
  
  

               
 
 
 

 
 
 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 1.  จ านวนหน่วยกิต      

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า   137   หน่วยกิต 
2.  โครงสร้างหลักสูตร 

 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         6  หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  101  หน่วยกิต 

 3.2.2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับ   89 หน่วยกิต 
 3.2.2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก   12 หน่วยกิต 

               2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 
1. หมวดศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
  1)  หมวดศึกษาท่ัวไป  
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน   6  หน่วยกิต   

 GE 1401 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวนการคิด                  3(3-0-6)

     Development of Learning Skills and Thinking Process 

 GE 1402  มนุษย์ สังคม และโลกาภิวัตน์                                          3(3-0-6) 
       Man, Society and Globalization 
 
    กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน  12  หน่วยกิต     \ 

 GE 1501  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                              3(3-0-6) 

        Thai for Communication 
 GE 1502  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                     3(2-2-5) 
       Foundation English 
 GE 1503  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                       3(2-2-5) 

       English Listening and Speaking 



 GE 1504  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                                   3(2-2-5) 

       English Reading and Writing 

 

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จ านวน 6 หน่วยกิต 

 GE 1601 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                             3(3-0-6) 
        Sciences, Technology and Innovation   
  GE 1602  ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์                                              3(3-0-6) 
        Smart Thinking with Science   
 
   วิชาเลือกเลือกเรียนในวิชาเหล่านี้ อย่างน้อยจ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  GE 1403 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                                              3(3-0-6) 
        Law in daily life 
  GE 1404  ศิลปะการดํารงชีวิต                                                      3(3-0-6) 
        Arts of Living 
  GE 1405  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นไทย                                  3(3-0-6) 
        Thai Wisdom and Innovation  
  GE 1406  อาเซียนศึกษา                                                             3(3-0-6) 
        ASEAN Studies  
  GE 1407  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    3(3-0-6) 
        Sufficiency Economy for Sustainable Development 
  GE 1408  ปทุมธานีศึกษา                                                            3(3-0-6) 
        Pathumthani Studies 
    
   กลุ่มวิชาภาษา  
  GE 1505 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                                                  3(3-0-6) 
       English for Career 
  GE 1506  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                3(3-0-6) 
             Chinese for Communication 
  GE 1507  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                             3(3-0-6) 
              Japanese for Communication  



  GE 1508  ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร                                          3(3-0-6) 
             Bahasa for Communication 
  GE 1509  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                              3(3-0-6) 
              Burmese for Communication  
  GE 1510  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                       3(3-0-6) 
    Vietnamese for Communication  
  GE 1511  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                              3(3-0-6) 
      Khmer for Communication  
  GE 1512  ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร                                            3(3-0-6) 
        Arabic  for Communication 
 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
    GE 1603  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต                                                       3(3-0-6) 
        Environment and Life 
  GE 1604  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน                               3(3-0-6) 
        Mathematics and Statistics in Daily Life 
     GE 1605  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตสมัยใหม่                                3(3-0-6) 
        Information Technology and Modern Life   
 GE 1606  พลังงานเพื่อชีวิต                                                          3(3-0-6) 
       Energy for Life 
     GE 1607  การพัฒนาสุขภาวะทางกายและจิต                                   3(2-2-5) 
         Development of Physical and Psychological Well-Being 
 
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ   92  หน่วยกิต     

    ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 LA 1201  หลักกฎหมายแพ่งทั่วไป   
   (Introduction to Civil Law)               3(3-0-6) 
 LA 1202   นิติปรัชญาและสังคมวิทยากฎหมาย 
    (Philosophy and Sociology of Law)                   3(3-0-6) 
 LA 1203   กฎหมายนิติกรรม  สัญญา  
   (Juristic Acts and Contracts Law)                                3(3-0-6) 
 



 LA 1204   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                           
     (Constitutional Law and Political Institutions)               3(3-0-6) 
 LA 1205   หลักกฎหมายมหาชน  
      (Principles of Public Law)                                       2(2-0-4) 
 LA 2201   กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป  
      (Criminal Law : General Principles)                             3(3-0-6) 
 LA 2202   กฎหมายลักษณะหนี้                          
      (Obligation Law)                                                 3(3-0-6)   
 LA 2203   กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้        
   (Trots, Management of Affairs Without Mandate and Undue     
   Enrichment Law)                                        3(3-0-6) 
 LA 2204   กฎหมายทรัพย์และที่ดิน  
      (Property and Land Law )                                       3(3-0-6)  
 LA 2205   กฎหมายอาญา : ภาคความผิด   
      (Criminal Law  : Offenses)                                       3(3-0-6) 
 LA 2206   กฎหมายหุ้นส่วน และบริษัท  
   (Partnership and Corporation Law)                             3(3-0-6)  
 LA 2207   เอกเทศสัญญา 1   
      (Specific Contracts 1)                                                 3(3-0-6)                
 LA 2208   หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
    (Principles of  Administrative Law and How to perform  
                        Administrative Law )                                                 3(3-0-6) 
 LA 2209   กฎหมายแรงงาน  
      (Labor Law)                                                              3(3-0-6) 
 LA 3201   เอกเทศสัญญา 2   
      (Specific Contracts I2)                                                3(3-0-6) 
 LA 3202   กฎหมายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด   
      (Bills, Current Account Law)                                       3(3-0-6) 
 LA 3203   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
      (Law Civil Procedure Code 1)                                      3(3-0-6) 
 LA 3204   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
      (Law Criminal Procedure Code 1)                                3(3-0-6) 



 LA 3205   ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    
    (Administrative Court and Procedure)                         3(3-0-6) 

 LA 3206   กฎหมายภาษีอากร   
    (Taxation Law)                                                 3(3-0-6) 

 LA 3207   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2              
        (Law of Civil Procedure Code 2)                                   3(3-0-6)  

 LA 3208   กฎหมายครอบครัว     
    (Family Law)                                                             3(3-0-6) 

 LA 3209   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   
   (Criminal Procedure Code 2)                              2(2-0-4) 

 LA 3210   กฎหมายมรดก              
    (Succession Law)                                                 3(3-0-6) 

 LA 3211   กฎหมายพยานหลักฐาน  
    (Legal Evidence Law)                                                 3(3-0-6) 

 LA 3212   ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม    
    (Court System and Judicial Statute)                             2(2-0-4)  

 LA 3213   เอกเทศสัญญา 3   
   (Specific Contracts 3)                                                 3(3-0-6) 

 LA 4201   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1   
    (Public International Law 1)                                       3(3-0-6) 

 LA 4202   กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ   
   (Bankruptcy  and Business Reorgaition Law)                 3(3-0-6) 

 LA 4203   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล   
                               (Private International Law)                                       3(3-0-6) 
               LA 4204   หลักวิชาชีพนักกฎหมายและประสบการณ์วิชาชีพ    
                              (Principles of Legal Profession and Experiences)          2(2-0-4)   

                   
 
 
 
 
 



 
 
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก   
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจํานวน 12  หน่วยกิต จากกระบวนวิชาในกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
หรือหลายกลุ่มโดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณบดีดังนี้  
  1.  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา   

       ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 LA 4301   สัมมนากฎหมายแพ่ง   

    (Civil Law Seminar)                                                    2(2-0-4) 
  LA 4302   สัมมนากฎหมายอาญา   
                              (Criminal Law Seminar)                                       2(2-0-4) 

 LA 4303   กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ   
   (Comparative Civil Law)                                             2(2-0-4) 

 LA 4304   กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ   
    (Comparative Criminal Law)                                       2(2-0-4) 

 LA 4305   การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา  
   (Draft and Negotiation)                                               2(2-0-4) 

 LA 4306   สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ 
    (Procedure Law Seminar)                                            2(2-0-4) 
 
2. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 LA 4307   กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ 
    (Law of Business Crime)                    2(2-0-4) 

 LA 4308   กฎหมายว่าด้วยการธนาคารและสถาบันการเงิน    
   (Banking and Financial Institution Law)                        2(2-0-4) 

 LA 4309   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
    (Intellectual Property Law)                                       2(2-0-4) 

 LA 4310   กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
   (Securities and Securities Exchange Law)                     2(2-0-4) 

 LA 4311   กฎหมายอุตสาหกรรม   
    (Industrial Law)                                       2(2-0-4)   



 LA 4312   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์  
         (Consumer Protection Law and Product Liability Law)   2(2-0-4) 
 LA 4313   กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 

       (Mass media and Telecommunication Law)                 2(2-0-4) 
 LA 4314   สัมมนากฎหมายธุรกิจ   

    (Business Law Seminar)                                       2(2-0-4)    
 LA 4315   กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ   

    (Comparative Business Law)                                       2(2-0-4)         
  LA 4316   กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า   

    (Competition Law)                                       2(2-0-4) 
 LA 4317   ปัญหาในกฎหมายธุรกิจ   

    (Problems in Business Law)                              2(2-0-4) 
 
3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 LA 4318   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2  
   (Public International Law 2)                         2(2-0-4) 
 LA 4319   กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ  

       (International Investment Law)                     2(2-0-4) 
 LA 4320   กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  

      (International Business Law)                    2(2-0-4) 
  LA 4321   กฎหมายพาณิชย์นาวี    

      (Maritime Law)                                       2(2-0-4) 
 LA 4322   การระงับข้อพิพาททางการค้าและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  

    (Trade Dispute Settlement and International Arbitration)  2(2-0-4) 
  LA 4323   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและการกงสุล  
    (International Law of Diplomatic and Consular Relations)   2(2-0-4)  

 LA 4324 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       
    (Introduction to South East Asian Legal Systems)          2(2-0-4) 

 LA 4325   กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  
       (Law of International Organizations)                            2(2-0-4) 



 LA 4326   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ        
  (International Law on Natural Resource Management)    2(2-0-4) 
 LA 4327   กฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล   

      (International Law of The Sea)                     2(2-0-4) 
 LA 4328   กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

      (Law of the Maintenance of Peace and International Security)   2(2-0-4)  
 LA 4329   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

      (International Trade Law)                                         2(2-0-4) 
 LA 4330   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา  

      (International Law of Treaties)                       2(2-0-4) 
 LA 4331   สัญญาระหว่างประเทศ   

    (International Contract)                      2(2-0-4) 
 LA 4332   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา   

      (Criminal International Law)                                2(2-0-4) 
 LA 4333   กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

     (International Economic Law)                      2(2-0-4) 
   
  4. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 LA 4334   กฎหมายการคลัง   

    (Public Finance Law)                    2(2-0-4) 
 LA 4335   กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  

    (Comparative Constitutional Law)                             2(2-0-4) 
 LA 4336   กฎหมายรัฐสภา   

    (Law of Parliaments)                    2(2-0-4) 
 LA 4337   กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   

    (Law on Administration of State Affairs)                  2(2-0-4) 
 LA 4338   กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ   

      (Comparative Administrative Law)                             2(2-0-4) 
 LA 4339   กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง   

      (Law on Political Parties)                                       2(2-0-4) 
 



 LA 4340   กฎหมายเลือกตั้ง   
    (Election Law)                                       2(2-0-4) 

 LA 4341   สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี    
    (Seminar on Law and State Policy on Women)             2(2-0-4) 

  LA 4342   สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน          
      (Seminar on Law and State Policy on Children and Youth)  2(2-0-4) 
 LA 4343   สัมมนากฎหมายมหาชน   

    (Public Law Seminar)                              2(2-0-4) 
 LA 4344   กฎหมายการปกครองท้องถิ่น   

    (Law of Local Administration)                              2(2-0-4) 
 LA 4345   กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร   

    (Agrarian Law)                                       2(2-0-4) 
 LA 4346   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน   

    (Law on Public Domain)                                       2(2-0-4) 
 LA 4347   กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล           

    (Law on Public Information Access and Rights of Privacy)  2(2-0-4) 
 LA 4348  กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ     

     (Law on Public Personnel Management)                       2(2-0-4) 
 LA 4349  กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  

 (Law on  Public Service, Public Enterprise and Public 
 Organization)                                                     2(2-0-4) 

 LA 4350  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  
     (Constitutional Court and Constitutional Procedure)     2(2-0-4) 

 LA 4351  สัญญาของฝ่ายปกครอง   
    (Administrative  Contract)                                       2(2-0-4) 

 
   
 
 
 
 

    



 
  5. กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม 
   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 LA 4352   อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา   

      (Criminology and Penology)                                        2(2-0-4) 
 LA 4353   หลักการว่าความและศาลจําลอง        

      (Principles of Lawyer Practice and Moot Court)            2(2-0-4)      
 LA 4354   กระบวนการสืบสวนและสอบสวน 

    (Criminal Process)                                       2(2-0-4) 
 LA 4355   กฎหมายว่าด้วยความผิดของเด็กและเยาวชน              

      (Law of Juvenile Delinquency and Procedure of Court)  2(2-0-4) 
 LA 4356   กฎหมายทหาร  

    (Military Law)                                                 2(2-0-4) 
 LA 4357   การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา              

    (Criminal Justice Administration)                                 2(2-0-4) 
 LA 4358   กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 

    (Public Health Law and Forensic Medicine)                  2(2-0-4)  
  LA 4359   กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
     (Alternative Dispute Resolution)                   2(2-0-4) 

 
  6. กลุ่มวิชากฎหมายท่ัวไป 
   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 LA 4360  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก  
   (Thai Legal History and Major Legal Systems)        2(2-0-4)  
 LA 4361  กฎหมายจราจร   
     (Traffic Law)                                                           2(2-0-4) 
 LA 4362  กฎหมายโรมัน   
      (Roman Law)                                       2(2-0-4) 
 LA 4363  กฎหมายอิสลาม   
      (Islamic Law)                                   2(2-0-4) 
 LA 4364   หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย  

 (Principles of Accounting for Lawyer)                    2(2-0-4) 



 LA 4365  การให้คําปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ   
   (Counseling and Advocacy)                                       2(2-0-4) 

 LA 4366  คอมพิวเตอร์สําหรับนักกฎหมาย 
   (Computer for Lawyers)                                       2(2-0-4) 

 LA 4367  สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย   
   (Political Sociology for Lawyers)                             2(2-0-4) 

 LA 4368  เศรษฐศาสตร์สําหรับนักกฎหมาย  
   (Economics for Lawyers)                              2(2-0-4) 

 LA 4369  กฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น             
           (Introduction to Anglo - American Law)                  2(2-0-4)  
 LA 4370  กฎหมายสหภาพยุโรป  

   (European Union Law)                                       2(2-0-4) 
 LA 4371  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย   

   (English for Lawyers)                                       2(2-0-4) 
 

  7. กลุ่มวิชาเพื่อการพัฒนา 
           ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 LA 4372   กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   
    (Human Right Law)                                                 2(2-0-4) 

 LA 4373   กฎหมายสิ่งแวดล้อม   
    (Environment Law)                                       2(2-0-4) 

 LA 4374   กฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      (Law and Science & Technology)                              2(2-0-4) 

 LA 4375  สหกิจศึกษา         
                              (Cooperative Education)                                           6(0-600 ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต     
  ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขา 
               วิชาบังคับก่อน   หมายความว่า  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชานี้    จะต้องผ่านการ
เรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยจะต้องผ่านการ
เรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อนมาแล้ว   
3.3 การจัดแผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 1201 หลักกฎหมายแพ่งทั่วไป 3(3-0-6) 
LA 1202 นิติปรัชญาและสังคมวิทยากฎหมาย 3(3-0-6) 
GExxxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3(x-x-x) 

รวม 18  

 
ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 1203 กฎหมายนิติกรรม สัญญา 3(3-0-6) 
LA 1204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
LA 1205 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
GExxxx กลุ่มภาษา 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x) 
GExxxx  กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1(x-x-x) 

รวม 18 



ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  1 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 2201  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) 
LA 2202 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 
LA 2203 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 3(3-0-6) 
LA 2204 กฎหมายทรัพย์และที่ดิน 3(3-0-6) 
LA 2206 กฎหมายหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6) 
GExxxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x) 

รวม 18 

 
 

 ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

LA 2205 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3(3-0-6) 
LA 2207 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
LA 2208 หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง  
3(3-0-6) 

LA 2209 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x) 

รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 3201 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
LA 3202 กฎหมายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6) 
LA 3203 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
LA 3204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
LA 3205   ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
LA 3206   กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 

 รวม 18 

 
 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 3207 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
LA 3208 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 
LA 3209   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 
LA 3210 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 
LA 3211 กฎหมายพยานหลักฐาน 3(3-0-6) 
LA 3212 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม   2(2-0-4) 
LA 3213 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 

 รวม 19 

 
 
 
 
 
 
 

 



ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

 LA 4201 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 3(3-0-6) 
LA 4202 กฎหมายล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ                  3(3-0-6) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 รวม 13 

 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LAW 4203 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 
LAW 4204 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและประสบการณ์วิชาชีพ   2(2-0-4) 

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

   
 รวม 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การจัดแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 1201 หลักกฎหมายแพ่งทั่วไป 3(3-0-6) 
LA 1202 นิติปรัชญาและสังคมวิทยากฎหมาย 3(3-0-6) 
GExxxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 

 
 
 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 1203 กฎหมายนิติกรรม สัญญา 3(3-0-6) 
LA 1204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
LA 1205 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
GExxxx กลุ่มภาษา 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x) 
GExxxx  กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 3(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1(x-x-x) 

รวม 21 



ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  1 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 2201  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) 
LA 2202 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 
LA 2203 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควร

ได้ 
3(3-0-6) 

LA 2204 กฎหมายทรัพย์และที่ดิน 3(3-0-6) 
LA 2206 กฎหมายหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6) 
LA 2207 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
GExxxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x) 

รวม 21 

 
 

 ชั้นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 2205 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3(3-0-6) 
LA 2208 หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง  
3(3-0-6) 

LA 2209 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 
LA 3206   กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
LA 3208 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 
GExxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x) 
GExxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-x-x) 

รวม 21 

 
 
 
 
 

 



ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 3201 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
LA 3202 กฎหมายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6) 
LA 3203 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
LA 3204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
LA 3205   ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
LA 3210 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 รวม 20 

 
 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 3207 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
LA 3209   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 
LA 3211 กฎหมายพยานหลักฐาน 3(3-0-6) 
LA 3212 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 
LA 3213 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 
 LA 4201 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 3(3-0-6) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 รวม 18 

 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 4202 กฎหมายล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ                  3(3-0-6) 
LA 4203 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 
LA 4204 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและประสบการณ์วิชาชีพ   2(2-0-4) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 
xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 รวม 16 

 
 

 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 4374 สหกิจศึกษา 6 (0-600 ชม.) 
 รวม 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดแผนการศึกษา (ภาคพิเศษ) 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 1201 หลักกฎหมายแพ่งทั่วไป 3(3-0-6) 
LA 1202 นิติปรัชญาและสังคมวิทยากฎหมาย 3(3-0-6) 
LA 1203   กฎหมายนิติกรรม สัญญา 3(3-0-6) 
LA 1204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
LA 1205   หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
LA 2201   กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) 
LA 2202 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 

LA XXXX   วิชาเอกเลือก 2(2-0-4) 
รวม 22 

 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 2203   กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควร
ได้ 

3 (3-0-6) 

LA 2204 กฎหมายทรัพย์และที่ดิน 3 (3-0-6) 
LA 2205 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด   3 (3-0-6) 
LA 2206   กฎหมายหุ้นส่วน และบริษัท  3 (3-0-6) 
LA 2207 เอกเทศสัญญา 1   3 (3-0-6) 
LA 2208   หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง 
3 (3-0-6) 

LA 2209   กฎหมายแรงงาน 3 (3-0-6) 
รวม 21 

 
 
 



ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 3201   เอกเทศสัญญา 2   3 (3-0-6) 
LA 3202   กฎหมายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 3 (3-0-6) 

LA XXXX   วิชาเอกเลือก 2 (2-0-4) 
รวม 8 

 
 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

LA 3203   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 (3-0-6) 
LA 3204   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3 (3-0-6) 
LA 3205   ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 (3-0-6) 
LA 3206   กฎหมายภาษีอากร   3 (3-0-6) 
LA 3208   กฎหมายครอบครัว 3 (3-0-6) 
LA 3210   กฎหมายมรดก   3 (3-0-6) 
LA 3212   เอกเทศสัญญา 3 3 (3-0-6) 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA 3207   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 (3-0-6) 
LA 3209   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   2 (2-0-4) 
LA 3211   กฎหมายพยานหลักฐาน 3 (3-0-6) 
LA 3212   ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 (2-0-4) 
LA 4201   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1    3 (3-0-6) 
LA 4202   กฎหมายล้มละลาย   3 (3-0-6) 
LA 4203   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3 (3-0-6) 
LA 4204   หลักวิชาชีพนักกฎหมายและประสบการณ์วิชาชีพ 2 (2-0-4) 

รวม 21 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LA XXXX   วิชาเอกเลือก 2 (2-0-4) 
LA XXXX   วิชาเอกเลือก 2 (2-0-4) 
LA XXXX   วิชาเอกเลือก 2 (2-0-4) 
LA XXXX   วิชาเอกเลือก 2 (2-0-4) 

รวม 8 
  
 
 
 
 
     



 
1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 GE 1401  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวนการคิด   3(3-0-6) 
            Development of Learning Skills and Thinking Process 
  การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทักษะในการ
คิดเชิงบวก การจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศ
และบริการ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การสร้างความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิง
ขวาง การสร้างแบบจําลอง การตัดสินใจ การประเมินผล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน 
   Development of Pathumthani university students’ identity,  sustainable learning 
development, positive thinking skills, knowledge management and learning process, how to 
enhance the knowledge using information sources and services, identifying information with the 
facts and creativity, creative thinking, lateral thinking, model creation, decision-making, 
evaluation, writing reports and presentations 
 
 GE 1402   มนุษย์ สังคม และโลกาภิวัตน์     3(3-0-6) 
            Man, Society and Globalization 
   ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์องค์ประกอบ โครงสร้าง กระบวนการทางสังคมการ
เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์การ
พัฒนาความเป็นพลเมืองที่ดี การมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
   General characteristics of human societies, elements of social structures and procedures, 
social changes and evolution resulting from environment, technology and globalization, 
development of citizenship, volunteer spirit and public consciousness 
 
 
 
 
 
 



 GE 1403  กฎหมายในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
            Law in daily life  
   กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับการเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร การ
หมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดก และพินัยกรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, engagement, 
marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament, and ICT law 
 
 GE 1404   ศิลปะการดํารงชีวิต     3(3-0-6) 
           Arts of Living  
   แนวคิดในการดําเนินชีวิตและการทํางานคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียศาสตร์การพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะการใช้จิตวิทยาและภาษาในการสื่อสารการนําเสนองาน
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 
   Concept of living and working, morality, ethics, aesthetics, personality development and 
public speaking skills, the use of psychology and language for communication, presentation and 
the use of technology in communication 
 
  GE 1405   ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นไทย    3(3-0-6) 
            Thai Wisdom and Innovation  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆหลักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใน
ท้องถิ่นต่างๆทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเองและการสร้างนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   Local wisdom and Thai wisdom in different issues such as enhancing self-directed 
learning in locals, methods of acquiring semantic knowledge by themselves, and innovation from 
local wisdom 
 
 
 
 
 
 
 



  GE 1406   อาเซียนศึกษา     3(3-0-6) 
            ASEAN Studies   
   ความเป็นมาของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก กฎบัตร
อาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทยในอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน 
ผลกระทบของอาเซียนต่อเยาวชนไทย 
   ASEAN background and ASEAN Community, basic information of member countries, 
ASEAN Charter, Political-Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-
Cultural Community, Thailand's role in ASEAN, Thailand benefits from the member countries, 
impact of ASEAN to Thai youth  
 
  GE 1407   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   3(3-0-6) 
           Sufficiency Economy for Sustainable Development 
  ความหมาย ความเป็นมาและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย กรณีศึกษาการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ 
   Definition, background, and  importance of sufficiency economy philosophy and 
sustainable economic development, the concept of sufficiency economy philosophy and practices 
leading to sustainable economic development and the application of sufficiency economy 
philosophy, social and economic problems in Thai society including case study of Royal Initiative 
Project  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  GE 1408   ปทุมธานีศึกษา     3(3-0-6) 
            Pathumthani Studies 
   ความหมายและความสําคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
และพื้นที่ใกล้เคียงในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถี
ชีวิตของชุมชน รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยปทุมธานีและชุมชนในการอนุรักษ์จังหวัดปทุมธานี
ให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
   Definition and importance of cultural heritage, study of the area in Pathumthani province, 
and other localized areas in terms of history, geography, ecology, local wisdom andcommunity 
way of life including roles of Pathumthaniuniversity andcommunity in the conservation in 
Pathumthani province - a national cultural heritage  
 
  กลุ่มวิชาภาษา 

 GE 1501   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Thaifor  Communication 
    ลักษณะของภาษาไทย ลําดับขั้นกระบวนการฟัง การอ่านจับใจความสําคัญ การตีความ การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสาร ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ระดับภาษา รายงานทาง
วิชาการและการอ้างอิง การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจ หนังสือราชการและรายงานการประชุม 
    Characteristics of Thai language, process of listening, reading for main idea, 
interpretation, analysis of message credibility, characteristics of Thai language focusing on 
speaking and writing, the levels of Thai language, academic report and references, writing for 
business communication, official letter and minutes 
 
  GE 1502   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 
             Foundation English 
    ชนิดของคํา 8 ชนิด ความหมายของคําศัพท์ต่างๆ หลักภาษาอังกฤษ กาลในภาษาอังกฤษ 
การแต่งประโยคชนิดต่างๆ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
    English utilization on the parts of speech in 8 types, finding the various vocabulary 
meanings, English structures and function, tenses in English, various kinds of sentences building 
as a basis for English utilization in daily life 
 
 
 



  GE 1503   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

     English Listening and Speaking 

    การสื่อสารโดยการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  ประกอบด้วย การ
ทักทาย การตอบขอบคุณ การขอโทษ การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย  และในสถานการณ์อ่ืนๆ 
    Essential communication skills emphasizing listening and speaking in daily life including 
greetings, thank you, apology, answering telephone calls, making appointment, and various 
situations 
 
  GE 1504   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

     English Reading and Writing  

    การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ  การคาดเดาความหมาย การแปลความหมาย การเขียน
ประโยคตามโครงสร้างประโยคอย่างง่าย  การเขียนประโยคความรวม และการเขียนในระดับย่อ
หน้า 
    English reading comprehension, guessing meaning, English interpretation, English 

writing as basic sentence structures, compound complex sentence, and practicing paragraph 

writing 

 

  GE 1505   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ     3(3-0-6) 
     English for Career 
    ทักษะในการเขียนเอกสาร การสรุปการเขียนรายงาน การทําบันทึกข้อความ การบันทึกการ
ประชุม การเขียนจดหมายโต้ตอบ  การเขียนประวัติส่วนตัว การสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน   และ
การนําเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ  
    Writing skills for summarizing the documentations, report writing, memo, message, 
meeting recordings, writing business correspondence, writing autobiography, resume, application 
letter, job interview, and paper presentation in English 
 
 
 
 
 
 



  GE 1506   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Chinese for Communication  
   ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาจีน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การ
เขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
    Fundamental Chinese grammar, listening, speaking and reading for short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies, and conversation at the basic level 
 
  GE 1507   ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Japanese for Communication  
    ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
    Fundamental Japanese grammar, listening, speaking and reading for short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies, and conversation at the basic level 
 
 GE 1508   ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
    Bahasa for Communication 
    ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาบาฮาซา การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
    Fundamental Bahasa grammar, listening, speaking and reading for short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies, and conversation at the basic level 
 
  GE 1509   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
            Burmese for Communication  
   ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาพม่า การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental Burmese grammar, listening, speaking and reading for short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies, and conversation at the basic level 
 
 
 
 
 



  GE 1510   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Vietnamesefor Communication 
   ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาเวียดนาม การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความ
สั้นๆ การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental Vietnamese grammar, listening, speaking and reading for short sentences 
and articles including primary sentence writing, vocabularies, and conversation at the basic level 
 
  GE 1511   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
    Khmer for Communication  
   ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาเขมร การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental Cambodian grammar, listening, speaking and reading for short sentences 
and articles including primary sentence writing, vocabularies, and conversation at the basic level 
 
 GE 1512   ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
    Arabicfor Communication  
   ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาอาหรับ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น 
   Fundamental Arabic grammar, listening, speaking and reading for short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies, and conversation at the basic level 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

 GE 1601   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   3(3-0-6) 
            Sciences, Technology and Innovation 
    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับประเทศไทย 4.0  บทบาทของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอล  การรองรับสังคมผู้สูงวัย 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและความ
มั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต การรับมือกับภัยพิบัติ กรณีศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ในภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  
    science technology and innovation in thailand 4.0, role of science technology and 
innovation affecting to development of digital economy, support for aging society, application of 
science technology and innovation for developing life quality; public health; and security for the 
conduct of life, disaster hazards, case study for applications in sustainable agriculture and 
industry  
 
 GE 1602   ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
    Smart Thinking with Science   
    กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สอดคล้องกับ
ชีวิตสมัยใหม่ ทักษะการตัดสินใจ การรู้เท่าทัน การเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
     Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life in 
accordance  with modern life, deciding skills, scientific literacy and selection of suitable way       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 GE 1603   สิ่งแวดล้อมกับชีวิต     3(3-0-6) 
     Environment and Life 
    ความสัมพันธ์แบบบูรณาการของสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจและ
กรอบความคิดเร่ืองสิ่งแวดล้อมกับชีวิต แหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนว
ทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และบทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    Integrated relationship of environmental science disciplines,  understanding and concept 
of environment and life, sources of environmental information, relationship between human 
society and environment, importance of ecosystem, natural resources and biodiversity, use of 
resources, technology and the impact occurred, environmental management guidelines based on 
scientific basis, sustainable development, environmental laws, roles of youth in environmental 
management 
 
 GE 1604   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
            Mathematics and Statistics in Daily Life 
    หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลเชิงตรรกะ วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ทางการเงิน การเก็บรวบรวม การนําเสนอ การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
   Introduction to mathematical method of thinking, logical reasoning, methods of 
mathematical finance, collection and presentation of data, analysis and interpretation of data, and 
its application in daily life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GE 1605   เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตสมัยใหม่   3(3-0-6) 
    Information Technology and Modern Life 
    ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสาร
ข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และความรู้พื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการภัยคุกคามและความปลอดภัย
ในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
   Definition, importance, components of information technology multimedia, data 
communication and computer networks, services and application software on the internet,e-
commerce and fundamental knowledge to strengthen entrepreneur, internet threats and safety, 
computer law and ethics concerning the use of information technology and communication  
 
 GE 1606   พลังงานเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
   Energy for Life 
   ความหมาย ประเภท แหล่งกําเนิดพลังงาน  มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   Definitions, types, energy sources, human and energy consumption, energy consumption 
problems and solving methods, energy conservation as well as sufficiency economy way in 
energy consumption  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  GE 1607   การพัฒนาสุขภาวะทางกายและจิต    3(2-2-5) 
            Development of Physical and Psychological Well-Being 
   การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตองค์ประกอบของ
สุขภาพที่ดีปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการโภชนาการการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันสุขนามัยการพัฒนาสมรรถนะทางกายการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจและ
อารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตการฝึกสติสมาธิและการทําความเข้าใจชีวิตการ
ดําเนินชีวิตอย่างบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และข้อมูลการตรวจสุขภาพทั่วไปและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 Enhancing holistic health and physical and mental health, elements of health, factors affecting 
health, integrated health care, nutrition, immunity strengthening, sanitation, competent 
reinforcement of physical activities to empower the smart personality and the smart mind, and to 
facilitate healthy and balanced emotional development, preventing and solving problems on 
mental health, practices in concentration, meditation and self-understanding according to 
definition of wellness by WHO, information on general health checkup and physical fitness tests 
     
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 LA 1201 หลักกฎหมายแพ่งทั่วไป                                                  3(3-0-6) 

Introduction to Civil Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
  ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย 
การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฎการณ์ทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก การใช้ การตีความ การอุดช่องว่าง
ของกฎหมาย ผลบังคับและการบังคับตามกฎหมายสิทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิรวมทั้งการใช้สิทธิ
เกิน ส่วนนิรโทษกรรม หลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 นอกจากที่เป็นเนื้อหาของวิชา      LAW 1204 กฎหมายนิติกรรม สัญญา 
 
 
 
 
 



 LA 1202  นิติปรัชญาและสังคมวิทยากฎหมาย                              3(3-0-6) 
  Philosophy and Sociology of Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษาแนวคิด ปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดต่าง ๆ ที่สําคัญในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหา
รากฐานที่สําคัญของกฎหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม
หรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับอํานาจรัฐ หลักเร่ืองความเสมอ
ภาค หลักอรรถประโยชน์ ปัญหาเร่ืองการปฏิวัติ การรัฐประหาร การต่อเน่ืองของระบบกฎหมาย  
ความสัมพันธ์และ     การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างกฎหมายกับสังคม       สภาพความเป็นจริง
เกี่ยวกับสังคมในแง่การกําเนิดของกฎหมาย  อิทธิพลของกฎหมายที่มีต่อสังคมในฐานะที่กฎหมาย
เป็นเคร่ืองมือกลไกอย่างหนึ่งที่จะควบคุมพฤติการณ์ของคนในสังคม  และเป็นปัจจัยหนึ่งที่กําหนด
วิถีชีวิตของคนในสังคม 
 
 LA 1203 กฎหมายนิติกรรม สัญญา                                             3(3-0-6) 
  Juristic Acts and Contracts Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําให้
แสดงเจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอําพราง การตีความแสดงเจตนา  โมฆะกรรมและ
โมฆียะกรรม เงื่อนไข เงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา มัดจํา เบี้ยปรับ และการ
เลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 
 
 LA 1204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                                     3(3-0-6) 
  Constitutional Law and Political Institutions 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สําคัญ ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิ ทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจ รวมทั้ง
ปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ  หลักทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง 
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 



 LA 1205 หลักกฎหมายมหาชน                                                          2(2-0-4) 
  Principles of Public Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาสถาบันทางกฎหมายมหาชน องค์ประกอบและรูปของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและ
สถาบันต่าง ๆ ของรัฐ  ความหมายและความจําเป็นของการปกครอง ยความเป็นมาและวิวัฒนาการ
ของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน  บ่อเกิดของกฎหมาย
มหาชน แนวคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน 
 
 LA 2201 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป                                      3(3-0-6) 
  Criminal Law : General Principles 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผู้สนับสนุนการกระทํา
ความผิดหลายบท หรือหลายกระทง   การกระทําความผิดอีก อายุความและบทบัญญัติที่ใช้แก่
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
 
 LA 2202 กฎหมายลักษณะหนี้                                                          3(3-0-6) 
  Obligation Law 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาความหมายของหน้ี บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหน้ี ผลแห่งหน้ี ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลาย
คน โอนสิทธิเรียกร้อง  ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 
กฏหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ 
 
 LA 2203 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้                          3(3-0-6) 
  Trots, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment Law 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 2 และหลักเกณฑ์เร่ืองความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
 
 
   



 LA 2204  กฎหมายทรัพยแ์ละที่ดิน                                 3(3-0-6) 
  Property and Land Law  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 และ
ประมวลกฎหมายที่ดิน  
 
 LA 2205 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด                              3(3-0-6) 
  Criminal Law  :  Offenses 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2201  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 
  ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ความผิดเกี่ยวกับศพ และความผิดลหุโทษ 
 
 LA 2206 กฎหมายหุ้นส่วน และบริษัท                                       3(3-0-6) 

Partnership  Company  and Associations Law 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน และบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน  จํากัด 
 
 LA 2207 เอกเทศสัญญา 1                                                             3(3-0-6) 
  Specific Contracts 1 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
 
 
 
 
 



 LA 2208 หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     3(3-0-6) 
  Principles of  Administrative Law and How to Performance Administrative 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี   
  ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง การจัดระเบียบ
ราชการแผ่นดิน กิจการทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  การควบคุมฝ่ายปกครอง  และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
 LA 2209 กฎหมายแรงงาน                                                      3(3-0-6) 
  Labor Law 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญา
จ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และอุปสรรคตลอดจนพัฒนาการของการใช้ระบบประกันสังคมในประเทศไทย 
 
 LA 3201 เอกเทศสัญญา 2                                       3(3-0-6) 
                  Specific Contracts 2 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน  จ้างทําของ และ
รับขน ลักษณะประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ ทางทะเล และทางอากาศ 
 
 LA 3202 กฎหมายตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด                                     3(3-0-6) 
  Bills, Current Account Law 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ  ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 21 และ 19 
 
 
 
 
 
 



 LA 3203 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  1                                                 3(3-0-6) 
  Civil Procedure Code 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพ่งให้ทราบถึงบทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ การยื่น  และส่ง
คําคู่ความและเอกสาร คําพิพากษาและคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ลักษณะ 1 
ถึง 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 1 
และ 2 
 
 LA 3204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                               3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Code 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญาให้ทราบถึงหลักทั่วไป อํานาจของพนักงานสอบสวน
และศาล การฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา หมาย เรียกและหมายอาญา การจับ ขัง 
จําคุก ค้นปล่อยชั่วคราว การสอบสวน  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาภาค 1 ภาค 2 และ ภาค 3  
 
LA 3205 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                 3(3-0-6)
  Administrative Court and Procedure 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2208 หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาการควบคุมการใช้อํานาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอํานาจของศาล
ปกครอง องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง  กฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
 
 LA 3206 กฎหมายภาษีอากร                                        3(3-0-6) 
  Taxation Law  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษาโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  กฎหมายธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์  การประเมินภาษีอากร และการอุทธรณ์ภาษี
อากร 
 
 



 LA 3207 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  2                                                3(3-0-6) 
  Civil Procedure Code 2 
วิชาบังคับก่อน  : LA 3203 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  1 
  ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพ่ง (ต่อ) ให้ทราบถึงการอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 
และ 4 
 
 LA 3208 กฎหมายครอบครัว                                                  3(3-0-6) 
  Family Law  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษากฎหมายครอบครัว เร่ืองการสมรส บิดา มารดา กับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
 
 LA 3209 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                                 2(2-0-4) 
  Criminal Procedure Code 2 
วิชาบังคับก่อน  : LA 3204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
  ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงการอุทธรณ์ และฎีกา การบังคับตามคํา
พิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษและลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และ ภาค 7 วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้ง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
 
 LA 3210 กฎหมายมรดก                                                                   3(3-0-6) 
  Succession Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษากฎหมายว่าด้วยมรดกให้ทราบเร่ืองบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับ
มรดก พินัยกรรม วิธีจัดการมรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 
 
 
 
 



 LA 3211 กฎหมายพยานหลักฐาน                                                           3(3-0-6)
  Legal Evidence Law 
วิชาบังคับก่อน  : LA 3203  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  และ LA 3204  กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 1 
  ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะนี้ และ
ในบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 5 
 
 LA 3212 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม                                 2(2-0-4) 
  Court System  and Judicial Statute  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อํานาจศาล อํานาจผู้พิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาคดี วิธี พิจารณาความอาญาในศาลแขวง ศาลชํานัญการพิเศษ ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญา การจัดต้ังศาลวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวง 
 
 LA 4201 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1   3(3-0-6)
  Public International Law 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ 
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หลักกฎหมาย
ทั่วไป การกระทําที่มีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น รัฐ การแบ่งประเภทของรัฐ 
สิทธิและหน้าที่ของรัฐ หลักว่าด้วยเขตอํานาจของรัฐ หรือดุลอาณาของรัฐ (Jurisdiction) องค์การ
ระหว่างประเทศ นิติบุคคลระหว่างประเทศอื่น ๆ และสถานะของปัจเจกชนตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
 
 
 
 
  



 LA 4202 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ                    3(3-0-6)
  Bankruptcy and Business Reorgaition Law 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2202  กฎหมายลักษณะหนี้  และ LA 3207  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
  ศึกษากระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ อํานาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวนและบทกําหนดโทษและบท
เบ็ดเสร็จทั่วไป ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูองค์กรธุรกิจขนาดต่างๆที่ขาดสภาพคล่องทาง
การเงินเป็นการชั่วคราว 
 
 LA 4203 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                            3(3-0-6)
  Private International Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  และที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  การ
จําแนกบุคคลตามหลักสัญชาติ และหลักภูมิลําเนา  นิติฐานะของเอกชนระหว่างประเทศ  การขัดกัน
แห่งกฎหมาย  การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ 
 
 LA 4204 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและประสบการณ์วิชาชีพ                                2(2-0-4) 
  Principles of Legal Profession and Experiences 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ 
มารยาทและวินัย ตลอดจนอุดมคติของนักกฎหมาย องค์การก่อต้ังและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมาย รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงาน 
 
 
3  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
1 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา 
 LA 4301 สัมมนากฎหมายแพ่ง           2(2-0-4) 
  Civil Law Seminar 
วิชาบังคับก่อน  :  ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  ศึกษาวิธีใช้กฎหมายแพ่ง โดยการทบทวนประเด็นสําคัญที่ได้เรียนในชั้นมาแล้วเพื่อความ
ชํานาญในทางปฏิบัติของนักศึกษา 
 
 



 LA 4302 สัมมนากฎหมายอาญา     2(2-0-4) 
  Criminal Law Seminar 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2201  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป, LA 2205  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด   
  ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ในกฎหมายอาญา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายอาญาได้ 
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 
 LA  4303 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ     2(2-0-4) 
  Comparative Civil Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแพ่งของไทยและกฎหมายแพ่งของประเทศที่ใช้ระบบประมวล
กฎหมาย ตลอดจนที่มา แนวความคิดและวิธีการทางกฎหมาย  (วิชานี้ไม่เปิดสําหรับนักศึกษานอก
คณะ) 
 
 LA 4304 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ     2(2-0-4) 
  Comparative Criminal Law 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2201  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป, LA 2205  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด   
  ศึกษากฎหมายอาญาในระบบประมวลกฎหมายเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาของประเทศ    
Common Law (วิชานี้ไม่เปิดสําหรับนักศึกษานอกคณะ) 
 
 LA 4305 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา     2(2-0-4) 
  Draft and Negotiation 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาวิธีการและตัวอย่างในการทําสัญญาผูกพันของบุคคล หรือองค์กร ตลอดจนรูปแบบ
ของสัญญาต่าง ๆ รวมทั้งสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการเจรจาและรูปแบบของ
วิธีการประชุมเจรจาประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 LA 4306 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ    2(2-0-4) 



  Procedure Law Seminar 
  วิชาบังคับก่อน  : LA 3203 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 , LA 3204  กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 1 
  ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาคดีปกครอง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลชํานัญพิเศษอ่ืนๆในปัญหาที่สําคัญ 
 
 2  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
 LA 4307 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ    2(2-0-4) 
  Law of Business Crime 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของ
อาชญากรรมทางธุรกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากห้างหุ้นส่วน บริษัท (Corporate Crime) 
มาตรการ ตลอดจนกลไกของรัฐในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ 
รวมไปถึงการได้เปรียบในวิถีทางธุรกิจกับ     การ ประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ เช่น ความผิด
เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลทางโทรสาร การดักฟังทางโทรศัพท์ (Wire Wrapping) ตลอดจน
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
 
 LA 4308 กฎหมายว่าด้วยการธนาคารและสถาบันการเงิน   2(2-0-4) 
  Banking and Financial Institution Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ การธนาคาร สถาบันการเงิน เช่น พระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พระราชบัญญัติเงินตรา ระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย 
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคุม  กํากับดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน บทบาทของสถาบันการเงินในการรับฝากเงิน การให้เครดิต และการให้บริการอ่ืน ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ นโยบายการส่งเสริมและควบคุมธนาคารพาณิชย์ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนาสถาบันการเงินและอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 LA 4309 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา    2(2-0-4) 



Intellectual Property Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาประวัติ  แนวคิด  และลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งประกอบด้วย
สิทธิบัตร   เคร่ืองหมายการค้า   และลิขสิทธิ์   รวมทั้งแง่มุมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ตลอดจนระบบสิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการค้า  และลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
 
 LA 4310 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   2(2-0-4) 
  Securities and Securities Exchange Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์ ชนิดของหลักทรัพย์ การ
ออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทําอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการครอบงํากิจการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ 
พัฒนาการของตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย (Derivatives Law) ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
จัดตั้งตลาดตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย การกํากับตลาด        หลักทรัพย์และองค์กรที่ทําหน้าที่
ดังกล่าว 
 
 LA 4311 กฎหมายอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 
  Industrial Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาแนวความคิดและหลักกฎหมายอุตสาหกรรม  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการทํางาน กฎหมายควบคุมการประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายควบคุม
สิ่งเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ระเบียบกฎเกณฑ์และปัญหาทางด้านกฎหมายในการ
ดําเนินงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA 4312 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4) 



  Consumer Protection Law and Product Liability Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติสําหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ราคา การปิดสลาก การ
บรรจุหีบห่อ การโฆษณา หน่วยงานในการคุ้มครอง           ผู้บริโภค ตาม พ .ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค
และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ 
  
 LA 4313 กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม  2(2-0-4) 
  Mass media and Telecommunication Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษากฎหมายและหลักจริยธรรมของการสื่อสารมวลชน กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่น
ประมาททั้งในทางแพ่งและทางอาญา พระราชบัญญัติการพิมพ์ ระเบียบการบริหารและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การโฆษณาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหลัก
กฎหมายโทรคมนาคม และระเบียบเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมทางอากาศ และเคเบิลทีวี สิทธิ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบและเสรีภาพของสื่อมวลชนกับสังคม รวมทั้งศึกษากรณีตัวอย่าง กรณีศึกษา
เกี่ยวกับคดีในวิชาชีพการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
 
 LA 4314 สัมมนากฎหมายธุรกิจ     2(2-0-4) 
  Business Law Seminar 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษากฎหมายและการปฏิบัติทางการค้า ปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ การ ศึกษาคดีตัวอย่างทางธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่สําคัญในปัจจุบัน 
(Current Issues) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายธุรกิจ 
 
 LA 4315 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ     2(2-0-4) 
  Comparative Business Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทของไทยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายหุ้นส่วน
บริษัทของต่างประเทศ เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายพาณิชย์ในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนหลัก
กฎหมายขัดกัน 
  



 LA 4316 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า    2(2-0-4) 
  Competition Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้าและผลกระทบต่อผู้บริโภค 
และหลักกฎหมายและมาตรการส่งเสริมการค้าเสรี เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประเภท
ต่าง ๆ ของการผูกขาด กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการใช้บังคับกฎหมายป้องกันการผูกขาด  
 
 LA 4317 ปัญหาในกฎหมายธุรกิจ     2(2-0-4) 
  Problems in Business Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
  ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่สําคัญในกฎหมายธุรกิจตามสภาพการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการร่วมค้า แฟรนไชส์ ลีสซิ่ง ไลเซ็นซิ่งและการโอนเทคโนโลยี ฯลฯ 
 
3  กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 LA 4318 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  2   2(2-0-4) 
  Public International Law II 
วิชาบังคับก่อน  : LA 4201  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 
  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ 
ความรับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ์ทางฑูตและกงสุล ระบอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้
อาณาบริเวณต่าง ๆ เช่น ทะเล แม่น้ํา คลองระหว่างประเทศ 
 
 LA 4319 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ   2(2-0-4) 
  International Investment Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว 
กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนทั้งการลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) การลงทุน ทางการเงิน (Port Folio Investment)  อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งนโยบาย หรือข้อปฏิบัติ
ของ GATT  ที่มีผลกระทบกับการลงทุนระหว่างประเทศ 
  
 LA 4320 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ     2(2-0-4) 



  International Business Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ สัญญาการผลิตระหว่าง
ประเทศ การชําระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเลและการประกันภัย 
 
 LA 4321 กฎหมายพาณิชย์นาวี     2(2-0-4) 
  Maritime Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายทะเล กฎหมายพาณิชย์นาวีและสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประ กันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค้าในเรือ การรับขนของทาง
ทะเล การทํานิติกรรมลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ สิทธิของคนงานและผู้ปฏิบัติงานทางทะเล 
ความรับผิดอันเกิดจากเรือชนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ข้อจํากัดของความรับผิดและบทบาท
ของกฎหมายพาณิชย์นาวีในประเทศไทย 
 
 LA 4322 การระงับข้อพิพาททางการค้าและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  2(2-0-4) 
  Trade Dispute Settlement and International Arbitration 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่าง ๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการระงับข้อพิพาท
แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และข้อแตกต่างระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่
สําคัญ ข้อพิจารณาในการทําสัญญา การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และ
ปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคํา
พิพากษาของศาล 
  
 LA 4323 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและการกงสุล  2(2-0-4) 
  International Law of Diplomatic and Consular Relation 
วิชาบังคับก่อน  : LA 4201  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 
  ศึกษากฎหมายว่าด้วยการฑูตและการกงศุล โดยยึดหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วย
ความสัมพันธ์ทางการฑูต ค .ศ.1961 อนุสัญญา กรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงศุล 
ค.ศ.1963 อนุสัญญาว่าด้วยคณะฑูต ค.ศ.1969 และทางปฏิบัติของรัฐในปัจจุบัน 
 



  LA 4324 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2(2-0-4) 
  Introduction to South East Asian Legal Systems 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาหลักกฎหมายดั้งเดิม การรับกฎหมายตะวันตกและสถาบันทาง
กฎหมายที่สําคัญในกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย 
 
 LA 4325 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  Law of International Organizations 
วิชาบังคับก่อน  : LA 4201  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 
  ศึกษาความหมายและการก่อต้ังองค์การระหว่างประเทศ สภาพบุคคลขององค์การระหว่าง
ประเทศ  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่และการสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกในองค์การระหว่าง
ประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุ้มกันของ
องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาทางกฎหมายขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชํานาญพิเศษ
ของสหประชาชาติ ปัญหาทางกฎหมายบางประการขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  
 
 LA 4326 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ                2(2-0-4) 
  International Law on Natural Resource Management 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการให้สัมปทาน
ต่างชาติ เพื่อเข้ามาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อํานาจรัฐและความรับผิดในการยกเลิก
สัมปทาน ความร่วมมือระหว่างรัฐในการ ใช้และแสวงประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA 4327 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล    2(2-0-4) 



  International Law of The Sea 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ตั้งแต่ระยะเวลาศตวรรษที่ 16 - 
ศตวรรษที่ 17 จนถึงยุคก่อนสงครามโลกคร้ังที่สอง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักเสรีภาพทางทะเล และหลักการแบ่งทะเลในสมัยอดีต ศึกษาถึงลักษณะกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงการประชุมระหว่างประเทศกรุง
เจนีวา ตลอดจนวิเคราะห์ถึงฐานะทางกฎหมายของเขตน่านน้ําตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ศ .ศ.1958 
และคําพิพากษาของศาลโลกในคดีสําคัญ ๆ ศึกษาถึงมาตรการในการควบคุมการขุดเจาะน้ํามันใน
ทะเล และลักษณะกฎหมายป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษในทะเลจากน้ํามัน กฎหมายการประมง
ของบางประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงแนวโน้มใหม่ของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลและ
ลักษณะการแบ่งเขตน่านน้ําในสมัยปัจจุบันจากการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลคร้ังที่ 3 
 
 LA 4328 กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
  Law of Maintenance of Peace and International Security 
วิชาบังคับก่อน  : LA 4201  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 
  ศึกษาระบบกฎหมายและการดําเนินงานของสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือวิกฤตการณ์ที่สําคัญใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 LA 4329 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     2(2-0-4) 
  International Trade Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาการค้า
ระหว่างประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับ การซื้อขายระหว่างประเทศ เงื่อนไขที่สําคัญทางการค้า
ระหว่างประเทศ การทําสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การ ขนส่งและการประกันภัยสินค้า การ
ชําระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ  
 
 
 
  
 LA 4330 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา   2(2-0-4) 



  International Law of Treaties 
วิชาบังคับก่อน  : LA 4201 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 
  ศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งสนธิสัญญาทวิ
ภาคีระหว่างรัฐ และสนธิสัญญาพหุภาคีในกรอบขององค์การระหว่างประเทศ หลักการเจรจาต่อรอง 
และผลร่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งการบังคับใช้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
 
 LA 4331 สัญญาระหว่างประเทศ                       2(2-0-4) 
  International Contract 
วิชาบังคับก่อน  : LA 4203  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
  ศึกษาทฤษฎี ลักษณะและสถานะทางกฎหมายของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ หลักการ
และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การ่างและการตรวจสัญญา ประเด็นที่พึงพิจารณาในการทํา
สัญญาระหว่างประเทศ ผลของสัญญาระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท  
 
 LA 4332 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา   2(2-0-4) 
  Criminal International Law 
วิชาบังคับก่อน  : LA 4201  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 และ LA 4203   กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
  ศึกษาที่มา และหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา อํานาจเด็ดขาด
ของรัฐในคดีอาญา สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปราบปรามอาชญากรรม ผลของคําพิพากษาทางอาญาของศาลต่างประเทศ  
 
 LA 4333 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  International Economic Law 
  ศึกษานิติสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์  แนวทางปฏิบัติใน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า  การลงทุน  การพัฒนา  การเงิน และการธนาคารระหว่างประเทศ 
รวมทั้งบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น WTO, IMF, World Bank, UNDP 
 
 
 
 
4  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 



 LA 4334 กฎหมายการคลัง     2(2-0-4) 
  Public Finance Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ทฤษฎี นโยบาย
ภาษี นโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง
ที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ 
 
 LA 4335 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ    2(2-0-4) 
  Comparative Constitutional Law 
วิชาบังคับก่อน  :  LA 1204  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
  ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศ  เช่น 
ประวัติความเป็นมา ความหมาย ประเภท องค์กร สิทธิ เสรีภาพ แนวความคิด 
 
 LA 4336 กฎหมายรัฐสภา     2(2-0-4) 
  Law of Parliaments 
วิชาบังคับก่อน  : LA 1204  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
  ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสถาบันรัฐสภา ความสําคัญของรัฐสภาต่อการ
ปกครองระบบ ประชาธิปไตย รูปแบบต่าง ๆ ของรัฐสภาในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก 
หลักการในเร่ืองความเป็นอิสระในการ ดําเนินงานของรัฐสภาในประเทศต่าง ๆ  ข้อบังคับการ
ประชุมของรัฐสภาลักษณะในทางกฎหมายของข้อบังคับการประชุมของสภา การประชุมสภา การ
จัดทํารายงานการประชุมสภา อํานาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาและ เลขาธิการรัฐสภาในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐสภา  คณะเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ระบบและการทํางานของ
คณะ กรรมาธิการสามัญ และวิสามัญของรัฐสภา วาระการประชุม และการจัดระเบียบวาระการ
ประชุม กระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบกันในประเทศต่าง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 LA 4337 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                             2(2-0-4) 



  Law on Administration of State Affairs 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  
 LA 4338 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                               2(2-0-4) 
  Comparative Administrative Law 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2208  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบและศึกษาถึงหลัก
กฎหมายปกครองในประเทศที่สําคัญ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎหมายปกครองไทย  
 
 LA 4339 กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง                                        2(2-0-4) 
  Law on Political Parties 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวิธีดําเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมาย
และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง 
 
 LA 4340 กฎหมายเลือกตั้ง                                                    2(2-0-4) 

Election Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  โดยคลอบ
คลุมการได้มาซึ่งสมาชิกทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมถึงอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA 4341 สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี                                 2(2-0-4) 



  Seminar on Law and State Policy on Women 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายของสตรี การเปลี่ยนแปลงด้าน
นโยบายและกลไกของรัฐต่อสตรี โดยเน้นพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ .ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมใน
แต่ละยุคสมัย ซึ่งนําไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ การปฏิรูปกฎหมายและการจัดองค์กรของรัฐ 
เพื่อให้สตรีได้รับความเสมอภาคมากขึ้น ทั้งนี้โดยศึกษา เปรียบเทียบกับพัฒนาการของนานา
ประเทศและกับมาตรฐานสากล ซึ่งบัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศขององค์กา ร
สหประชาชาติ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (U.N. Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 
  
 LA 4342 สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 2(2-0-4) 
  Seminar on Law and State Policy on Children and Youth 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการทางกฎหมาย นโยบายและกลไกของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครอง การ
สงเคราะห์ และการพัฒนาเด็กและเยาวชน อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติและองค์กรของรัฐอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมาย
ในการดําเนินของรัฐ อํานาจหน้าที่และบทบาทของครอบครัวต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางกฎหมายในนานาประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
 
 LA 4343 สัมมนากฎหมายมหาชน                                2(2-0-4) 
  Public Law Seminar 
วิชาบังคับก่อน: LA 1204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองและ LA 1205 หลักกฎหมาย
มหาชน  
  ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองและ
กฎหมายการคลัง เพื่อให้การศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 LA 4344 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น                                                  2(2-0-4) 



  Law of Local Administration 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2210  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายปัจจุบัน อํานาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกํากับดูแลเหนือบุคคล
และการกํากับดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรส่วนท้องถิ่น 
และการควบคุมจากส่วนกลาง 
 
 LA 4345 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร                                                          2(2-0-4) 
  Agrarian Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาระบบการถือครองที่ดินโดยทั่วไป สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม 
ปัญหาของการจัดระบบถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ของเกษตรกรโดยมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจน
ปัญหาเฉพาะบางประการ เช่น การขายฝากที่ดินการคุ้มครองในภาคเกษตรกรรมและการกําหนดเขต  
 
 LA 4346 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน    2(2-0-4) 
  Law on Public Domain 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2210  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาความเป็นมาของทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทต่าง ๆ ของทรัพย์สินของแผ่นดิน 
เกณฑ์ทางด้านสถานะทางกฎหมาย การควบคุมดูแล การถอนสภาพ รวมทั้งที่ราชพัสดุ ทรัพย์สิน
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ และศาสนสมบัติ 
 
 LA 4347 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล  2(2-0-4) 
  Law on Public Information Access and Rights of Privacy 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2210  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาแนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วิธีการ
ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ วิธีการทางบริหารใน
การแก้ไขปัญหากรณีที่สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รับการกระทบกระเทือน การคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นเร่ืองของสิทธิส่วนบุคคล 
 LA 4348 กฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์   2(2-0-4) 



  Law on Public Personnel Management 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2210  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาหลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และกฎหมายว่าด้วยพนักงาน
ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ 
 
  LA 4349 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 2(2-0-4) 
  Law on Public Service, Public Enterprise and Public Organization 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2210  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาทฤษฎีและความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ 
ทฤษฎีบริการสาธารณะ ประเภทต่าง ๆ ของบริการสาธารณะ องค์กรและวิธีการในการบริการ
สาธารณะ ปัญหาและอุปสรรคในการบริการสาธารณะ รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 
 LA 4350 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ    2(2-0-4) 
  Constitutional  Court  and Constitutional  Procedure  
วิชาบังคับก่อน  : LA 1204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองและ LA 1205 หลักกฎหมาย
มหาชน 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุม
ตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ  ศึกษาภารกิจ  โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญรวมทั้งการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  
 LA 4351 สัญญาของฝ่ายปกครอง     2(2-0-4) 
  Administrative  Contract  
วิชาบังคับก่อน  : LA 2208  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ศึกษาประเภทต่างๆ ของสัญญาของฝ่ายปกครอง  ทั้งที่เป็นสัญญาตามกฎหมายแพ่งและ
สัญญาทางปกครอง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
หลักกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  เช่น   การก่อให้เกิดสัญญา  ข้อกําหนดที่เป็น
ลักษณะพิเศษ  การบังคับการตามสัญญา  การยกเลิกสัญญา 
  
5  กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม 



 LA 4352 อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา     2(2-0-4) 
  Criminology and Penology 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2201  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป  และ LA 2205  กฎหมายอาญา : ภาค
ความผิด 
  ศึกษาสภาพสาเหตุของอาชญากรรม สังคมวิทยา และกฎหมายอาญา การวิเคราะห์
อาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระทําผิด กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การลงโทษผู้กระทําผิดใน
ด้านนิติศาสตร์ การป้องกันอาชญากรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด และ
แก้ไขผู้กระทําผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็นคนดี ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขตของนิติ
อาชญา  และทัณฑวิทยา 
 
 LA 4353 หลักการว่าความและศาลจําลอง     2(2-0-4) 
  Principles of  Lawyer Practice and Moot Court 
วิชาบังคับก่อน  : LA 3203  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 และ LAW 3207 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 2 
  ศึกษาทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี ทฤษฎีทั้งหลายกับการสืบพยาน ฝึกภาคปฏิบัติ
เตรียมคดีและว่า ความในศาลจําลอง โดยศึกษาปัญหาในการดําเนินคดี ทั้งที่เป็นปัญหาจริงและ
อุทธาหรณ์ เพื่อส่งเสริมความรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการดําเนินคดีและความชํานาญในการ
ดําเนินคดีในศาลยุติธรรม 
 
 LA 4354 กระบวนการสืบสวนและสอบสวน    2(2-0-4) 
  Criminal Process 
วิชาบังคับก่อน  : LA 3204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 และ LA 3207 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 2 
  ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ชั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจ การสืบสวนสอบสวน การ
กระทําความผิดทางอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 LA 4355 กฎหมายว่าด้วยความผิดของเด็กและเยาวชน   2(2-0-4) 



  Law of Juvenile Delinquency and Procedure of Court 
วิชาบังคับก่อน  : LA 2201  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป  และ LA 3208  กฎหมายครอบครัว 
  ศึกษาหลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม จิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิด  
กระบวนการยุติธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน วิธีการแก้ไขผู้กระทําผิด รวมทั้งการคุ้มครอง
ผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
 
 LA 4356 กฎหมายทหาร     2(2-0-4) 
  Military Law 
วิชาบังคับก่อน  : LA 3204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
  ศึกษากฎหมายทหารเท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการอันได้แก่  ประมวลกฎหมายทหาร 
อาญาทหาร พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร , พ.ร.บ.กฏอัยการศึก , พ.ร.บ.วินัยทหาร และกฏหมายทะเล 
ตลอดจนอํานาจทางทะเลตาม กฏหมายที่ทหารเรือมีสิทธิ์ดําเนินการในเร่ืองการประมง การศุลกากร 
การหลบหนีเข้าเมือง การกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ ข้อตกลงและสนธิสัญญาต่าง ๆ ทางทะเล 
 
 LA 4357 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   2(2-0-4) 
  Criminal Justice Administration 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาการดําเนินงานขององค์กรของรัฐ 4 องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรม คือ ตํารวจ 
อัยการ ศาลและราชทัณฑ์ ศึกษาถึงทฤษฎีการบริหารงานยุติธรรม เช่น ทฤษฎี Due Process และ 
Crime Control และทฤษฎีอ่ืน ๆ ศึกษาถึงกฎหมายที่ใช้ในการดําเนินคดีของแต่ละองค์กร รวม
ตลอดไปถึงการคุ้มครองสิทธิทั้งของผู้เสียหายและผู้ กระทําความผิด นอกจากนั้นยังศึกษาถึง
โครงสร้างภายในของทั้ง 4 องค์กร การประสานงานกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ การคุ้มครองสังคม
จากอาชญากรรม 
 
 LA 4358 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา    2(2-0-4) 
  Public Health Law and Forensic Medicine 
วิชาบังคับก่อน  : LA 1205  หลักกฎหมายมหาชน   
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข กฎหมายการแพทย์และนิติเวชวิทยา หลักการและ
วิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการ
ดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง 
 
 LA 4359 กระบวนการยุติธรรมทางเลือก                     2(2-0-4) 



  Alternative Dispute Resolution 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก รวมถึงกระบวนการของการระงับข้อ
พิพาททางเลือกรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และจุดแข็งและจุดอ่อนของ
การระงับข้อพิพาททางเลือกแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้รวมไปถึงหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
6  กลุ่มวิชากฎหมายท่ัวไป 
 LA 4360 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก                  2(2-0-4) 
  Thai Legal History and Major Legal Systems 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ 
การแบ่งสมัยสําคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่างกฎหมายไทยโบราณบางลักษณะ 
เช่น การละเมิดสัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศ วิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
ยุคหลังเปรียบเทียบระบบกฎหมายหลักที่สําคัญของโลก เพื่อทําความเข้าใจกับอิทธิพลและแนวโน้ม
กฎหมายไทยปัจจุบัน โดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน -เยอรมานิค กฎหมายแองโกลแซกซอน 
กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ 
 
 LA 4361 กฎหมายจราจร     2(2-0-4) 
  Traffic Law 
วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
  ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานจราจร ทฤษฎีและหลักเกณฑ์กฎหมายจราจร โดยเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมตลอดถึงวิธีการจัดตั้งและการบริหารงานเกี่ยวกับศาลจราจรของ
ต่างประเทศ 
  LA 4362 กฎหมายโรมัน     2(2-0-4) 
  Roman Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายโรมัน อันเป็นรากฐานของระบบกฎหมายของ
ประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายในปัจจุบัน 
 
 
 LA 4363 กฎหมายอิสลาม     2(2-0-4) 



  Islamic Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายอิสลาม   บ่อเกิดของกฎหมายระบบศาล   และหลัก
กฎหมายอิสลาม 
 
 LA 4364 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย    2(2-0-4) 
  Principles of Accounting for Lawyer 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักการทําบัญชีสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการบัญชีมาก่อน การอ่านงบดุล 
กฎหมายเกี่ยวกับการทําบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
บริษัทและภาษีอากร เพื่อใช้ประกอบการให้คําปรึกษาในการวางแผนธุรกิจและการดําเนินคดี
ในทางบัญช ี
 
 LA 4365 การให้คําปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ   2(2-0-4) 
  Counseling and Advocacy 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาลักษณะงานที่ปรึกษากฎหมาย การให้คําแนะนําทางกฎหมายโดยศึกษาจากตัวอย่างที่
สมมุติขึ้น        การจัดตั้ง การบริหารสํานักงานทนายความและสํานักงานที่ปรึกษา ระบบการคิด
ค่าตอบแทน รวมทั้งการว่าความ การเตรียมคดี การสืบพยาน ขั้นตอนในการดําเนินคดีในศาล
ยุติธรรม ตลอดจนจริยธรรมนักกฎหมาย 
 
 LA 4366 คอมพิวเตอร์สําหรับนักกฎหมาย    2(2-0-4) 
  Computer for Lawyers 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาลักษณะและการใช้งานของคอมพิวเตอร์ การนําคอมพิวเตอร์ไปใช้งานด้านกฎหมาย
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 LA 4367 สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย    2(2-0-4) 



  Political Sociology for Lawyers 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  ศึกษาความเป็นจริงทางการเมือง โดยใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาของสํานักต่าง ๆ เพื่อทํา
ความเข้าใจกับสภาพของอํานาจทางการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเทศสังคมนิยม 
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางกฎหมายและการเมืองใน
ประเทศไทย 
 
 LA 4368 เศรษฐศาสตร์สําหรับนักกฎหมาย    2(2-0-4) 
  Economics for Lawyers 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ บทบาทของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทางเลือกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไกทางเศรษฐกิจและกลไกทางกฎหมาย 
แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
 LA 4369 กฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น    2(2-0-4) 
  Introduction of Anglo - American Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาที่มาของระบบกฎหมาย Anglo – American ในลักษณะต่าง ๆ ก็คือ Common Law, 
Equity, พระราชบัญญัติ (Statute) และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น (Local Custom)  การศึกษา
เน้นหนักในเร่ืองนิติวิธี (Juristic Methods) ในการใช้กฎหมายประเภทต่าง ๆ อย่างละเอียดซึ่งจะต้อง
ศึกษาทฤษฎีทางนิติปรัชญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะต้องศึกษาถึงระเบียบประเพณีของศาลในการใช้
นิติวิธีในทางปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการใช้กฎหมาย Anglo - American อย่างถูกต้อง 
 
 LA 4370 กฎหมายสหภาพยุโรป     2(2-0-4) 
  European Union Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป กฎหมายระหว่างประเทศกับสหภาพ
ยุโรป สถาบันของสหภาพ  ยุโรป สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของสหภาพยุโรป อํานาจ
ศาลแห่งสหภาพยุโรป  ปัญหาและแนวโน้มของสหภาพยุโรป 
 
  LA 4371 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย    2(2-0-4) 



  English for Lawyers  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคํา สํานวนกฎหมาย การ
เขียนเอกสารต่าง ๆ การร่างสัญญา  การเขียนเอกสารโต้ตอบทางกฎหมาย ฯลฯ 
 
7  กลุ่มวิชาเพื่อการพัฒนา 
 LA 4372 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน     2(2-0-4) 
  Human Right Law 
วิชาบังคับก่อน  : LA 1204  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง LA 2208  หลักกฎหมาย
ปกครองและวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง   LA 3204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  และ LA 
4201  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 
  ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน 
หลักการ กฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมาย รวมทั้งวิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. 2542 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายปกครองและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองที่เกี่ยวข้อง 
 
 LA 4373 กฎหมายสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
  Environment Law 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสภาวะแวดล้อมในด้านการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบาย
ของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชนและมาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดี
สภาวะแวดล้อม ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดินและกฎหมายผังเมือง 
 
 LA 4374 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2(2-0-4) 
  Law and Science & Technology 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อุปสรรคทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 LA 4375           สหกิจศึกษา                    6(0- 600ชม.) 



           (Cooperative Education). 
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน   

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ
โครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ  (การเขียนและการนําเสนอรายงาน)การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


