คาอธิบายรายวิชา
คณะนิติศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
111 – 100 คุณธรรมชี วติ
Moral and Life
3
(30-6)
ความหมายและความสําคัญทางด้านจริ ยธรรม ศึกษาคุณค่าของจริ ยธรรมและความเป็ นผูม้ ี
คุณธรรมของนักปรัชญาจากสํานักต่าง ๆ เช่น ศึกษาถึงคุณธรรมแบบพุทธ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิน
ชีวติ และแก้ปัญหาในสังคมปั จจุบนั ศึกษาถึงปั ญหาคุณธรรมในสังคมอดีตและปั จจุบนั และศึกษาถึงวิธีสร้าง
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม มีสติปัญญาและมีศิลปะแห่งการดําเนินชีวติ ศึกษาเกี่ยวกับ
แนวความคิดและ แนวปฏิบตั ิเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั การสร้างสมดุลของสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียง และเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืน
111 – 101 คุณธรรมกับภาวะผู้นาและการสร้ างทีมงาน
Ethical Leadership and Team Building
3 (30-6)
ความหมายและความสําคัญ ของจริ ยธรรม จรรยาบรรณ ปัญหาและผลกระทบของการขาด
คุณธรรมในสังคมอดีตและปั จจุบนั แนวความคิดของนักปราชญ์สาํ นักต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ คริ สต์
อิสลาม และอื่น ๆ แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการขาดคุณธรรม ศึกษาถึงลักษณะของผูน้ าํ ผูร้ ่ วม
ทีมงาน วิธีการสร้างทีมงาน ประโยชน์และอุปสรรคของทีมงาน อิทธิ พลของผูน้ าํ ที่มีต่อการตัดสิ นใจ
ความสําเร็ จ ความล้มเหลวของทีมงาน วิธีการสร้างความร่ วมมือของบุคคลในองค์กร วิธีการเสริ มสร้าง
บุคลิกภาพให้เป็ นผูน้ าํ และผูร้ ่ วมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มี
ศิลปะในการพูด และในการใช้ชีวติ อย่างมีคุณค่า มีความเคารพในตนเองและสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพ
กฎระเบียบของชาติและหลักสากล
111 – 102 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
Eastern and Western Civilization
3 (30-6)
วิวฒั นาการและประวัติความเป็ นมาของอารยธรรมของโลกตะวันออก และอารยธรรมของ
โลกตะวันตก ตลอดจนศึกษาถึงอิทธิ พลของอารยธรรมทั้งสองซึ่ งมีแก่กนั และกัน ที่มีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านการเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ศึกษาโดยใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความนึกคิด ศิลปะ
และปรัชญา ตลอดจนประวัติศาสตร์ ศาสนา วิทยาศาสตร์ ผลงานทางด้านศิลปะ วรรณคดีและดนตรี ของแต่

ละสมัย เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
มนุษย์ ทั้งในอดีตจนถึงปั จจุบนั
111 – 103
ตรรกวิทยาเบือ้ งต้ น
Introduction to Logic
3
(30-6)
กฎพื้นฐานและวิธีใช้เหตุผลในการดําเนินชีวติ สามารถวิจารณ์และให้เหตุผลตรงประเด็น
รู ้จกั ฟังและเคารพเหตุผลของกันและกันจนสามารถร่ วมมือกันได้ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
เหตุผล โครงสร้างของเหตุผลนิรภัยและอุปนัย การอ้างเหตุผล (Syllogism) และการอ้างเหตุผลผิด (Fallacy)
หลักเบื้องต้นของตรรกวิทยา สัญลักษณ์ คุณค่าของการพิสูจน์และการประยุกต์ตรรกวิทยา
111 – 104

ดนตรีปฏิบัติ
Music Practiced

3

(3-

0-6)
ประวัติ ลักษณะและชนิดของศิลปะและดนตรี เสี ยงดนตรี ประเภทต่าง ๆ การตอบสนอง
อารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะและดนตรี กบั การดํารงชีวติ ศึกษาลักษณะของเครื่ องดนตรี ชนิดต่าง ๆ ทั้ง
เครื่ องดนตรี ไทยและสากล ฝึ กทักษะในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี อย่างน้อย 1 ชนิด การฝึ กซ้อมเบื้องต้นที่
ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้ งถึงคุณประโยชน์ที
ได้รับจากการฝึ กซ้อมและการเล่นดนตรี
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
112 – 100 จิตวิทยาสั งคมทัว่ ไป
General Social Psychology
3
(30-6)
เข้าใจถึงสาเหตุอิทธิ พลและองค์ประกอบที่สาํ คัญของมนุษย์ที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์ และองค์ประกอบที่สาํ คัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการเชาวน์ปัญญา การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ อารมณ์
สุ ขภาพจิต แรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ การปรับตัว การคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ
112 – 101 จิตวิทยาองค์ การเบือ้ งต้ น
Introduction to Organizational Psychology
3
(30-6)
พฤติกรรมของคนและการปรับตัวของบุคคลในองค์การ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
องค์การ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการจูงใจคน พฤติกรรมและการตัดสิ นใจที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จของ
กลุ่ม
112 – 102 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางรัฐศาสตร์

Introduction to Political Science

3 (3-

0-6)
ลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ วิเคราะห์โครงสร้างของรัฐ อํานาจอธิปไตยรู ปรัฐบาล อํานาจ
กระบวนการและลัทธิ ทางการเมือง กฎหมายประชาธิ ปไตย มติมหาชน การมีส่วนร่ วมในการปกครอง
พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
112 – 103 ธุรกิจ สั งคม และการปกครอง
Business, Society and Government
3
(30-6)
ความสัมพันธ์ขององค์กรธุ รกิจ สังคม และระบบการปกครองที่มีอิทธิ พลต่อการดําเนิน
ธุ รกิจ ไม่วา่ จะเป็ นอิทธิ พลที่ทาํ ให้เกิดข้อจํากัดหรื อส่ งเสริ มการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของ
ภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อการดําเนินชีวติ ในสังคม ตลอดจนการศึกษาถึงระบบการบริ หารงานของรัฐบาล
ไทย บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อสังคม ต่อการส่ งเสริ มธุ รกิจในประเทศ ความพยายามในการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และระบอบ การปกครอง
112 – 104 กฎหมายกับสั งคม
Law and Society 3 (30-6)
กระบวนการบัญญัติทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ปั ญหาและข้อจํากัดของกฎหมาย
ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับภาวะแวดล้อมทาง
สังคม เช่น กฎหมายกับสถาบันการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ครอบครัว มรดก สังคม การศึกษา การ
สื่ อสารมวลชน การกีฬา การสาธารณสุ ข และสันทนาการ โดยมีการยกตัวอย่างประกอบ
112 – 105 การจัดการ
Management
3 (30-6)
หลักในการบริ หารหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์กร การ
บรรจุและการจัดวางกําลังคน การจูงใจ การสื่ อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดาํ เนินตาม
นโยบายที่ได้วางไว้เพื่อบรรลุเป้ าหมายของกิจการ
112 – 106 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Economics 3 (30-6)

การกําหนดราคาสิ นค้า ราคาปั จจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายได้ประชาชาติ
ส่ วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดต่อกับต่างประเทศ ตลอดจนการใช้นโยบายต่าง
ๆ เพื่อทําให้เกิด ความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
112 – 107 สั งคมวิทยาเบือ้ งต้ น
Introduction to Sociology
3
(30-6)
อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพและบทบาทของบุคคลในสังคม
อิทธิ พลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่มและความเป็ นผูน้ าํ เจตคติ ในการทํางาน การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี พิจารณาความสําคัญและวิวฒั นาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับความเจริ ญทาง
เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
112 – 108 มนุษยสั มพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
Human Relations and Personality Development
3
(30-6)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยูร่ ่ วมกัน
การปรับปรุ งตนเองเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั บุคคลในสถาบันสังคม องค์การ และในการทํางาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม และมารยาทในการเข้าสังคมและ
หลักนันทนาการ
112 – 109 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy
3
(30-6)
กรอบแนวคิดของการดํารงอยูแ่ ละการปฏิบตั ิตนบนทางสายกลาง หลักพิจารณาและ
เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างภูมิคุม้ กันการดําเนินชีวติ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน เศรษฐกิจ ชุมชน
และนวัตกรรมการพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริ หารงานภาครัฐและเอกชน เปรี ยบเทียบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจ แบบพึ่งพิง ทฤษฎีใหม่และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาภาษา
113 – 100 ภาษาไทยธุรกิจ
Business Thai
3
(30-6)
ทักษะทางด้านการเขียน เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ภาษาเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ศึกษาระเบียบและวิธีการเขียน จะเน้นการใช้ภาษา ถ้อยคํา การสร้างรู ปประโยค เรี ยบเรี ยง การเขียนย่อหน้า
การเรี ยงความ การเขียนเพื่อการติดต่อทางราชการ และทางธุ รกิจ เช่น รายงานทางวิชาการ รายงานทางธุ รกิจ
การเขียนจดหมายธุ รกิจ การเขียนบทความ การทําบทสัมภาษณ์ข่าวธุ รกิจต่าง ๆ การใช้ขอ้ ความโฆษณา ฝึ ก

เขียนรายงาน
การปฎิบตั ิงานและการค้นคว้าทางธุ รกิจในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเน้นความถูกต้องของ
รู ปแบบ เนื้อความ ภาษาที่ใช้และการอ้างอิงแหล่งที่มา
113 – 102 ภาษาอังกฤษ 1
English I
3 (31-4)
ฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษในลักษณะที่เชื่อมโยง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยศึกษา
และวิเคราะห์โครงสร้างประโยคต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของประโยคและข้อความยาว ๆ ศึกษาเครื่ องหมาย
วรรคตอนและคําเชื่อมประโยคฝึ กเขียนประโยคแบบง่ายไปจนถึงประโยคที่ซบั ซ้อนแบบต่าง ๆ ฝึ กการอ่าน
เรื่ องประเภทต่าง ๆ (ตามที่กาํ หนดให้มีหนังสื ออ่านร่ วม และหนังสื ออ่านประกอบ) ฝึ กหาใจความสําคัญจาก
การอ่านและการฟัง
113 – 103 ภาษาอังกฤษ 2
English II
3
(31-4)
วิชาบังคับก่อน : 113 – 102 ภาษาอังกฤษ 1
ฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษในลักษณะที่เชื่อมโยง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษที่ยากขึ้น ศึกษาศัพท์ทางธุ รกิจเพื่อเป็ นพื้นฐานสําหรับการอ่านหนังสื อ ข้อความ บทความ
ทางด้านธุ รกิจ รายงานเชิงธุ รกิจจากวารสาร นิตยสาร และหนังสื อพิมพ์ บทความวิจยั โดยเน้นการอ่านและ
การแปลภาษาอังกฤษ โดยฝึ กให้อ่านเพื่อเก็บใจความสําคัญ และแปรประโยคตามความหมายที่ถูกต้องฝึ ก
ทักษะในการฟัง การพูดโต้ตอบสนทนาด้านต่าง ๆ เชิงธุ รกิจ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
114 – 100 วิทยาศาสตร์ กบั สิ่ งแวดล้อม
Science and Environment
3
(30-6)
พัฒนาการของความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และกฎเกณฑ์ทวั่ ไปของระบบนิเวศวิทยา ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีต่อชีวติ สิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ปั ญหาที่เกิดขึ้นในโลกปั จจุบนั เช่น ปั ญหาพลังงาน
ปัญหาประชากร ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษ ปัญหาในการปรับตัวของมนุษย์
และแนวทางป้ องกันเพื่อการดํารงอยูข่ องมนุษยชาติ
114 – 103
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้ น
Introduction Information Technology
3
(30-6)

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ส่ วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี มัลติมีเดีย และบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักการและหน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึ ก
ปฏิบตั ิสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
114 – 104 ไมโครคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประยุกต์ ใช้ ในงานกฎหมาย
Micro Computer Application in Legal Works
3 (30-6)
พัฒนาการให้มีความรู ้เบื้องต้น ในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ การนํา
โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ได้มาตรฐานต่าง ๆ เช่นการพิมพ์ การบริ หารข้อมูล การใช้อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นความ
จําเป็ นต่อชีวติ ประจําวันในการทํางาน เพื่อก่อให้เกิดการคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งนํามาปรับใช้ใน
งานทางด้านกฎหมาย ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ศึกษาอย่างยิง่

หมวดวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์
วิชาเอกบังคับ
400 – 101 กฎหมายแพ่ง
: หลักทัว่ ไป
Civil Law : General Principles 3 (30-6)
ศึกษาความหมาย ความเป็ นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย
การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทาง
สังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมาย สิ ทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิ รวมทั้งการใช้สิทธิ เกินส่ วนนิรโทษกรรมและหลัก
สุ จริ ต หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งที่บญั ญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 1 ไม่รวมเนื้อหา
ของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
400 – 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั ญญา
Juristic Act and Contract
3 (30-6)
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 รวมทั้ง
ระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2
400 – 201 กฎหมายลักษณะหนี้
: หลักทัว่ ไป
Obligation : General principles 3 (30-6)

หลักทัว่ ไปและปั ญหาของกฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 2 ไม่รวมเนื้อหาของกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา และกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้
400 – 202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ ง ลาภมิควรได้
Wrongful Acts, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment
3
(30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2
400 – 203 กฎหมายลักษณะทรัพย์และทีด่ ิน
Law of property and Land Law
3
(30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 4
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
400 – 204 กฎหมายอาญา
: ภาคทัว่ ไป
Criminal Law : General Principles
3 (30-6)
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
400 – 205 กฎหมายอาญา
: ภาคความผิด
Criminal Law : Offense
3
(30-6)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา กม 400 – 204 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3

400 – 206 หลักกฎหมายมหาชน
Public Law 3 (30-6)
ศึกษาสถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ และรู ปของรัฐ การเป็ นนิติ
บุคคล และสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ

ศึกษาความหมายและความจําเป็ นของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็ นมาและ
วิวฒั นาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิด และนิติวี (
Juristic Method) ของกฎหมาย
มหาชน
400 – 207 เอกเทศสั ญญา 1
Specific Contract 1
3 (30-6)
ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และให้เช่าซื้ อตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
400 – 208 เอกเทศสั ญญา 2
Specific Contract 2 3 (30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทําของ และ
รับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
400 – 209 กฎหมายลักษณะประกันด้ วยบุคคลและทรัพย์
Security Transactions : Real and Personal
2 (20-4)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 3
400 – 210 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
3 (30-6)
ศึกษาประวัติ และวิวฒั นาการของรัฐธรรมนูญ องค์การต่าง ๆ ของรัฐ สิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคล ทฤษฎีที่สาํ คัญ ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจทฤษฎี Judicial Reviews
รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ
400 – 310 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
3 (30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 5
400 – 302 กฎหมายลักษณะหุ้นส่ วน-บริษัท
Partnerships and company
3 (30-6)

ศึกษาหลักกฎเกณฑ์ลกั ษณะหุ น้ ส่ วน-บริ ษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ
3
400 – 303 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
Bills and Notes 3 (30-6)
ศึกษากฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้งาน ตามที่บญั ญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 และผลบังคับของตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และเช็ค
400 – 304 กฎหมายปกครอง
Administrative Law 3 (30-6)
ศึกษาประวัติและลักษณะทัว่ ไปของฝ่ ายปกครอง (
Administration) และกฎหมายปกครอง
บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่าง ๆ หลักการพื้นฐานการใช้และการตีความกฎหมาย
ปกครอง การจัดตั้งงบราชการบริ หารการจัดตั้ง และสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
ทฤษฎีวา่ ด้วยการกระทําของฝ่ ายปกครอง หลักเกณฑ์กบั กระบวนการการปฏิบตั ิราชการของฝ่ ายปกครอง
และสัญญาทางปกครอง
400 – 305 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
Constitution of Courts of Justice and Judicial System
2
(20-4)
ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อํานาจศาล อํานาจผูพ้ ิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดี และระบบตุลาการ
400 – 306 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure 3 (30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททัว่ ไป วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น
การอุทธรณ์ และฎีกา
400 – 307 กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession 3 (30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 6
400 – 308 กฎหมายลักษณะประกัน

Law of Insurance

2

(2-

0-4)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
มาตรา 861 – 897
400 – 309 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
3 (30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งนี้เป็ นหลักทัว่ ไปของกฎหมายลักษณะพยาน
และ ที่บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาอันเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
400 – 310 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี
Law of Civil Procedure-Pre Decisional Measures
and Execution of Judgment
3 (30-6)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 400 – 306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษา
หรื อคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4

400 – 311 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
3 (30-6)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 400 – 306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรื อได้รับอนุมตั ิ
จาก
ผูบ้ รรยาย
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
400 – 312 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
3 (30-6)

ศึกษาประวัติความเป็ นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิ สัญญาจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ หลัก
กฎหมายทัว่ ไป
การกระทําที่มีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกําหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น รัฐ การแบ่งประเภทของรัฐ
สิ ทธิ และหน้าที่ของรัฐ หลักว่าด้วยเขตอํานาจของรัฐ หรื อดุลอาณาของรัฐ ( Jurisdiction) องค์การระหว่าง
ประเทศ บุคคลระหว่างประเทศอื่น ๆ และสถานะของปั จเจกชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
400 – 400 กฎหมายแรงงาน
Labor and Social Security Law
3
(30-6)
ศึกษาหลักกฎหมายแรงงาน และประวัติความเป็ นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญา
จ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
400 – 401 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
3 (30-6)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ซึ่ งทางการค้า และสิ ทธิ บตั ร
400 – 402 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
2 (20-4)
ศึกษาวิวฒั นาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่ และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ
มารยาท และวินยั อุดมคติ องค์การก่อตั้ง และควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
400 – 403 กฎหมายภาษีอากร
Taxation
3 (30-6)
ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่ วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
การอุทธรณ์ภาษี
400 – 404 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
Law of Bankruptcy
3 (30-6)
ศึกษากระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ อํานาจศาล และกระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย การสอบสวนและบทกําหนดโทษ และบทเบ็ดเสร็ จ
ทัว่ ไป

400 – 405 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
3 (30-6)
ศึกษากฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรื อ
เอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน กล่าวคือ การจัดสรรเอกชน ในทางระหว่าง
ประเทศทั้งโดยสัญชาติและภูมิลาํ เนา การกําหนดสิ ทธิ หน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคน
ต่างด้าว และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
วิชาเอกเลือก
400 – 211 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
English for Lawyer
3
(30-6)
ศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่ งทําให้มีการพัฒนาในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่ งสอนให้
รู ้ศพั ท์หรื อความหมายทางด้านกฎหมายที่จาํ เป็ นที่นกั กฎหมายควรจะรู ้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับกฎหมายต่อไป
400 – 313 กฎหมายเกีย่ วกับกับการลงทุน
Investment Law
3
(30-6)
ศึกษาความสําคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การลงทุน หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ลงทุน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา
400 – 314 นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
3 (30-6)
ศึกษาวิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กบั การใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพิสูจน์
หลักฐาน สําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง เช่น การชันสู ตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคลากร การ
วิจยั และการตรวจต่าง ๆ ทางนิติเวชศาสตร์
400 – 315 กฎหมายว่าด้ วยการธนาคาร

Banking Law

2 (2-

0-4)
ศึกษาบทบทของธนาคารพาณิ ชย์ นโยบายการควบคุม และส่ งเสริ มการธนาคารพาณิ ชย์
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พระราชบัญญัติเงินตรา รวมทั้งข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย
400 – 316 กฎหมายศุลกากร
Custom Law
2
(20-4)
ศึกษานโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศุลกากร การร่ วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยศุลกากร
กฎหมายศุลกากรตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับศุลกากร การกําหนดพิกดั อัตราภาษี
ศุลกากร การกําหนดและการชําระภาษีขาเข้าและขาออก ตลอดจนศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ และพิธีการต่าง ๆ
เกี่ยวกับศุลกากร

400 – 317 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Security Exchange Law 2 (20-4)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ การบริ หารงานของตลาดหลักทรัพย์และสถาบัน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ การออกและการค้าหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
400 – 318 กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
2 (20-4)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรื อ การจํานองเรื อและบุริมสิ ทธิ ทางทะเล การขนส่ งสิ นค้า
ทางเรื อ การช่วยเหลือกูภ้ ยั ทางทะเล การประกันภัยทางทะเล ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาเนื่องจากเรื อ
ชนกัน สิ ทธิ และการเรี ยกร้องของผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากการขนส่ งและประกันภัย ตลอดจนการดําเนินคดี
เกี่ยวกับการเดินเรื อ และการชดใช้ค่าเสี ยหาย
400 – 319 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้ วยทะเล
International Law of the Sea 2 (20-4)
ศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ความสําคัญของทะเลในทางเศรษฐกิจและ
การเมือง การครอบครองทะเล การแบ่งอาณาเขตทางทะเลของรัฐ การป้ องกันการแสวงหาประโยชน์จนเกิน

ควรจากทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล พื้นดินใต้ทะเลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออํานาจของรัฐ และการระงับปั ญหาข้อ
พิพาทระหว่างรัฐซึ่ งเกิดจากทะเล
400 – 406 สั มมนาในวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Seminar in Civil Procedure Code 3 (30-6)
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปั ญหาข้อกฎหมายใน
ประเด็นที่สาํ คัญบางเรื่ อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาในภาคปฏิบตั ิ ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ให้แน่นแฟ้ นมากยิง่ ขึ้น
400 – 407 สั มมนาในวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
Seminar in Criminal Procedure Code
3 (30-6)
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายใน
ประเด็นที่สาํ คัญบางเรื่ อง ทั้งนี้เพื่อเพิม่ ความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาในภาคปฏิบตั ิในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาให้แน่นแฟ้ นมากยิง่ ขึ้น
400 – 408 วิชาว่าความและศาลจาลอง
Advocacy and Moot Court
2 (20-4)
ศึกษาทฤษฎีการว่าความ การเตรี ยมคดี และทฤษฎีท้ งั หลายกับการสื บพยาน ฝึ กภาคปฏิบตั ิ
เตรี ยมคดี และว่าความในศาลจําลองเพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความชํานาญในการดําเนินคดีในศาลยุติธรรม
400 – 409 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
Industrial Law
2 (20-4)
ศึกษาหลักสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบโรงงาน
อุตสาหกรรมและควบคุมสิ่ งเป็ นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบกฎเกณฑ์ และปั ญหาทางด้านกฎหมาย
ในการดําเนินงานอุตสาหกรรม
400 – 410 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Law of Consumer Protection
2
(20-4)
ศึกษาแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มาตรฐานของเครื่ องอุปโภค
บริ โภค สิ ทธิของผูบ้ ริ โภค ระเบียบปฏิบตั ิสาํ หรับการคุม้ ครองสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ราคา การปิ ดฉลาก การบรรจุหีบห่อ และ

การโฆษณา ตลอดจนหน่วยงานในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและตาม
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
400 – 411 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้ า
Anti-trust Law
2 (20-4)
ศึกษาทฤษฎีเหตุผล และแนวความคิดที่ทาํ ให้เกิดความจําเป็ นในอันที่จะต้องมีกฎหมาย
จํากัดเสรี ภาพทางเศรษฐกิจส่ วนบุคคล เช่น กฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า และการกีดกันทางการค้า
ปั ญหา และวิธีแก้ปัญหา ในเรื่ องการผูกขาดทางการค้า หลักเกณฑ์และมาตรการในการป้ องกันการผูกขาด
ทางการค้าตามพระราชบัญญัติกาํ หนดราคาสิ นค้า และป้ องกันการผูกขาดและตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
400 – 412 กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
Law of International Trade
2 (20-4)
ศึกษาวิวฒั นาการและที่มีของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้
บังคับแก่สัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซื้ อขายระหว่างประเทศ การแทรกแซง
ของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่ งตกอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายของ
GATT และ
UNCTAD สัญญาการผลิตระหว่างประเทศ การชําระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การขนส่ งทาง
ทะเล การประกันภัย ปั ญหาเกี่ยวกับการดําเนินการค้าระหว่างประเทศ โดยห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และ
กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
400 – 413 กฎหมายองค์ การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Law of International Economic Organization
2 (20-4)
ศึกษาวิวฒั นาการ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และบทบาทขององค์การเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การตลาดร่ วมยุโรป เป็ นต้น
400 – 414 กฎหมายองค์ การระหว่างประเทศ
Law on International Organization
2 (20-4)
ศึกษาวิวฒั นาการ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่และบทบาทขององค์การสหประชาชาติ
กระบวนการชํานาญพิเศษ และองค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาค เช่น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (อาเซียน) องค์การรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
400 – 415 กฎหมายทหาร
Military Law 2 (20-4)

ศึกษากฎหมายอาญาทหาร วินยั ทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึกษา
400 – 416 การร่ างนิติกรรมและสั ญญา
Juristic Act and Contractual Drafting
2 (20-4)
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการยกร่ างนิติกรรม และสัญญาแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ถอ้ ยคํา
ภาษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
400 – 417 การตีความกฎหมาย
Interpretation of Law
2 (20-4)
ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการตีความกฎหมายของนักนิติศาสตร์ ศาลและผูใ้ ช้กฎหมายฝ่ าย
ต่าง ๆ
400 – 408 ประวัติศาสตร์ กฎหมาย
Legal History
2 (20-4)
ศึกษากําเนิด และวิวฒั นาการของระบบกฎหมายต่าง ๆ ในอดีตและปั จจุบนั ตลอดจน
หลักกฎหมายที่สาํ คัญบางเรื่ อง รวมทั้งอิทธิ พลของระบบกฎหมายและหลักกฎหมายของกฎหมายนานา
ประเทศที่มีต่อกฎหมายไทย รวมถึงการเปรี ยบเทียบหลักกฎหมายเดิมกับหลักกฎหมายในปั จจุบนั
400 – 419 กฎหมายเกีย่ วกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Law of Administration of State Affairs 2 (20-4)
ศึกษาหลักการบริ หารราชการแผ่นดิน หลักรัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมายว่าด้วยการ
บริ หารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรื อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการแผ่นดิน
และ หลักการบริ หารราชการแผ่นดิน
400 – 420 กฎหมายเกีย่ วกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพจิ ารณาครอบครัว
Law on Juvenile Delinquency and Procedure of The Court
2 (20-4)
ศึกษาปัญหาทางกฎหมาย สังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนในการกระทําความผิด
การป้ องกันและแก้ไขการกระทําความผิด กระบวนการยุติธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน การคุม้ ครอง
ผูเ้ ยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
400 – 421 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
2 (20-4)

ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม การป้ องกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การปฏิบตั ิต่อผูก้ ระทํา
ความผิดอาญา การคุมประพฤติ การพักการลงโทษและการบริ หารเรื อนจํา
400 – 422 วิชาสื บสวนสอบสวน
Criminal Investigation 3 (30-6)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา กม 400 – 311 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศึกษาระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ การสื บสวนและสอบสวนการ
กระทําความผิดทางอาญา สิ ทธิของผูต้ อ้ งหาตามรัฐธรรมนูญ
400 – 423 นิติปรัชญา
Legal Philosophy 3 (30-6)
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และเป้ าหมายของนิติปรัชญา วิวฒั นาการของแนวความคิดด้าน
ปรัชญากฎหมาย ทฤษฎีทางกฎหมาย ทฤษฎีนิติศาสตร์ เชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีกฎหมายของบุคคลต่าง ๆ สัจ
นิยมทางกฎหมาย การเคารพกฎหมาย หลักนิติธรรม หลักความยุติธรรม ตลอดจนปั ญหารากฐานแห่ง
กฎหมาย

400 – 424

กฎหมายปกครองส่ วนท้องถิ่น
Local Administrative Law

3

(3-

0-6)
วิชาบังคับก่อน : เคยหรื อกําลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ
400 – 304 กฎหมายปกครอง
ศึกษาความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริ หารท้องถิ่น องค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายปั จจุบนั อํานาจหน้าที่ขององค์การเหล่านี้ในฐานะที่เป็ นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่
อํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ในแง่การกํากับดูแลเหนือบุคคลและการ
กํากับดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและการ
ควบคุมจากส่ วนกลาง
400 – 426 ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
Administrative Court and Administrative Procedures
3
(30-6)

วิชาบังคับก่อน : เคยหรื อกําลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ
400 – 304 กฎหมายปกครอง
การควบคุมการใช้อาํ นาจของรัฐฝ่ ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอํานาจศาลปกครอง
องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง
400 – 427 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
Environmental Law
3
(30-6)
ศึกษาวิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่ผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
สภาวะแวดล้อมในด้านการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการ
ประกันสิ ทธิ ของประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายในคดีสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
400 – 428 สั มมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
Seminar on Constitution Law
3
(30-6)
วิชาบังคับก่อน : เคยหรื อกําลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ
400 – 304 กฎหมายปกครอง
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาสําคัญ ทั้งปั ญหาข้อเท็จจริ งและปั ญหาข้อกฎหมาย
และ คดีศึกษาที่น่าสนใจในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
400 – 429 กฎหมายเกีย่ วกับการสื่ อสารและโทรคมนาคม
Communication Law
3
(30-6)
ศึกษาปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการสื่ อสารและโทรคมนาคม ความรู ้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี
การสื่ อสารและโทรคมนาคม พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและโทรคมนาคม
400 – 430 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law
3
(30-6)
ศึกษาปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศาสตร์และทางกฎหมาย และฝึ กฝนทักษะ
ใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น รวบรวมเผยแพร่ และจัดการข้อมูลทางกฎหมายสาขาต่าง ๆ
400 – 431 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Criminal Justice Administration

3

(3-

0-6)
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสื บสวน จับกุม ปล่อย
ชัว่ คราวในชั้นพนักงานตํารวจ การสัง่ ฟ้ องของอัยการ การพิจารณาคดีของศาลและการแก้ไขฟื้ นฟูโดย
ราชทัณฑ์ ทฤษฎีการบริ หารงานยุติธรรมในและต่างประเทศ มาตรการการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมเต็มรู ปแบบ (Diversion)
400 – 432 กฎหมายว่าด้ วยพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
Political Party and Electoral Law
3
(30-6)
วิชาบังคับก่อน : เคยหรื อกําลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ
400 – 304 กฎหมายปกครอง
ศึกษาความเป็ นมา และสภาพปั จจุบนั ของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจน
องค์กรที่ดาํ เนินการเลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศทางด้านพรรคการเมืองนั้น ศึกษาเน้นถึง
โครงสร้างพรรคการเมืองตลอดจนจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปั จจุบนั รวมทั้งแนวทางการ
ปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าว

