรี อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
 

 

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการข้ัน
พื้นฐานทางดนตรีไทยได 
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100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับ
กลุมตัวโนตตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บันไดเสียงตางๆ  การฝกอาน    ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ัน
พื้นฐานทางดนตรีสากลได  
 

 

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  
 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีววิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม 
ความจําของมนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ แรงจูงใจ  อารมณของ
มนุษย  ความคิดและการแกปญหา     การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรม
ทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใน
สังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 
 

 

100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                            3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนง
ตางๆ การใชกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย   การรางกฎหมาย  
การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิ
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 
 

 

100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                        3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ี
สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศ 
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100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการ
ปกครอง  สถาบันนิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   สวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลง       การปกครองจนถึงปจจุบัน   
รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   
 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเรื่องปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  
ลักษณะสําคัญของการตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไม
สมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนดรายได
ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญของการคา
และการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 
 

 

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ 
 

 

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  
 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทาง
ในการลีลาศ     การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทใน
การลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการ
รักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 
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100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 
 

 

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวาง
การเมืองและเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมี
รูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 
 

 

100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                          3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยา ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชใน
การดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   
 

 

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน 
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิค
การบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน
ขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ   
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100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและ
นันทนาการที่มีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ  แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน 
และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 
 

 

100-164 การใชหองสมุด                                                                                                       1(1-0-2) 

 Using  the  Library   
 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ใน
หองสมุด  ระบบการจัด หมูหนังสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูล
และทรัพยากรสารสนเทศตางๆ  
   

 

100-165 การคิดวิเคราะห                                                                                                      3(3-0-6) 

  Critical Thinking  
 ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา  
ดวยกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะห
และการคิดสังเคราะห จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิด
สรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความสมเหตุสมผล 
และการนําเสนอองคความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝนทักษะการคิด  

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพื้นท่ี
ใกลเคียงกับ ประเทศไทย  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาที่มีผลกระทบตอ
ประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
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100-167 บัณฑิตท่ีพึงประสงค 2(1-2-3) 
 Ideal Graduate  
 การพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมนําความรู และมีคุณภาพ 

ตรงกับปรัชญาและจุดประสงคของมหาวิทยาลัยและของชาติ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม การฝกปฏิบัติธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน สังคมและ
ส่ิงแวดลอม รูจักหนาท่ีสิทธิและเสรีภาพ รูจักตนเองและการกําหนดเปาหมาย
และวางแผนชีวิต  รูจักผู อ่ืน  รูจักกาล  รูจักชุมชนและสังคม  การพัฒนา
บุคลิกภาพ ความคิดสรางสรรค รูจักการใชเหตุและผล รูจักแกปญหา ความเปน
ผูนํา ทักษะชีวิตมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนหมูคณะ การทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม จริยธรรมกับความสําเร็จในชีวิต การรักษาสุขภาพการและจิต การรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเขาใจวัฒนธรรมสากล และดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ิน
ใต การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมี
ผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย  
 

 

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน   
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการ
อานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 
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100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยุกตใชในรูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหาร
จัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาด
ธุรกิจแตละประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแส 
โลกาภิวัตน   
 

 

100-241   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิ
ปญญาทอง ถ่ินใต   เนนภู มิปญญาทอง ถ่ินด านเกษตรกรรม  คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 
 

 

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  
โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียน
เขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
 

 

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ  จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
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3.  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร   
ในดานการฟง  การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดใน
การใชภาษา   
 

 

100-151 ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                        3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดบัตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   
พูด    อานและเขียน   ให เ ช่ือมโยงประสานกัน   เพื่อ เปนพื้นฐานไปสู
ความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 
 

 

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                        3(2-2-5) 

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   
 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยาง
กวางขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

การเตรียมตัวสมัครงาน  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การ
สรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกันในองคกร และระบบบริหารงานอยางมี
คุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทํางาน
ในสังคมอยางมีความสุข   
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100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(Pinyin)ให
ถูกตองชัดเจนตาม  หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสราง   
ประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษา
คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา 
 

 

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai  
 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับ
ใจความ  การวิเคราะห    การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตาม
วัตถุประสงคตาง ๆ  
 

 

100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                         3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการ
อานตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การ
เร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอาน
วิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนา
ความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอาน 
 

 

100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                               3(2-2-5) 

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะ
การพูดแบบตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต 
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100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 
 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

 ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิด  
   ความเขาใจในเร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  
คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการ
ตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 
 

 

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  
    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของ
ภาษาอยางมีหลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชน
การใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึก
ขอความ 
 

 

100-252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใช
สําหรับวิชาการเฉพาะดาน 
 

 

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน1โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึนใชภาษา
ใหถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม  การคนคําศัพทจาก
พจนานุกรม  ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม(Traditional 
Character) และตัวยอ(Simplified Character)ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 
คํา 
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100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการ
ฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสาร ใน
ชีวิตประจําวัน   
 

 

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   
 ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่อง
จากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณ
ท่ีกําหนดได 
 

 

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะ
คานะ คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุน
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัว      ดวยการพูดสนทนา 
ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 

100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   
 ศึกษาและฝกทักษะพ้ืนฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการ
พูด  การเ ขียนประโยค  การอ านขอความพ้ืนฐานและคําศัพท ท่ีใช ใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ 
คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  
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100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   
 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการ
เขียนเปนรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการ
ฟงและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน 
โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 
 

 

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขียนใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียน
จดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 
 

 

100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ัง
ยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ
ท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 
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100-353   การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการ
สนทนา รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียง
ใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  
และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัวในการเขาสัมมนา
หรือรับการอบรม 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุมวิชาแกน 
 

301 - 102   หลักกฎหมายมหาชน   3 (3-0-6) 
  Principles of Public Law  

ความเปนมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน  ขอบเขตและ
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน  บอเกิดของกฎหมายมหาชน  แนวคิดและ
หลักกฎหมายมหาชน 
 

301 - 106 กฏหมายแพง : หลักท่ัวไป   3 (3-0-6) 
  Civil Law : General Principles 

บอเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมายทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ทางกฎหมาย  
ความสัมพันธระหวางกฎหมายและศาสตรแขนงอ่ืน ๆ การใช การตีความ การ
อุดชองวาง ผลบังคับและการบังคับตามกฎหมาย  หลักสําคัญในกฎหมาย
เอกชน    ตลอดจนความหมายของสิทธิและการใชสิทธิ หลักท่ัวไปและสาระ
เบ้ืองตน ของกฎหมายแพงตามท่ีปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 1 
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301 - 107 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสินและกฎหมายท่ีดิน  3 (3-0-6) 
  
  Civil and Commercial Code (Property) and Land Law          

หลักกฎหมายลักษณะทรัพยสิน ตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชย บรรพ 
1 และ บรรพ 4 รวมท้ัง หลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ    

                  
301-108 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา  3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code (Juristic Acts and Contracts) 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 วาดวยนิติกรรม 

ลักษณะ 5 วาดวยระยะเวลา ลักษณะ 6 วาดวยอายุความ และบรรพ 2 วาดวย
สัญญา 

 
301-201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3(3-0-6) 
  Constitutional Law and Political Institution 
  ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องคการตาง ๆ ของรัฐ สิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีท่ีสําคัญของระบบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งปรัชญาของ
แนวความคิดตาง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ 

 
 

301-203 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง  3(3-0-6)   
และลาภมิควรได 

  Civil and Commercial Code    
(Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)  
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดงานนอกส่ัง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3,4 และ 5 
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301-204 เอกเทศสัญญา 1    3(3-0-6) 
    Specific Contracts I                       
 หลักกฎหมายลักษณะซ้ือขาย  แลกเปล่ียน ให เชาทรัพยและเชาซ้ือ ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ  3 
 

301-205 เอกเทศสัญญา 2    3(3-0-6) 
    Specific Contracts II                       
 วิชาบังคับกอน :  รายวิชา 301-204 เอกเทศสัญญา 1 
 หลักกฎหมายลักษณะยืม  ฝากทรัพย  ตัวแทน  นายหนา  จางทําของ  จางแรงงาน  

และรับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ  3 
 
301-206 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด  3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code  
  ( Negotiable Intruments and Current Accounts ) 
  หลักกฎหมายต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 3 
301-210 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย 2(2-0-4) 
  Civil and Commercial Code (Insurance) 
  หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 

3 ตลอดจนศึกษากฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย 
 
301–212 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
  Criminal Law :  General 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 บทบัญญัติท่ัวไป 
 
301-213 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3(3-0-6) 
  Criminal Law  :   Offenses   

 วิชาบังคับกอน  :  รายวิชา 301 - 207  กฎหมายอาญา 1 
  หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดลักษณะ 1 ถึง 9 และลักษณะ 10 ถึง 12 และ

ภาค 3 
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301-214 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี ้ 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code (Obligations) 
 ลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1  

 
301-301  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท 3(3-0-6 ) 
  Civil and Commercial Code (Partnerships and Companies Laws) 
  หลักกฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 3 ตลอดจนศึกษากฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
 
301-302 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานองและจํานํา 2(2-0-4) 
  Civil and Commercial Code (Suretyship , Mortgage and Pledge) 
  หลักกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จํานองและจํานํา ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยบรรพ 3 
 
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3(3-0-6) 

 Law of Evidence 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานและบทบัญญัติของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เกี่ยวกับพยานหลักฐาน 

 
301 – 307 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 3 (3-0-6) 
  Civil and Commercial Code (Succession) 
  หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

บรรพ 5 
 
301 – 308 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 3 (3-0-6) 
  Civil and Commercial Code (Succession) 
  หลักกฎหมายลักษณะมรดก  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 6 
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301 – 309 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 (2-0-4) 
  Court System and Law on Court Organization 
  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อํานาจศาลและอํานาจผูพิพากษาใน

การพิจารณาคดี ตลอดจนศึกษาถึงระบบตุลาการ 
 
301 – 310 กฎหมายลักษณะลมละลาย 3 (3-0-6) 
  Bankruptcy Law 
  ศึกษาประวัติความเปนมา และหลักกฎหมายลมละลายและกฎหมายฟนฟู

กิจการ รวมทั้งหลักเกณฑการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย และ
กระบวนการฟนฟูกิจการ 

 
301-312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6) 
  Civil Procedures I 
  กระบวนการดําเนินคดีแพงใหทราบบทวิเคราะหศัพท ศาลคูความ การยื่นและ

สงคําคูความและเอกสารคําพิพากษาและคําส่ังตามประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 4,6 วิธีพิจารณาความสามัญในศาล
ช้ันตน วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2  

 
301–313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2  3(3–0–6) 
  Civil Procedures  II 
   วิชาบังคับกอน  :  รายวิชา  301-303  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  1 
  กระบวนการดําเนินคดีแพงตอจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 ใหทราบ

การอุทธรณและฎีกา วิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคํา
พิพากษา หรือคําส่ังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และ 4 

 
301-314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
  Criminal Procedures 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา           

ความอาญา  
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301-401 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 (2-0-4) 
  Legal Profession 
  วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หนาท่ีและงานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ 

มารยาทและวินัย อุดมคติ องคการกอต้ังและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมาย 

 
301-403 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 3 (3-0-6) 
  Private International Law 
  แนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับการใชกฎหมายขัดกัน รวมถึงพระราชบัญญัติวาดวยการ

ขัดกันของกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ ตลอดจนการสงผูรายขามแดน 
 
301 – 404 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3 (3-0-6) 

Public International Laws 
  ลักษณะและประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหวางประเทศ บอเกิดของ

กฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศ และ
กฎหมายภายในรัฐ การรับรองรัฐ อํานาจของรัฐ อาณาเขตรัฐ เอกสิทธิและการ
คุมกันของรัฐ การสืบสิทธิของรัฐ สนธิสัญญา กฎหมายทะเล  การระงับ
ขอพิจารณาโดยสันติ การใชกําลังโดยรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ 

 
301 – 405 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

Administrative Law 
  ความหมายและขอบเขตของกฎหมายปกครองสถาบันทางการปกครอง หลัก

ในการจัดระเบียบการปกครอง การจัดระเบียบบริหารของประเทศ การกระทํา
ทางการปกครอง เจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง ๆ ของประเทศไทย รูปแบบ
และวิธีควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ความรับ
ผิดขอบของฝายปกครอง อันสืบเนื่องมาจากการกระทําทางปกครอง 
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301 – 408 กฎหมายภาษีอากร 3 (3-0-6) 
 Law of Taxation  

  หลักการของภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตลอดจน
วิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร 

 
301 – 412 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3 (3-0-6) 
  Intellectual Property Law  
  ลักษณะของทรัพยสินทางปญญาชนิดตาง ๆ โดยเนนลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรและ

สิทธิในเคร่ืองหมายการคา  ลักษณะของลิขสิทธ์ิการคุมครองลิขสิทธ์ิ
ภายในประเทศ การคุมครองลิขสิทธ์ิระหวางประเทศ ลักษณะของสิทธิบัตร 
การคุมครองสิทธิบัตรในกฎหมายไทย นโยบายของประเทศกําลังพัฒนา ใน
การตรากฎหมายลิขสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ เชน สิทธิในช่ือทาง
การคา ความลับทางการคา ฯลฯ รวมท้ังศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

 
301 – 426 การวาความและศาลจําลอง 3 (3-0-6) 
   Advocacy and Moot Court 
  หลักวิชาวาความ การเตรียมคดี การเขียนคําฟองและคําใหการ วิธีซักถามพยาน 

การถามคาน ถามติง การทําคําแถลง หลักสําคัญของกฎหมายทนายความ 
ขอบังคับเกี่ยวกับทนายความ ตลอดจนการฝกภาคปฏิบัติโดยการจัดข้ึนในรูป
ของศาลจําลอง 

 
301 – 428 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 (3-0-6) 
  Labor and Social Security Law 
  กําเนิดและหลักสําคัญของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ 

และกฎหมายประกันสังคม 
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301 – 431 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 3 (3-0-6) 
  Law of Juvenile Delinquency  
  สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแงกฎหมาย สังคมและ

จิตวิทยา ศึกษาวิธีปองกันและแกไขเด็กผูกระทําผิด และศึกษาระบบของศาล
เยาวชนและครอบครัว 

 
301 – 433 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 3 (2-2-5) 
  English  for  Lawyer  1 
  ฝกทักษะการฟง การพูด อาน และเขียนคําศัพท สํานวน และโครงสราง

ประโยคทางดานกฎหมายในระดับเบ้ืองตน ท้ังในดานเนื้อหา และโครงสราง 
โดยเนนการอานเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย เชน สัญญา 

 
301-436    สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม     2 (1-2-3) 
                     Seminar Morality and Ethics  

ศึกษาเกี่ยวกับ  การพัฒนาตนเองเพ่ือใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมนํา
ความรูตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย   ตระหนักในคุณคา  คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลาและความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ   เคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคการและสังคม  การแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  มีการ
พัฒนาบุคลิกภาพ รูจักการใชเหตุและผล   ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพทางกฎหมาย 

 
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 
  

301 – 103 ประวัติศาลตรกฎหมายไทย   3 (3-0-6) 
  Thai Legal History 
  ประวัติศาสตรกฎหมายสากล และประวัติศาสตรกฎหมายไทย 
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301 – 406 นิติปรัชญา 3 (3-0-6) 
  Legal Philosophy 
  แนวคิด ปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตาง ๆ ท่ีสําคัญในอดีตถึงปจจุบัน 

ปญหารากฐานท่ีสําคัญของกฎหมาย รวมท้ังความสัมพันธหรือความขัดแยง
ระหวางกฎหมายกับศีลธรรม หรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม ความสัมพันธ
ระหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ หลักเร่ืองความเสมอภาค หลักอรรถประโยชน 
ปญหาเร่ืองการปฏิวัติและการตอเนื่องของระบบกฎหมาย 

 
301 – 407 กฎหมายการคลัง 3 (3-0-6) 
  Public Finance 
  หลักกฎหมายการคลังท่ีเกี่ยวกับการเงินการคลัง วิธีการงบประมาณและระบบ

ภาษีอากร สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวกับการเงิน
และการคลังท่ีรัฐใชในการบริหารประเทศ 

 
301 – 410 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3 (3-0-6) 
   Securities and Securities Exchange Law 
  พัฒนาการของตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย การบริหารงานของตลาด

หลักทรัพย สถาบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย การออกและการคา
หลักทรัพย มาตรการทางกฎหมาย เพื่อแกปญหาตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพย
และการคาหลักทรัพย 

 
301 – 411 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 3 (3-0-6) 
   Investment Law 
  ความสําคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจไทย 

นโยบายและหลักเกณฑของกฎหมายเกีย่วกับการลงทุนโดยเฉพาะของประเทศ
กําลังพัฒนา กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) กฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรง
ตอการลงทุน 
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301 – 413 กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 3 (3-0-6) 
   Environment Law 
  มูลเหตุแหงการเกิดปญหาสภาวะแวดลอมและผลกระทบท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต 

สังคมและประเทศชาติการดําเนินการควบคุมปญหาสภาวะแวดลอมโดย
รัฐบาล ซ่ึงศึกษาจากนโยบายของรัฐ และหนวยงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
กฎหมายซ่ึงมีสวนชวยอนุรักษสภาวะแวดลอมอันเกี่ยวกับการปองกันและ
ควบคุมอากาศ น้ํา และดิน การดําเนินคดี ตลอดจนการฟองรองเรียกคาเสียหาย
และคาสินไหมทดแทนในกรณีท่ีเกิดปญหาสภาวะแวดลอม 

 
301 – 414 กฎหมายเก่ียวกับภาษีศุลกากร 3 (3-0-6) 
   Customs Law 
  ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมาย

ศุลกากรที่มาของกฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากร พิธีการ
ศุลกากร ความผิดตามกฎหมายศุลกากร อํานาจหนาท่ีของพนักงานศุลกากร 
การดําเนินคดีศุลกากร หลักเกณฑเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร การยกเวนอากร
การตีความพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากรกับการสงเสริมการลงทุน 
กฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม 

 
301 – 415 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3 (3-0-6) 
   Real Estate Business Law 
  ประเภทลักษณะการใชและการหาประโยชนทางธุรกิจในท่ีดินโดยเอกชน 

กฎหมายควบคุมธุรกิจดังกลาว และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรบานพักอาศัย 
อาคารพาณิชย อาคารชุด ศูนยการคา สถานพักตากอากาศ วิธีปฏิบัติและทํา
สัญญาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 
301 – 416 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
   Industrial Law 
  หลักท่ัวไปของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม ตลอดจน

ระเบียบกฎเกณฑ  และปญหาทางดานกฎหมายตาง  ๆ  ท่ี เกิดข้ึนในการ
ดําเนินงานอุตสาหกรรม  
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301 – 417 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 (3-0-6) 
   Consumer Protection Law  
  กฎหมายตาง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคพื้นฐาน เพื่อการพิทักษปองกันสิทธิหรือ

ประโยชนเพื่อผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 โดยเนนถึงขอดีขอเสียของกฎหมายคุมครองผูบริโภค ท้ังนี้โดยให
นักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูบริโภค และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 
พ.ศ.2551 

 
301 – 418 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา 3 (3-0-6) 
   Anti-trust  Law 
  การผูกขาดและผลกระทบตอผูบริโภคทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงของ

ประเทศกฎหมายท่ีปองกันการผูกขาด การแบงตลาด การรวมหัวของพอคา
หรือเจาของโรงงานหรือสมาคมการคา การตกลงกําหนดราคาหรือปริมาณการ
ผลิต  

 
301 – 419 กฎหมายเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ 3 (3-0-6) 
   Arbitration Law 
  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับ

อนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาไทย หอการคานานาชาติ และองคกรอ่ืนๆ 
ท่ี สํ า คัญ  และน าสนใจ  ตลอดจน ศึกษา เ กี่ ย ว กั บอนุ สัญญาว า ด ว ย
อนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีเกี่ยวของ  

 
301 – 420 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 3 (3-0-6) 
   Natural Resources Law  
  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับปโตเล่ียม แร ปาไม ฯลฯ 
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301 – 421 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 
   International Trade Law  
  หลักกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ รูปแบบตางๆ ของ

สัญญาซ้ือขายระหวางประเทศ เชน ซีไอเอฟ เอฟโอบี ฯลฯ การชําระเงิน
ระหวางประเทศ รูปแบบตาง ๆ ของการประกอบธุรกิจในตางประเทศ การ
ลงทุนระหวางประเทศ  ตลอดจนปญหาตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ เชน วิธีการระงับขอ
พิพาททางการคา 

 
301 – 422 กฎหมายเก่ียวกับองคการระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 
   International Organizations Law  
  วิวัฒนาการขององค การระหวางประเทศ โครงสรางและอํานาจหนาท่ี

สันนิบาตชาติและองคกรตาง ๆ ของสหประชาชาติ เชน อํานาจหนาท่ีของ
สมัชชาใหญ   คณะมนตรีความม่ันคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สํานัก
เลขาธิการและศาลยุติธรรมระหวางประเทศ อํานาจ หนาท่ีของทบวงการ
ชํานาญพิเศษ เชน องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค เชน องคการตลาด
รวมยุโรป สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) องคการรัฐ
อเมริกา องคการเอกภาพอัฟริกา   เปนตน 

 
301 – 423 กฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 
   International Economics Law 
  กฎเกณฑความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลัง

พัฒนาและประเทศสังคมนิยมในเร่ือง ขอตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และ
การคา (GATT) วิเคราะหขอตกลงในการเจรจาหลายฝายในทางการคา 
ขอตกลงระหวางประเทศ ในกรอบ (GATT) กฎหมายเศรษฐกิจของ
ตางประเทศ ท่ีมีผลกระทบตอการคาสงของไทย กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ กฎการใหกูในกรณีขาดดุลการคาชําระเงินหนี้สินและการพัฒนาแลว 
บทบาทของกฎเกณฑท่ีใชกับบริษัทขามชาติ 
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301 – 424 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6) 
  Accounting for Lawyers  
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของการทําบัญชีในทาง

ธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี 
 
301 – 425 กฎหมายพาณิชยนาวี 3 (3-0-6) 
  Maritime Law  
  กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงทางเรือ กฎหมายเกี่ยวกับเรือ สัญญาขนสงสินคา

ทางเรือกฎหมายและหลักเกณฑเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเรือ การใหความ
ชวยเหลือ กฎหมายเกี่ยวกับการลากจูงและกฎหมายเขตนานน้ําสําหรับเรือ 

 
301 – 427 การสืบสวนสอบสวน 3 (3-0-6) 
   Criminal Investigation 
  การสืบสวนคดีอาญา โดยเนนในแงปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย 

วิธีการสืบสวนทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคํา 
การพิสูจนและตรวจสอบพยานหลักฐาน ท้ังวัตถุพยาน พยานเอกสาร และ
พยานบุคคล 

 
301 – 429 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 (3-0-6) 
   Criminality and Penology 
  ความสัมพันธระหวางทฤษฎีทางอาชญาวิทยา และกฎหมายอาญา และวิธี

พิจารณาความอาญาอันเปนรากฐานของการใชกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณา
ความอาญาตามแนวของนักสังคมวิทยา เพื่อศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาในอดีต
และปจจุบัน วิธีการแบงประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร เพื่อการ
ปองกันอาชญากรรม ขอบเขตของภาคบังคับของกฎหมายอาญา ปรัชญาสังคม
วาดวยการลงโทษ และการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 
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301 – 430 นิติเวชวิทยา 3 (3-0-6) 
   Forensic Medicine 
  ความมุงหมายของวิชานิติเวช วิทยาการทางแพทยท่ีมีความสัมพันธกับการใช

กฎหมายอันไดแกการชันสูตรพลิกศพ การพิสูจนตัวบุคคล การวินิจฉัยสาเหตุ
การตาย และการตรวจตาง ๆ ในทางนิติเวชวิทยา อันเปนประโยชนตอการ
พิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดี ท้ังในทางอาญาและทางแพง 

 
301 – 432 กฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6) 
  Islamic Law 
  ประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลาม ท่ีเปนรากฐานของระบบกฎหมาย

อิสลาม บอเกิดของกฎหมายระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม 
 
301 – 434 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 3 (2-2-5) 
  English  for  Lawyer  II 
  ฝกทักษะการฟง  พูด อานและเขียนคําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยค

ทางดานกฎหมายในระดับสูง ท้ังในดานเนื้อหา และโครงสราง โดยเนนการ
เขียนเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย เชน เอกสารโตตอบทางกฎหมาย 

 
301- 437    กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)  
 Law of Economic Crime 

ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกอ
ตัวของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากหาง
หุนสวนบริษัท (Corporate Crime) มาตรการ และกลไกของรัฐในการ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเหลานี้รวมถึง การไดเปรียบใน
วิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชนความผิดเกี่ยวกับ
การจารกรรมขอมูลทางคอมพิวเตอร โทรสาร การดักฟงทางโทรศัพท (Wire 
Tapping) ฯลฯ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน 
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301- 438  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายในกลุมประเทศเอเชียอาคเนย  3(3-0-6) 
Introduction to South East Asian Legal Systems 
ศึกษาประวัติความเปนมา หลักกฎหมายดั้งเดิม การรับกฎหมายตะวันตกและ
สถาบันทางกฎหมายท่ีสําคัญในกฎหมายมหาชน ในกฎหมายเอกชน ใน
กฎหมายอาญา และในกฎหมายวิธีพิจารณาความในกลุมประเทศในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย อาทิเชน พมา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟลิปปนส มาเลเซีย 
สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย 

 
301- 439  กฎหมายเก่ียวกับการเกษตร  3(3-0-6) 

Agrarian Law 
ศึกษาระบบการถือครองท่ีดินโดยท่ัวไป สินเช่ือเพื่อการเกษตร สถาบันการ
เกษตรกรรม ปญหาของการจัดระบบถือครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศ
ไทย ปญหาและวิธีการแกปญหาของเกษตรกรโดยมาตรการทางกฎหมายตาง 
ๆ เชนกฎหมายควบคุมการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนปญหา
เฉพาะบางประการ เชน การขายฝากท่ีดิน การคุมครองแรงงานในภาค
เกษตรกรรม และการกําหนดเขตเพาะปลูก 

 
301- 440  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 

Constitutional Court and Procedure 
วิชาบังคับกอน : เคยหรือกําลังศึกษารายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน และ
รายวิชา 301-201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
รัฐธรรมนูญศึกษาประวัติศาสตรความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการควบคุมตรวจสอบมิใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ ศึกษาภารกิจ
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการไดมาซ่ึงตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญศึกษาหลักการท่ัวไปของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและ
หลักการเฉพาะที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญบางประเภทศึกษาคํา
วินิจฉัย ผลของคําวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
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301- 441 กฎหมายวาดวยการควบคุมการใชอํานาจรัฐ  3(3-0-6) 
Law Relating to Control of the Exercise of State Power 
วิชาบังคับกอน : เคยหรือกําลังศึกษารายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน 
ศึกษาระบบการควบคุมการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยสถาบันตาม
รัฐธรรมนูญซ่ึงมิใชศาลและโดยประชาชนไดแก การศึกษาโครงสราง ภารกิจ 
และอํานาจหนาท่ีของสถาบันตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน และ
ศึกษาการออกเสียงประชามติ  

 
301- 442  กฎหมายเก่ียวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  3(3-0-6) 

Political Party and Electoral Law 
วิชาบังคับกอน : 301-201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของพรรค การเมือง ระบบการเลือกต้ัง 
ตลอดจนองคการเลือกต้ังท้ังของ ไทยและตางประเทศ ในสวนของกฎหมาย
พรรคการเมือง โครงสรางพรรคการเมือง ตลอดจนบทบาทของพรรค การเมือง
ตามกฎหมายพรรคการเมืองปจจุบัน ในสวนของ กฎหมายเลือกต้ัง ขอดี 
ขอเสียของระบบการเลือกต้ังและ องคการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังฉบับ
ปจจุบัน รวมท้ัง แนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว  

 
301- 443  กฎหมายรัฐสภา  3(3-0-6) 

Law of Parliaments 
วิชาบังคับกอน : เคยหรือกําลังศึกษา รายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน 
ศึกษาวิวัฒนาการและความเปนมาของสถาบันรัฐสภา ความสําคัญของรัฐสภา
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยรูปแบบตาง ๆ ของรัฐสภาในระบอบ
ประชาธิปไตยตะวันตก หลักการเร่ืองความเปนอิสระในการดําเนินงานของ
รัฐสภาในประเทศตาง ๆ ขอบังคับการประชุมของรัฐสภาลักษณะในทาง
กฎหมายของขอบังคับ การประชุมของสภาอํานาจหนาท่ีของประธานรัฐสภา
และเลขาธิการ รัฐสภาในสวนท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานรัฐสภา คณะเจาหนาท่ี
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ของรัฐสภา ระบบและการทํางานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของ
รัฐสภา วาระการประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุมกระบวนการ    
นิติบัญญัติ เปรียบเทียบกันในประเทศตาง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบฝายบริหารโดยรัฐสภา 

 
301- 444    กฎหมายการปกครองทองถ่ิน   3(3-0-6) 

 Law of Local Administration 
วิชาบังคับกอน : เคยหรือกําลังศึกษารายวิชา 301-102 กฎหมายมหาชน และ
รายวิชา 301-405 กฎหมายปกครอง  
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารทองถ่ิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาท่ีขององคกรเหลานี้ใน
ฐานะท่ีเปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับ
ดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ท้ังในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคล และการกํากับ
ดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและการควบคุมจากสวนกลาง 

 
301- 445   กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

Public Economic Law 
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและภาระหนาท่ีของรัฐในระบบ
เศรษฐกิจปจจุบัน รูปแบบและกลไกทางกฎหมายท่ีรัฐใชในการดําเนินบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รูปแบบของการใหเอกชนเขา
จัดทําบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูต้ังแตเดิม 

 
301- 446  กฎหมายมหาชนระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

Public International Law  
ประวัติความเปนมาของกฎหมายระหวางประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหวาง
ประเทศ บอเกิดของกฎหมาย ระหวางประเทศ หลักกฎหมายท่ัวไป การกระทํา
ท่ีมีผลในทาง กฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมาย 
ระหวางประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมาย ระหวางประเทศ การ
แบงประเภทของรัฐ สิทธิและหนาท่ี ของรัฐ หลักวาดวยเขตอํานาจของรัฐ การ
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รับรองรัฐบาลใหม การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ ผูแทนของรัฐ 
ระบอบ กฎหมายท่ีใชกับบริเวณตาง ๆ นิติสัมพันธทางดาน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ สงครามและการใชกําลังใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

 
301- 447  กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล  3(3-0-6) 

Law on Public Information Access and Rights of Privacy 
วิชาบังคับกอน : รายวิชา 301-405 กฎหมายปกครอง  
แนวคิดของการใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะเขาถึงขอมูล ขาวสารของทางราชการ 
วิธีการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารลักษณะของขอมูลขาวสารประเภท
ตางๆ วิธีการทางบริหารในการแกไขปญหากรณีท่ีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดรับการกระทบกระเทือน การคุมครองขอมูลขาวสารท่ีเปนเร่ืองของสิทธิ
สวนบุคคล 

 
301- 448  กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  3(3-0-6) 

Law on Public Personnel Management 
หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายรัฐสภา กฎหมายวาดวยพนักงานอัยการ กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครู และกฎหมายวาดวยพนักงานในหนวยงานของรัฐท่ีเปนอิสระ 

 
301- 449   กฎหมายเก่ียวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร  3(3-0-6)  

Law Relating to Town and Country Planning and Construction 
ศึกษาปญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองอันนําไปสูปญหาการใช
ประโยชนท่ีดิน ทําใหตองมีการตรากฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมการ
กอสรางอาคาร เพื่อควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Control) และ
ควบคุมการกอสรางอาคาร (Construction Control) ซ่ึงเปนมาตรการหน่ึง
ในทางปกครองท่ีจะกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมากควรท่ี
จะไดศึกษาเปนพิเศษจากกฎหมายปกครองท่ัวไป โดยจะไดศึกษาถึงความ
เปนมาและลักษณะสําคัญของกฎหมายวาดวยการผังเมืองและกฎหมายวาดวย
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การควบคุมอาคาร องคกรท่ีเกี่ยวของ วิธีการและมาตรการบังคับทางผังเมือง
และควบคุมอาคารตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธกับกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

 
301- 450   กฎหมายทหาร  3(3-0-6) 

Military Law 
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก 

 
301- 451   กฎหมายทะเล  3(3-0-6) 

 Law of the Sea 
วิชาบังคับกอน : 301- 446 กฎหมายมหาชนระหวางประเทศ  
ประวัติความเปนมาของกฎหมายทะเล บอเกิดของกฎหมายทะเล สถานะ
กฎหมายของพื้นน้ําท่ีอยูภายใตอํานาจ การควบคุมของรัฐ และสถานะทาง
กฎหมายของพื้นน้ําท่ีมิไดอยูภายใตอํานาจการควบคุมของรัฐ เทคนิคกฎหมาย
ในการกําหนดเขตทะเลและการระงับขอพิพาทระหวางประเทศตามกฎหมาย
ทะเล 
 

301- 452    กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
Law of Economic Activities 
ทฤษฎี เหตุผล และแนวคิดท่ีทําใหเกิดความจําเปนจะตองมีกฎหมายพิเศษเพ่ือ
ควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันไดแก กฎหมายปองกันการ
ผูกขาดการคากําไรเกินควร การปฏิบัติมิชอบในทางการคา กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยจะศึกษาหลักกฎหมาย วิธีการบังคับใชการเยียวยา และการคุมครองตอ
สาธารณชนและผูเสียหายตลอดจนปญหาอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานการผลิตและการคา 
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301- 453   กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
Industrial Law 
หลักท่ัวไปของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการ
นิคมอุตสาหกรรม กฎหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
จดทะเบียนเคร่ืองจักร กฎหมายวัตถุ อันตราย กฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม รวมท้ังปญหาทางดานกฎหมายตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน
อุตสาหกรรม 
 

301- 454   กฎหมายการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
Computer Crime Law 
วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอรเครือขายแนวคิด และความเปนมาในการ
กําหนดความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
หนาท่ีของผูใหบริการ อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ตามกฎหมายวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 
301- 455  กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

Electronics Transactions Law 
แนวความคิด ความเปนมาเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เชน 
กฎหมายการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ท่ีเกี่ยวของ 
 

301- 456   หลักกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
International Business Transactions Law 
หลักการและแนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ หลักการและ
โครงสรางทางกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการ
ลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี การกูยืมเงิน การซ้ือขาย การระงับขอพิพาททาง
ธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ 
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301- 457  กฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  3(3-0-6) 
Human Rights Law  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา หรือกําลังศึกษารายวิชา 301-201 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
ศึกษาประวัติศาสตร วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิด และปรัชญาท่ีเกี่ยวกับบรรดา
สิทธิข้ันพื้นฐาน ทําความเขาใจหลักการกฎเกณฑ ท่ีมีสภาพเปนกฎหมายและ
เปนเพียงนามธรรม ตลอดจนวิธีการสงเสริมและคุมครองซ่ึงสิทธิมนุษยชน
ของสันนิบาตชาติและองคการสหประชาชาติ การคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
ระดับภูมิภาค     ในสหภาพยุโรปและตามกฎหมายไทย 

 
301- 458   กฎหมายอาญาระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

International Criminal Law 
ความหมายของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ เขตอํานาจศาลในคดีอาญาตาม
หลักกฎหมายระหวางประเทศขอบเขตของอํานาจศาลในคดีอาญาเหนือ
ดินแดนและบุคคลอํานาจศาลในหลักการลงโทษสากล ความผิดตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ การสงผูรายขามแดน กฎหมายขัดกันทางอาญา ความรวมมือ
ระหวางประเทศในการดําเนินคดีอาญา 
 

301- 459   กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
International Environmental Law 
ความเปนมา พัฒนาการของแนวความคิดท่ีสําคัญของกฎหมายส่ิงแวดลอม
ระหวางประเทศ พัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยส่ิงแวดลอม
ในดานตาง ๆความสัมพันธระหวางกฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศกับ
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองระหวางประเทศ  อิทธิพลของกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมระหวางประเทศตอนโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิก 
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301- 460   กฎหมายภาษีบริโภคและภาษีทองถ่ิน  3(3-0-6) 
Consumption Tax and Local Tax Law 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมปตามประมวลรัษฎากรและศึกษา
กฎหมาย ศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต กฎหมายภาษีทองถ่ินประเภทตาง ๆ 
การระงับขอพิพาทและขอตกลงระหวางประเทศทางภาษีบริโภคและภาษี
ทองถ่ิน 

 
301- 461  การเจรจาตอรองและการรางสัญญา  3(3-0-6) 

Contract Negotiation and Drafting 
หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น และทักษะการเจรจา
ตอรอง การรางสัญญาสถานการณจําลองในการเจรจาตอรองและการราง
สัญญา 

 
301-462  กฎหมายการคากลุมประเทศอิสลาม 3(3-0-6)  

Law of Trade in Islamic Countries 
หลักกฎหมายอิสลามท่ีมีผลกระทบตอการคาและธุรกิจระหวางประเทศ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคาและการลงทุนกับกลุมประเทศอิสลาม รวมท้ัง
กฎหมายครอบครัว ทรัพยสินและระบบศาลของกลุมประเทศอิสลาม 

 
301- 463   กฎหมายกับการพัฒนา  3(3-0-6)  

Law and Development 
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย พิจารณาถึงสถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเปน
เคร่ืองมือในการแกไขปญหาความขัดแยงผลประโยชนในสังคม ตลอดจน
บทบาทของนักกฎหมายในกระบวนการดังกลาวเพื่อนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยการปฏิรูปกฎหมาย การเผยแพรกฎหมาย และการ
บังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม 
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301- 464  เทคนิคการเขียนภาษาไทยทางกฎหมาย  3(3-0-6)  
Technical Writing in Thai Legal Terms 
ความสําคัญและความจําเปนในการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารทางกฎหมาย 
การเขียนเรียงความและรายงานทางกฎหมาย การเขียนเอกสารโตตอบ การ
บันทึกและการทําความเห็นทางกฎหมายและเอกสารทางกฎหมายประเภทตาง 
ๆ รวมท้ังฝกการใชภาษาเทคนิคทางกฎหมาย 

 
301- 465   กฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคม 3(3-0-6) 

Law On Social Welfare 
ศึกษาแนวคิด หลักการ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 
ระบบสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคมใหแกบุคคลประเภทตางๆ ใน
สังคม เชน สวัสดิการลูกจาง สวัสดิการครอบครัว สวัสดิการสตรี เด็กและ
เยาวชน ในภาวะยากลําบาก สวัสดิการผูสูงอายุ สวัสดิการคนพิการและคนไรท่ี
พึ่ง รวมตลอดถึงปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของและแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาว 

 
301- 466  กฎหมายการเงินและสถาบันการเงิน  3(3-0-6) 

Financial Law and Financial Institutional Law 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเงิน ตลาดเงินและสัญญาทางการเงิน 

ในการประกอบธุรกิจ บทบาทของสถาบันการเงินตลาดเงิน การใหบริการตาง 
ๆ ทางการเงินระบบเงินตราระหวางประเทศ การควบคุมการแลกเปล่ียน
เงินตราบทบาทและนโยบายควบคุมและสงเสริมทางการเงิน ตลาดเงินและ
สัญญาทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและการ
ควบคุมสถาบันการเงินท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาเพื่อการควบคุมกํากับและพัฒนาสถาบันการเงิน 

 
301- 467 กฎหมายเก่ียวกับโทรคมนาคม  3(3-0-6) 

Telecommunications Law  
 ศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย  แผนแมบทดานเทคโนโลยีและการส่ือสารของ

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รวมท้ังประเด็นปญหาเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปดเสรีใหมีการ
จัดสรรคล่ืนความถ่ีท่ีเปนธรรมและจัดใหมีองคกรกํากับดูแลท่ีเปนกลางเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมไดอยางท่ัวถึง ตลอดจนศึกษา
กฎหมายตาง  ๆ  ท่ี เกี่ยวของ  เชน  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
เปนตน 

 
3.  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
  
301–435   สหกิจศึกษา                                                             9(0–40–9) 
  Cooperative Education 
  วิชาบังคับกอน  :  100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 
  ปฏิบัติงานจริงทางดานวิชาชีพนักกฎหมายในองคกรตาง ๆ  โดยท่ีการ

ปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละ
องคกร และอาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 600 
ช่ัวโมง 

 


