
ค าอธิบายรายวชิา 
คณะนิติศาสตร์ 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
111 – 100 คุณธรรมชีวติ  

Moral and Life        3 (3-
0-6) 

  ความหมายและความสาํคญัทางดา้นจริยธรรม ศึกษาคุณค่าของจริยธรรมและความเป็นผูมี้
คุณธรรมของนกัปรัชญาจากสาํนกัต่าง ๆ เช่น ศึกษาถึงคุณธรรมแบบพุทธ เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนิน
ชีวติและแกปั้ญหาในสังคมปัจจุบนั ศึกษาถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมอดีตและปัจจุบนั และศึกษาถึงวธีิสร้าง
แนวทางในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม มีสติปัญญาและมีศิลปะแห่งการดาํเนินชีวติ  ศึกษาเก่ียวกบั
แนวความคิดและ    แนวปฏิบติัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั การสร้างสมดุลของสังคมและเศรษฐกิจท่ีพอเพียง และเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนื 
111 – 101 คุณธรรมกบัภาวะผู้น าและการสร้างทมีงาน  
  Ethical Leadership and Team Building     3 (3-
0-6) 
  ความหมายและความสาํคญั ของจริยธรรม จรรยาบรรณ ปัญหาและผลกระทบของการขาด
คุณธรรมในสังคมอดีตและปัจจุบนั แนวความคิดของนกัปราชญส์าํนกัต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ คริสต ์
อิสลาม และอ่ืน ๆ แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดคุณธรรม ศึกษาถึงลกัษณะของผูน้าํ ผูร่้วม
ทีมงาน วธีิการสร้างทีมงาน ประโยชน์และอุปสรรคของทีมงาน อิทธิพลของผูน้าํท่ีมีต่อการตดัสินใจ 
ความสาํเร็จ ความลม้เหลวของทีมงาน วธีิการสร้างความร่วมมือของบุคคลในองคก์ร วธีิการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพใหเ้ป็นผูน้าํและผูร่้วมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มี
ศิลปะในการพดู และในการใชชี้วติอยา่งมีคุณค่า   มีความเคารพในตนเองและสิทธิของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพ
กฎระเบียบของชาติและหลกัสากล 
111 – 102 อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก  

Eastern and Western Civilization      3 (3-
0-6) 

  ววิฒันาการและประวติัความเป็นมาของอารยธรรมของโลกตะวนัออก และอารยธรรมของ
โลกตะวนัตก ตลอดจนศึกษาถึงอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองซ่ึงมีแก่กนัและกนั ท่ีมีผลต่อการพฒันาการ
ทางดา้นการเมือง ทางดา้นเศรษฐกิจ ทางดา้นสังคม ศึกษาโดยใชเ้หตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความนึกคิด ศิลปะ
และปรัชญา ตลอดจนประวติัศาสตร์ ศาสนา วทิยาศาสตร์ ผลงานทางดา้นศิลปะ วรรณคดีและดนตรีของแต่



ละสมยั เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่อง
มนุษย ์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
111 – 103 ตรรกวทิยาเบือ้งต้น 
  Introduction to Logic       3 (3-
0-6) 
  กฎพื้นฐานและวธีิใชเ้หตุผลในการดาํเนินชีวติ สามารถวจิารณ์และใหเ้หตุผลตรงประเด็น 
รู้จกัฟังและเคารพเหตุผลของกนัและกนัจนสามารถร่วมมือกนัได ้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบั
เหตุผล โครงสร้างของเหตุผลนิรภยัและอุปนยั การอา้งเหตุผล (Syllogism) และการอา้งเหตุผลผดิ (Fallacy) 
หลกัเบ้ืองตน้ของตรรกวทิยา สัญลกัษณ์ คุณค่าของการพิสูจน์และการประยกุตต์รรกวทิยา 
 
111 – 104 ดนตรีปฏิบัติ 
  Music Practiced        3 (3-
0-6) 
  ประวติั ลกัษณะและชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนอง
อารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะและดนตรีกบัการดาํรงชีวติ ศึกษาลกัษณะของเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้ง
เคร่ืองดนตรีไทยและสากล ฝึกทกัษะในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีอยา่งนอ้ย 1 ชนิด การฝึกซอ้มเบ้ืองตน้ท่ี
ถูกตอ้งทั้งแบบเด่ียวและแบบผสมวง การอ่านโนต้ดนตรี ทกัษะในการฟังเพื่อใหซ้าบซ้ึงถึงคุณประโยชน์ที
ไดรั้บจากการฝึกซอ้มและการเล่นดนตรี 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
112 – 100 จิตวทิยาสังคมทัว่ไป  
  General Social Psychology      3 (3-
0-6) 
  เขา้ใจถึงสาเหตุอิทธิพลและองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของมนุษยท่ี์ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมของ
มนุษย ์และองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่าง ๆ เช่น การพฒันาการเชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ การรับรู้ อารมณ์ 
สุขภาพจิต แรงจูงใจ ทศันคติ บุคลิกภาพ การปรับตวั การคิด การแกปั้ญหาต่าง ๆ 
112 – 101 จิตวทิยาองค์การเบือ้งต้น  
  Introduction to Organizational Psychology    3 (3-
0-6) 
  พฤติกรรมของคนและการปรับตวัของบุคคลในองคก์าร บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
องคก์าร การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้และการจูงใจคน พฤติกรรมและการตดัสินใจท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของ
กลุ่ม 
112 – 102 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์  



  Introduction to Political Science      3 (3-
0-6) 
  ลกัษณะของวชิารัฐศาสตร์ วเิคราะห์โครงสร้างของรัฐ อาํนาจอธิปไตยรูปรัฐบาล อาํนาจ
กระบวนการและลทัธิทางการเมือง กฎหมายประชาธิปไตย มติมหาชน การมีส่วนร่วมในการปกครอง 
พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
112 – 103 ธุรกจิ สังคม และการปกครอง  

Business, Society and Government     3 (3-
0-6) 

  ความสัมพนัธ์ขององคก์รธุรกิจ สังคม และระบบการปกครองท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจ      ไม่วา่จะเป็นอิทธิพลท่ีทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัหรือส่งเสริมการพฒันาความสามารถในการปรับตวัของ
ภาครัฐและเอกชน ท่ีมีต่อการดาํเนินชีวติในสังคม ตลอดจนการศึกษาถึงระบบการบริหารงานของรัฐบาล
ไทย บทบาทของรัฐบาลท่ีมีต่อสังคม ต่อการส่งเสริมธุรกิจในประเทศ ความพยายามในการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และระบอบ        การปกครอง 
112 – 104 กฎหมายกบัสังคม  

Law and Society        3 (3-
0-6) 

  กระบวนการบญัญติัทางกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย ปัญหาและขอ้จาํกดัของกฎหมาย           
ในการควบคุมการเปล่ียนแปลง การพฒันาทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัภาวะแวดลอ้มทาง
สังคม เช่น กฎหมายกบัสถาบนัการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ครอบครัว มรดก สังคม การศึกษา การ
ส่ือสารมวลชน การกีฬา การสาธารณสุข  และสันทนาการ โดยมีการยกตวัอยา่งประกอบ 
 

112 – 105 การจัดการ  
  Management        3 (3-
0-6) 
  หลกัในการบริหารหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในดา้นท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการจดัองคก์ร การ
บรรจุและการจดัวางกาํลงัคน การจูงใจ การส่ือสาร การประสานงาน และการควบคุมงานใหด้าํเนินตาม
นโยบายท่ีไดว้างไวเ้พื่อบรรลุเป้าหมายของกิจการ 
112 – 106 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  
  Introduction to Economics      3 (3-
0-6) 



  การกาํหนดราคาสินคา้ ราคาปัจจยัการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดป้ระชาชาติ 
ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ การเงิน การคลงั การติดต่อกบัต่างประเทศ ตลอดจนการใชน้โยบายต่าง 
ๆ เพื่อทาํใหเ้กิด        ความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 
112 – 107 สังคมวทิยาเบือ้งต้น  
  Introduction to Sociology      3 (3-
0-6) 
  อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล สถานภาพและบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่มและความเป็นผูน้าํ เจตคติ ในการทาํงาน การมี    
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี พิจารณาความสาํคญัและววิฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดยเทียบลาํดบัความเจริญทาง
เทคโนโลยแีละความเปล่ียนแปลงทางประชากร 
112 – 108 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลกิภาพ  
  Human Relations and Personality Development    3 (3-
0-6) 
  ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ พฤติกรรมของมนุษยใ์นการอยูร่่วมกนั        
การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบับุคคลในสถาบนัสังคม องคก์าร และในการทาํงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพในดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม และมารยาทในการเขา้สังคมและ
หลกันนัทนาการ 
112 – 109 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
  Philosophy of Sufficiency Economy     3 (3-
0-6) 
  กรอบแนวคิดของการดาํรงอยูแ่ละการปฏิบติัตนบนทางสายกลาง หลกัพิจารณาและ
เง่ือนไขของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างภูมิคุม้กนัการดาํเนินชีวติและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื เศรษฐกิจ ชุมชน 
และนวตักรรมการพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารงานภาครัฐและเอกชน เปรียบเทียบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจ  แบบพึ่งพิง ทฤษฎีใหม่และการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มวชิาภาษา 
113 – 100 ภาษาไทยธุรกจิ  

Business Thai        3 (3-
0-6) 

  ทกัษะทางดา้นการเขียน เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ศึกษาระเบียบและวธีิการเขียน จะเนน้การใชภ้าษา ถอ้ยคาํ การสร้างรูปประโยค เรียบเรียง การเขียนยอ่หนา้ 
การเรียงความ การเขียนเพื่อการติดต่อทางราชการ และทางธุรกิจ เช่น รายงานทางวชิาการ รายงานทางธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนบทความ การทาํบทสัมภาษณ์ข่าวธุรกิจต่าง ๆ การใชข้อ้ความโฆษณา  ฝึก



เขียนรายงาน                 การปฎิบติังานและการคน้ควา้ทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้ความถูกตอ้งของ
รูปแบบ เน้ือความ ภาษาท่ีใชแ้ละการอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
113 – 102 ภาษาองักฤษ 1  

English I        3 (3-
1-4) 

  ฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีเช่ือมโยง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน โดยศึกษา
และวเิคราะห์โครงสร้างประโยคต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของประโยคและขอ้ความยาว ๆ ศึกษาเคร่ืองหมาย
วรรคตอนและคาํเช่ือมประโยคฝึกเขียนประโยคแบบง่ายไปจนถึงประโยคท่ีซบัซอ้นแบบต่าง ๆ ฝึกการอ่าน
เร่ืองประเภทต่าง ๆ (ตามท่ีกาํหนดใหมี้หนงัสืออ่านร่วม และหนงัสืออ่านประกอบ) ฝึกหาใจความสาํคญัจาก
การอ่านและการฟัง 
113 – 103 ภาษาองักฤษ 2  

English II        3 (3-
1-4) 

วชิาบงัคบัก่อน :  113 – 102 ภาษาองักฤษ 1 
  ฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีเช่ือมโยง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษท่ียากข้ึน ศึกษาศพัทท์างธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานสาํหรับการอ่านหนงัสือ ขอ้ความ บทความ
ทางดา้นธุรกิจ รายงานเชิงธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์บทความวจิยัโดยเนน้การอ่านและ
การแปลภาษาองักฤษ โดยฝึกใหอ่้านเพื่อเก็บใจความสาํคญั และแปรประโยคตามความหมายท่ีถูกตอ้งฝึก
ทกัษะในการฟัง การพดูโตต้อบสนทนาดา้นต่าง ๆ เชิงธุรกิจ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
114 – 100 วทิยาศาสตร์กบัส่ิงแวดล้อม  

Science and Environment      3 (3-
0-6) 

  พฒันาการของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และกฎเกณฑท์ัว่ไปของระบบนิเวศวทิยา ศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีมีต่อชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนั เช่น ปัญหาพลงังาน 
ปัญหาประชากร ปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ปัญหามลพิษ ปัญหาในการปรับตวัของมนุษย ์
และแนวทางป้องกนัเพื่อการดาํรงอยูข่องมนุษยชาติ 
114 – 103 ระบบสารสนเทศเบือ้งต้น 
  Introduction Information Technology     3 (3-
0-6) 



  แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หนา้ท่ีการทาํงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์เทคโนโลย ีมลัติมีเดีย และบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลกัการและหนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ตและการประยกุตใ์ชง้าน ตลอดจนการฝึก
ปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
114 – 104 ไมโครคอมพวิเตอร์เพือ่ประยุกต์ใช้ในงานกฎหมาย  
  Micro Computer Application in Legal Works    3 (3-
0-6) 
  พฒันาการใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้ ในการใชค้อมพิวเตอร์ การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ การนาํ
โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีไดม้าตรฐานต่าง ๆ เช่นการพิมพ ์การบริหารขอ้มูล การใชอิ้นเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นความ
จาํเป็นต่อชีวติประจาํวนัในการทาํงาน เพื่อก่อใหเ้กิดการคล่องตวัในการปฏิบติังาน รวมทั้งนาํมาปรับใชใ้น
งานทางดา้นกฎหมาย ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ศึกษาอยา่งยิง่ 
 
 
หมวดวชิาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ 
วชิาเอกบังคับ  
400 – 101 กฎหมายแพ่ง : หลกัทัว่ไป 
  Civil Law : General Principles      3 (3-
0-6) 
  ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย      
การบญัญติั การเปล่ียนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัปรากฏการณ์ทาง         
สังคมอ่ืน ๆ ระบบกฎหมาย สิทธิ หนา้ท่ี และการใชสิ้ทธิ รวมทั้งการใชสิ้ทธิเกินส่วนนิรโทษกรรมและหลกั
สุจริต หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่ท่ีบญัญติัไวต้ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ 1 ไม่รวมเน้ือหา
ของกฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา 
400 – 102 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา  
  Juristic Act and Contract       3 (3-
0-6) 
  หลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1 รวมทั้ง
ระยะเวลา อายคุวาม และหลกักฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 2 
400 – 201 กฎหมายลกัษณะหนี ้ : หลกัทัว่ไป 
  Obligation : General principles      3 (3-
0-6) 



  หลกัทัว่ไปและปัญหาของกฎหมายลกัษณะหน้ี ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
บรรพ 2 ไม่รวมเน้ือหาของกฎหมายลกัษณะนิติกรรมสัญญา และกฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได ้
400 – 202 กฎหมายลกัษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้  
  Wrongful Acts, Management of Affairs Without 
  Mandate and Undue Enrichment      3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 2 
400 – 203 กฎหมายลกัษณะทรัพย์และทีด่ิน  
  Law of property and Land Law      3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 4 
ประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
400 – 204 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป 
  Criminal Law : General Principles     3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1  
400 – 205 กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ 
  Criminal Law : Offense       3 (3-
0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษาวชิา กม 400 – 204 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป 
  ศึกษาหลกักฎหมายอาญาภาคความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3  
 
 
 
400 – 206 หลกักฎหมายมหาชน  
  Public Law        3 (3-
0-6) 
  ศึกษาสถาบนัทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคป์ระกอบ และรูปของรัฐ การเป็นนิติ
บุคคล และสถาบนัต่าง ๆ ของรัฐ 



  ศึกษาความหมายและความจาํเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมาและ
ววิฒันาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลกัษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน 
  ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิด และนิติว ี( Juristic Method) ของกฎหมาย
มหาชน 
400 – 207 เอกเทศสัญญา 1  
  Specific Contract 1       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมาย ลกัษณะซ้ือขาย แลกเปล่ียน ใหเ้ช่าทรัพย ์และใหเ้ช่าซ้ือตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 
400 – 208 เอกเทศสัญญา 2  
  Specific Contract 2       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะตวัแทน นายหนา้ ยมื ฝากทรัพย ์จา้งแรงงาน จา้งทาํของ และ
รับขน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 
400 – 209 กฎหมายลกัษณะประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์  
  Security Transactions : Real and Personal     2 (2-
0-4) 
  ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะคํ้าประกนั จาํนอง จาํนาํ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์   
บรรพ 3 
400 – 210 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  Constitutional Law       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาประวติั และววิฒันาการของรัฐธรรมนูญ องคก์ารต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ทฤษฎีท่ีสาํคญั ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอาํนาจทฤษฎี Judicial Reviews 
รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ 
400 – 310 กฎหมายลกัษณะครอบครัว  
  Family Law        3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ 5  
400 – 302 กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วน-บริษัท  
  Partnerships and company      3 (3-
0-6) 



  ศึกษาหลกักฎเกณฑล์กัษณะหุน้ส่วน-บริษทัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 
3 
400 – 303 กฎหมายลกัษณะตั๋วเงิน  
  Bills and Notes        3 (3-
0-6) 
  ศึกษากฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชง้าน ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 และผลบงัคบัของตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และเช็ค 
 
 

400 – 304 กฎหมายปกครอง  
  Administrative Law       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาประวติัและลกัษณะทัว่ไปของฝ่ายปกครอง ( Administration) และกฎหมายปกครอง 
บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่าง ๆ หลกัการพื้นฐานการใชแ้ละการตีความกฎหมาย
ปกครอง การจดัตั้งงบราชการบริหารการจดัตั้ง และสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
ทฤษฎีวา่ดว้ยการกระทาํของฝ่ายปกครอง หลกัเกณฑก์บักระบวนการการปฏิบติัราชการของฝ่ายปกครอง
และสัญญาทางปกครอง 
400 – 305 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ  
  Constitution of Courts of Justice and Judicial System     2 (2-
0-4) 
  ศึกษาพระธรรมนูญศาลยติุธรรม ศาลยติุธรรม อาํนาจศาล อาํนาจผูพ้ิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดี และระบบตุลาการ 
400 – 306 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง  
  Law of Civil Procedure       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่วา่ดว้ยบททัว่ไป วธีิพิจารณาความในศาลชั้นตน้         
การอุทธรณ์ และฎีกา 
400 – 307 กฎหมายลกัษณะมรดก  
  Law  of Succession       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 6  
400 – 308 กฎหมายลกัษณะประกนั  



  Law of Insurance       2 (2-
0-4) 
  ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะประกนัภยั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 
มาตรา   861 – 897  
400 – 309 กฎหมายลกัษณะพยาน  
  Law of Evidence       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน ทั้งน้ีเป็นหลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยาน 
และ     ท่ีบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญาอนัเก่ียวกบัพยานหลกัฐาน 
400 – 310 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี  
  Law of Civil Procedure-Pre Decisional Measures  

and Execution of Judgment       3 (3-
0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษาวชิา 400 – 306 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
  ศึกษาหลกักฎหมายวา่ดว้ยวธีิการชัว่คราวก่อนพิพากษา และการบงัคบัตามคาํพิพากษา 
หรือคาํสั่งตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ภาค 3 และภาค 4 
 
 
 
 
400 – 311 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  
  Law of Criminal Procedure      3 (3-
0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษาวชิา 400 – 306 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หรือไดรั้บอนุมติั
จาก 

ผูบ้รรยาย 
  ศึกษาหลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
400 – 312 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  
  Public International Law       3 (3-
0-6) 



  ศึกษาประวติัความเป็นมาของกฎหมายระหวา่งประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ     บ่อเกิดของกฎหมายระหวา่งประเทศ เช่น สนธิสัญญาจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ หลกั
กฎหมายทัว่ไป            การกระทาํท่ีมีผลในทางกฎหมายระหวา่งประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํหมาย
ระหวา่งประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ เช่น รัฐ การแบ่งประเภทของรัฐ 
สิทธิและหนา้ท่ีของรัฐ หลกัวา่ดว้ยเขตอาํนาจของรัฐ หรือดุลอาณาของรัฐ ( Jurisdiction) องคก์ารระหวา่ง
ประเทศ บุคคลระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ และสถานะของปัจเจกชนตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
400 – 400 กฎหมายแรงงาน  
  Labor and Social Security Law      3 (3-
0-6) 
  ศึกษาหลกักฎหมายแรงงาน และประวติัความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญา
จา้งแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
400 – 401 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
  Intellectual Property Law       3 (3-
0-6) 
  ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงทางการคา้ และสิทธิบตัร  
400 – 402 หลกัวชิาชีพนักกฎหมาย  
  Legal Profession        2 (2-
0-4) 
  ศึกษาววิฒันาการของวชิาชีพนกักฎหมาย หนา้ท่ี และงานของนกักฎหมายในสาขาต่าง ๆ 
มารยาท และวนิยั อุดมคติ องคก์ารก่อตั้ง และควบคุมผูป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมาย 
400 – 403 กฎหมายภาษีอากร  
  Taxation        3 (3-
0-6) 
  ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่วนวา่ดว้ยภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ          
การอุทธรณ์ภาษี 
400 – 404 กฎหมายลกัษณะล้มละลาย  
  Law of Bankruptcy       3 (3-
0-6) 
  ศึกษากระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย วธีิการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี เจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพย ์อาํนาจศาล และกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย การสอบสวนและบทกาํหนดโทษ และบทเบด็เสร็จ
ทัว่ไป 
 



 
 
 
400 – 405 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  
  Private International Law       3 (3-
0-6) 
  ศึกษากฎเกณฑข์องกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล หรือ
เอกชนท่ีมีนิติสัมพนัธ์ในลกัษณะระหวา่งประเทศในทุกดา้น กล่าวคือ การจดัสรรเอกชน ในทางระหวา่ง
ประเทศทั้งโดยสัญชาติและภูมิลาํเนา การกาํหนดสิทธิหนา้ท่ี และสถานภาพของบุคคลในทางระหวา่ง
ประเทศ โดยการศึกษากฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ กฎหมายวา่ดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย กฎหมายเก่ียวกบัคน
ต่างดา้ว และอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
วชิาเอกเลอืก  
400 – 211 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย  
  English for Lawyer       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาภาษาองักฤษเก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงทาํใหมี้การพฒันาในการใชภ้าษาองักฤษซ่ึงสอนให้
รู้ศพัทห์รือความหมายทางดา้นกฎหมายท่ีจาํเป็นท่ีนกักฎหมายควรจะรู้ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการใช้
ภาษาองักฤษสาํหรับกฎหมายต่อไป 
400 – 313 กฎหมายเกีย่วกบักบัการลงทุน  
  Investment Law        3 (3-
0-6) 
  ศึกษาความสาํคญัของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั นโยบายของรัฐเก่ียวกบั        
การลงทุน หลกัเกณฑข์องกฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว 
กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ลงทุน รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา 
400 – 314 นิติเวชศาสตร์  
  Forensic Medicine       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาวทิยาการทางการแพทยท่ี์สัมพนัธ์กบัการใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพิสูจน์
หลกัฐาน สาํหรับการดาํเนินคดีในทางอาญาและทางแพง่ เช่น การชนัสูตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคลากร การ
วจิยั และการตรวจต่าง ๆ ทางนิติเวชศาสตร์ 
400 – 315 กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร  



  Banking Law        2 (2-
0-4) 
  ศึกษาบทบทของธนาคารพาณิชย ์นโยบายการควบคุม และส่งเสริมการธนาคารพาณิชย ์
ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัการธนาคาร เช่น พระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์พระราชบญัญติัการควบคุม
การแลกเปล่ียนเงิน พระราชบญัญติัเงินตรา รวมทั้งขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทย 
400 – 316 กฎหมายศุลกากร  
  Custom Law        2 (2-
0-4) 
  ศึกษานโยบายของรัฐเก่ียวกบัการศุลกากร การร่วมมือระหวา่งประเทศวา่ดว้ยศุลกากร 
กฎหมายศุลกากรตามพระราชบญัญติั และพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกบัศุลกากร การกาํหนดพิกดัอตัราภาษี
ศุลกากร การกาํหนดและการชาํระภาษีขาเขา้และขาออก ตลอดจนศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ ์และพิธีการต่าง ๆ 
เก่ียวกบัศุลกากร 
 
 
 

400 – 317 กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
  Security Exchange Law       2 (2-
0-4) 
  ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์การบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสถาบนั
ต่าง ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการควบคุมการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์การออกและการคา้หลกัทรัพยต์าม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
400 – 318 กฎหมายพาณชิย์นาวี  
  Maritime Law        2 (2-
0-4) 
  ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการเดินเรือ การจาํนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล การขนส่งสินคา้
ทางเรือ การช่วยเหลือกูภ้ยัทางทะเล การประกนัภยัทางทะเล ความรับผดิทางแพง่และทางอาญาเน่ืองจากเรือ
ชนกนั สิทธิและการเรียกร้องของผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการขนส่งและประกนัภยั ตลอดจนการดาํเนินคดี
เก่ียวกบัการเดินเรือ และการชดใชค้่าเสียหาย 
400 – 319 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล  
  International Law of the Sea      2 (2-
0-4) 
  ศึกษาหลกักฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทะเล ความสาํคญัของทะเลในทางเศรษฐกิจและ
การเมือง การครอบครองทะเล การแบ่งอาณาเขตทางทะเลของรัฐ การป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จนเกิน



ควรจากทรัพยากรธรรมชาติใตท้ะเล พื้นดินใตท้ะเลซ่ึงอยูน่อกเหนืออาํนาจของรัฐ และการระงบัปัญหาขอ้
พิพาทระหวา่งรัฐซ่ึงเกิดจากทะเล 
400 – 406 สัมมนาในวชิากฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง  

Seminar in Civil Procedure Code      3 (3-
0-6) 

  ศึกษากฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาขอ้กฎหมายใน
ประเด็นท่ีสาํคญับางเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาในภาคปฏิบติั ในกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพง่  ใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน 
400 – 407 สัมมนาในวชิากฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  
  Seminar in Criminal Procedure Code     3 (3-
0-6) 
  ศึกษากฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาขอ้กฎหมายใน
ประเด็นท่ีสาํคญับางเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาในภาคปฏิบติัในกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน 
400 – 408 วชิาว่าความและศาลจ าลอง  
  Advocacy and Moot Court      2 (2-
0-4) 
  ศึกษาทฤษฎีการวา่ความ การเตรียมคดี และทฤษฎีทั้งหลายกบัการสืบพยาน ฝึกภาคปฏิบติั     
เตรียมคดี และวา่ความในศาลจาํลองเพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความชาํนาญในการดาํเนินคดีในศาลยติุธรรม 
400 – 409 กฎหมายเกีย่วกบัอุตสาหกรรม  
  Industrial Law        2 (2-
0-4) 
  ศึกษาหลกัสาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบโรงงาน
อุตสาหกรรมและควบคุมส่ิงเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบกฎเกณฑ ์และปัญหาทางดา้นกฎหมาย
ในการดาํเนินงานอุตสาหกรรม 
400 – 410 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
  Law of Consumer Protection      2 (2-
0-4) 
  ศึกษาแนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค มาตรฐานของเคร่ืองอุปโภค
บริโภค สิทธิของผูบ้ริโภค ระเบียบปฏิบติัสาํหรับการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค มาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ราคา การปิดฉลาก การบรรจุหีบห่อ และ



การโฆษณา ตลอดจนหน่วยงานในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคและตาม
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
400 – 411 กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการค้า  
  Anti-trust Law        2 (2-
0-4) 
  ศึกษาทฤษฎีเหตุผล และแนวความคิดท่ีทาํใหเ้กิดความจาํเป็นในอนัท่ีจะตอ้งมีกฎหมาย
จาํกดัเสรีภาพทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล เช่น กฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ และการกีดกนัทางการคา้ 
ปัญหา และวธีิแกปั้ญหา ในเร่ืองการผกูขาดทางการคา้ หลกัเกณฑแ์ละมาตรการในการป้องกนัการผกูขาด
ทางการคา้ตามพระราชบญัญติักาํหนดราคาสินคา้ และป้องกนัการผกูขาดและตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
400 – 412 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
  Law of International Trade      2 (2-
0-4) 
  ศึกษาววิฒันาการและท่ีมีของกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ การขดักนัแห่งกฎหมายท่ีใช้
บงัคบัแก่สัญญาการคา้ระหวา่งประเทศ กฎหมายเอกภาพสาํหรับการซ้ือขายระหวา่งประเทศ การแทรกแซง
ของรัฐเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ ซ่ึงตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายของ GATT และ 
UNCTAD สัญญาการผลิตระหวา่งประเทศ การชาํระเงินและการโอนเงินระหวา่งประเทศ การขนส่งทาง
ทะเล การประกนัภยั ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการคา้ระหวา่งประเทศ โดยหา้งหุน้ส่วนบริษทั และ
กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่งประเทศ 
400 – 413 กฎหมายองค์การเศรษฐกจิระหว่างประเทศ  
  Law of International Economic Organization    2 (2-
0-4) 
  ศึกษาววิฒันาการ โครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ี และบทบาทขององคก์ารเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ เช่น องคก์ารตลาดร่วมยโุรป เป็นตน้ 
400 – 414 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  
  Law on International Organization     2 (2-
0-4) 
  ศึกษาววิฒันาการ โครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ีและบทบาทขององคก์ารสหประชาชาติ 
กระบวนการชาํนาญพิเศษ และองคก์รต่าง ๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งองคก์ารระหวา่งประเทศระดบั
ภูมิภาค เช่น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) องคก์ารรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
400 – 415 กฎหมายทหาร  
  Military Law        2 (2-
0-4) 



  ศึกษากฎหมายอาญาทหาร วนิยัทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอยัการศึกษา  
400 – 416 การร่างนิติกรรมและสัญญา  
  Juristic Act and Contractual Drafting     2 (2-
0-4) 
  ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการยกร่างนิติกรรม และสัญญาแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใชถ้อ้ยคาํ 
ภาษาใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
400 – 417 การตีความกฎหมาย  
  Interpretation of Law       2 (2-
0-4) 
  ศึกษาหลกัเกณฑ ์และวธีิการตีความกฎหมายของนกันิติศาสตร์ ศาลและผูใ้ชก้ฎหมายฝ่าย
ต่าง ๆ 
400 – 408 ประวตัิศาสตร์กฎหมาย  
  Legal History        2 (2-
0-4) 
  ศึกษากาํเนิด และววิฒันาการของระบบกฎหมายต่าง ๆ ในอดีตและปัจจุบนั ตลอดจน               
หลกักฎหมายท่ีสาํคญับางเร่ือง รวมทั้งอิทธิพลของระบบกฎหมายและหลกักฎหมายของกฎหมายนานา
ประเทศท่ีมีต่อกฎหมายไทย รวมถึงการเปรียบเทียบหลกักฎหมายเดิมกบัหลกักฎหมายในปัจจุบนั 
400 – 419 กฎหมายเกีย่วกบัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
  Law of Administration of State Affairs     2 (2-
0-4) 
  ศึกษาหลกัการบริหารราชการแผน่ดิน หลกัรัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายวา่ดว้ยการ
บริหารราชการแผน่ดิน ระเบียบขา้ราชการพลเรือน  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบราชการแผน่ดิน
และ      หลกัการบริหารราชการแผน่ดิน 
400 – 420 กฎหมายเกีย่วกบัการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชนและวธีิพจิารณาครอบครัว  
  Law on Juvenile Delinquency and Procedure of The Court   2 (2-
0-4) 
  ศึกษาปัญหาทางกฎหมาย สังคม และจิตวทิยาของเด็กและเยาวชนในการกระทาํความผดิ           
การป้องกนัและแกไ้ขการกระทาํความผดิ กระบวนการยติุธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน การคุม้ครอง
ผูเ้ยาวใ์นคดีแพง่ตามกฎหมายจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวธีิพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
400 – 421 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา  
  Criminology and Penology      2 (2-
0-4) 



  ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวทิยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม การป้องกนัอาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทณัฑวทิยา การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํ
ความผดิอาญา การคุมประพฤติ การพกัการลงโทษและการบริหารเรือนจาํ 
400 – 422 วชิาสืบสวนสอบสวน  
  Criminal Investigation       3 (3-
0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษาวชิา กม 400 – 311 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
  ศึกษาระบบการยติุธรรมในคดีอาญาในชั้นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ การสืบสวนและสอบสวนการ
กระทาํความผดิทางอาญา สิทธิของผูต้อ้งหาตามรัฐธรรมนูญ 
400 – 423 นิติปรัชญา  
  Legal  Philosophy       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาความหมาย ขอบเขต และเป้าหมายของนิติปรัชญา ววิฒันาการของแนวความคิดดา้น
ปรัชญากฎหมาย ทฤษฎีทางกฎหมาย ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวทิยา ทฤษฎีกฎหมายของบุคคลต่าง ๆ สัจ
นิยมทางกฎหมาย การเคารพกฎหมาย หลกันิติธรรม หลกัความยติุธรรม ตลอดจนปัญหารากฐานแห่ง
กฎหมาย 
 
 
 
400 – 424 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 
  Local Administrative Law      3 (3-
0-6) 
  วชิาบงัคบัก่อน : เคยหรือกาํลงัศึกษาวชิา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ  

400 – 304 กฎหมายปกครอง 
  ศึกษาความคิดพื้นฐานของการจดัระเบียบราชการบริหารทอ้งถ่ิน องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามกฎหมายปัจจุบนั อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารเหล่าน้ีในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่
อาํนาจในการออกกฎหมาย การกาํกบัดูแลเหนือองคก์รเช่นวา่น้ีในแง่การกาํกบัดูแลเหนือบุคคลและการ
กาํกบัดูแลเหนือการกระทาํ รวมตลอดถึงระเบียบและวธีิการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการ
ควบคุมจากส่วนกลาง 
400 – 426 ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดีปกครอง  
  Administrative Court and Administrative Procedures   3 (3-
0-6) 



วชิาบงัคบัก่อน : เคยหรือกาํลงัศึกษาวชิา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ  
400 – 304 กฎหมายปกครอง 

  การควบคุมการใชอ้าํนาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองคก์รตุลาการ เขตอาํนาจศาลปกครอง 
องคก์รศาลปกครอง วธีิพิจารณาคดีปกครองและการบงัคบัคดีปกครอง 
400 – 427 กฎหมายส่ิงแวดล้อม  
  Environmental Law       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาวกิฤตการณ์ของสภาวะแวดลอ้มท่ีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครอง
สภาวะแวดลอ้มในดา้นการควบคุมมลพิษ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการ
ประกนัสิทธิของประชาชน และมาตรการเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงศึกษา
กฎหมายเก่ียวกบั            การควบคุมการใชท่ี้ดิน และกฎหมายผงัเมือง 
400 – 428 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  Seminar on Constitution Law      3 (3-
0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยหรือกาํลงัศึกษาวชิา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ  
400 – 304 กฎหมายปกครอง 

  อภิปรายและวเิคราะห์ประเด็นปัญหาสาํคญั ทั้งปัญหาขอ้เทจ็จริงและปัญหาขอ้กฎหมาย 
และ      คดีศึกษาท่ีน่าสนใจในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
400 – 429 กฎหมายเกีย่วกบัการส่ือสารและโทรคมนาคม  
  Communication Law       3 (3-
0-6) 
  ศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการส่ือสารและโทรคมนาคม ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นเทคโนโลย ี
การส่ือสารและโทรคมนาคม พฒันาการของการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและโทรคมนาคม  
400 – 430 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  Information Technology Law      3 (3-
0-6) 
  ศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ พฒันาการของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางสังคมศาสตร์และทางกฎหมาย และฝึกฝนทกัษะ
ใน  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ รวบรวมเผยแพร่และจดัการขอ้มูลทางกฎหมายสาขาต่าง ๆ 
 
400 – 431 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  



  Criminal Justice Administration      3 (3-
0-6) 
  บทบาทและหนา้ท่ีของหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม การสืบสวน จบักุม ปล่อย
ชัว่คราวในชั้นพนกังานตาํรวจ การสั่งฟ้องของอยัการ การพิจารณาคดีของศาลและการแกไ้ขฟ้ืนฟูโดย
ราชทณัฑ ์ทฤษฎีการบริหารงานยติุธรรมในและต่างประเทศ มาตรการการเบ่ียงเบนออกจากกระบวนการ
ยติุธรรมเตม็รูปแบบ (Diversion) 
400 – 432 กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองและการเลอืกตั้ง  
  Political Party and Electoral Law      3 (3-
0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยหรือกาํลงัศึกษาวชิา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ  
400 – 304 กฎหมายปกครอง 

  ศึกษาความเป็นมา และสภาพปัจจุบนัของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจน
องคก์รท่ีดาํเนินการเลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศทางดา้นพรรคการเมืองนั้น ศึกษาเนน้ถึง
โครงสร้างพรรคการเมืองตลอดจนจดัการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบบัปัจจุบนั รวมทั้งแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายดงักล่าว 
 


