
หมูวิชานิตศิาสตร  

(LAWS) 

หมูวิชานิติศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี  

 

 

 1  กฎหมายทั่วไปและกฎหมายแพงและพาณิชย  (LAWS -1--) 

 2  กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (LAWS -2--) 

 3  กฎหมายมหาชน  (LAWS -3--) 

 4  กฎหมายสบัญญัติและพระธรรมนูญศาล  (LAWS -4--) 

 5  กฎหมายธุรกิจ  (LAWS -5--) 

 6  กฎหมายระหวางประเทศ  (LAWS -6--) 

 7  กฎหมายเพื่อการพัฒนา  (LAWS -7--) 

 8  การฝกประสบการณวิชาชีพ (LAWS -8--) 

 9  กฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยและสัมมนา (LAWS -9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชานิติศาสตร 

(LAWS) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

LAWS1101 หลักกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) 

LAWS1101 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะทรัพยสิน 3(3-0-6) 

LAWS1103 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

LAWS1104 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหน้ี 3(3-0-6) 

LAWS1201 กฎหมายอาญา1 3(3-0-6) 

LAWS1301 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 

LAWS2101 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและ

ลาภมิควรได 

3(3-0-6) 

LAWS2102 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยนใหเชา

ทรัพย เชาซื้อ 

3(3-0-6) 

LAWS2103 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะยืม ฝากทรัพย เก็บขอบใน

คลังสินคา ค้ําประกัน จํานอง จํานํา 

3(3-0-6) 

LAWS2104 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตัวแทน นายหนา ประกันภัย 3(3-0-6) 

LAWS2105 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4) 

LAWS2106 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 

LAWS2107 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

LAWS2108 กฎหมายและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

LAWS2109 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) 

LAWS2110 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 

LAWS2201 กฎหมายอาญา2 3(3-0-6) 

LAWS2202 กฎหมายอาญา3 3(3-0-6) 

LAWS2301 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

LAWS2601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

LAWS3101 กฎหมายแพงและพาณิชยหางหุนสวน บริษัท สมาคม 2(2-0-4) 

LAWS3102 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว 3(3-0-6) 

LAWS3103 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะมรดก 3(3-0-6) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

LAWS3104 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 

LAWS3105 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย 3(3-0-6) 

LAWS3106 กฎหมายความปลอดภัย 3(3-0-6) 

LAWS3107 กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง 3(3-0-6) 

LAWS3108 กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง 3(3-0-6) 

LAWS3109 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6) 

LAWS3112 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 

LAWS3301 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

LAWS3302 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 3(3-0-6) 

LAWS3401 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

LAWS3402 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 3(3-0-6) 

LAWS3403 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2 3(3-0-6) 

LAWS3404 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง1 3(3-0-6) 

LAWS3405 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง2 3(3-0-6) 

LAWS3406 กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ 3(3-0-6) 

LAWS3407 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 

LAWS3601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน 3(3-0-6) 

LAWS3609 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 

LAWS3701 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3(3-0-6) 

LAWS3702 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

LAWS3703 กฎหมายแรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) 

LAWS3704 กฎหมายอาหาร 3(3-0-6) 

LAWS3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร 3(3-0-6) 

LAWS4101 การวาความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

LAWS4102 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย 3(3-0-6) 

LAWS4201 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาชนและวิธี

พิจารณาคดีครอบครัว 

3(3-0-6) 

LAWS4202 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(2-2-5) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

LAWS4203 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

LAWS4204 การสืบสวน การสอบสวนและการฟองคดีอาญา 3(2-2-5) 

LAWS4205 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 

LAWS4206 นิติวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

LAWS4207 การรางสัญญาและการเจรจาตอรอง 3(2-2-5) 

LAWS4208 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 

LAWS4209 กฎหมายทหาร 3(3-0-6) 

LAWS4301 กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิด

ทางละเมิดเจาหนาที่ 

3(3-0-6) 

LAWS4302 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

LAWS4303 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

LAWS4304 กฎหมายวาดวยการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 3(3-0-6) 

LAWS4305 กฎหมายรัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกต้ัง 3(3-0-6) 

LAWS4306 กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององคการปกครองสวน

ทองถิ่น 

3(3-0-6) 

LAWS4401 กฎหมายลักษณะพยาน 2(2-0-4) 

LAWS4501 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 2(2-0-4) 

LAWS4502 กฎหมายวาดวยการธนาคาร 3(3-0-6) 

LAWS4503 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา 3(3-0-6) 

LAWS4504 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

LAWS4505 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3(3-0-6) 

LAWS4506 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 3(3-0-6) 

LAWS4507 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3(3-0-6) 

LAWS4508 กฎหมายภาษีอากรเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

LAWS4509 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 

LAWS4601 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 2(2-0-4) 

LAWS4602 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา 2(2-0-4) 

LAWS4603 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2(2-0-4) 

LAWS4604 กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 3(3-0-6) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

LAWS4605 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

LAWS4606 กฎหมายสหภาพยุโรป 3(3-0-6) 

LAWS4607 กฎหมายองคการระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

LAWS4608 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 3(3-0-6) 

LAWS4609 กฎหมายพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 

LAWS4701 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร 3(3-0-6) 

LAWS4702 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน 3(3-0-6) 

LAWS4703 กฎหมายอนรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

LAWS4704 กฎหมายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

LAWS4705 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

LAWS4706 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LAWS4707 กฎหมายทรัพยสินทางปญญากับอินเตอรเน็ต 3(3-0-6) 

LAWS4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย 2(90) 

LAWS4802 การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย 5(225) 

LAWS4901 สัมมนาทางนิติศาสตร 1(0-2-1) 

LAWS4902 การวิจัยทางนิติศาสตร 3(0-6-3) 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



       รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS1101 หลักกฎหมายเอกชน                            2(2-0-4) 

  Principle of Private Law 

 ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน  แนวคดิพืน้ฐานและบทบาท

ความสําคัญของกฎหมายเอกชน  บอเกิดของกฎหมาย การแบงประเภทของกฎหมาย  การใช

และการตีความกฎหมาย  การอุดชองวางกฎหมาย หลักผูทรงสิทธิในกฎหมาย   ประเภทของ

สิทธิ   การใชสิทธิ  ที่มาของสิทธิ  การเปลี่ยนแปลง  การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ   และ

สาระสําคัญของกฎหมายแพงตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยบรรพ 1 

 

LAWS1102 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะทรัพยสนิ                       3(3-0-6) 

 Civil and Commercial Code: Property  

 ศึกษาความหมายและลักษณะของทรัพย ประเภททรัพยสิน รวมทั้งอุปกรณ              

สวนควบ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 1 ลักษณะ 3 และศึกษาถึงหลัก

ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสิทธิ กรรมสทิธิ์  สาธารณสมบัติของแผนดิน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดน

แหงกรรมสิทธิ์ การใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ครอบครอง ภารจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ

พื้นดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

บรรพ 4 รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและหลักเกณฑของกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

 

LAWS1103  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะนิติกรรมและสัญญา                3(3-0-6)   

Civil and Commercial Code: Juristic Acts and Contracts  

 ศึกษาความหมายและลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา ผลของการแส ดงเจตนา 

การตีความเจตนา ระยะอายุความ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา ตาม ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย  บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6  และลักษณะของสัญญา ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญา  การ

กอใหเกิด และ ผลของสัญญา  การตีความสัญญา มัดจําและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา ตาม  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2  ลักษณะ 2 และการศึกษากฎหมาย เกี่ยวกับขอ

สญัญาอันไมเปนธรรม 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS1104  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหน้ี                          3(3-0-6)  

Civil and Commercial Code: Obligation 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหนี้ ทฤษฎีเกี่ยวกับหน้ี บอเกิดแหงหน้ี  วัตถุแหงหน้ี  ผล

แหงหน้ี  การโอนสิทธิเรียกรอง ลูกหน้ีรวม  เจาหนาที่รวมและการระงับแหงหนี้ ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2  

 

LAWS1201 กฎหมายอาญา 1                           3(3-0-6) 

  Criminal Law  1 

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของ

กฎหมายอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท

หรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา การกําหนดโทษในทางอาญา ทฤษฎี

ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

 

LAWS1301  หลักกฎหมายมหาชน                            2(2-0-4) 

  Principle of Public Law 

   ศึกษาวิวัฒนาการ  บอเกิด  ปรัชญา  ความหมาย  ลักษณะทั่วไป  และประเภทของ

  กฎหมายมหาชน  แนวคิดและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน ความแตกตางระหวางกฎหมาย

  มหาชนกับกฎหมายเอกชน ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดรัฐ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย การจัดองคกร

  ของรัฐ การควบคุมและตรวจสอบอํานาจรัฐและระบบศาล 

 

LAWS2101  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได       3(3-0-6) 

 Civil and Commercial Code: Wrongful Acts, Management of  

Affairs without Mandate and Undue Enrichment    

 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับประวัติกฎหมายละเมิด ความรับผิดในทางละเมิด ทฤษฎี

เกี่ยวกับความผิดในทางละเมิด คาสินไหมทดแทน  นิรโทษกรรม  จัดการงานนอกสั่ง  และลาภ

มิควรไดตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และกฎหมาย

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่   

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS2102 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน  ให เชาทรัพย เชาซื้อ              3(3-0-6) 

Civil and Commercial Code: Sale, Exchange, Gift, Hire of Property, Hire Purchase 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 

 

LAWS2103 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา   

ค้ําประกัน จํานอง จํานํา                    3(3-0-6) 

Civil and Commercial Code: Loan Deposit, Warehousing, 

Compromise, Suretyship, Mortgate, Pladge 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ  ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ค้ําประกัน จํานอง จํานํา  

ประนีประนอมยอมความและการพนันขันตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3   

 

LAWS2104 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตวัแทน นายหนา ประกันภัย                               2(2-0-4)  

Civil and Commercial Code: Agency, Brokerage, Insurance  

 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน นายหนาและ การประกันภัย  ตามประมวล 

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  

 

LAWS2105  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด               2(2-0-4) 

  Civil and Commercial Code: Bills, Current Account 

ศึกษากฎหมาย เกี่ยวกับ ต๋ัวเงิน และบัญชีเดินสะพัด  ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS2106 นิติปรัชญา                            2(2-0-4) 

 Legal Philosophy 

 ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงแนวความคิดดานปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตาง ๆ ที่

สําคัญในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายรวมถึง

ความสัมพันธ หรือความขัดแยงระหวางกฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติ-

ธรรม ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ บทบาทของกฎหมายในการสรางความเปน

ธรรมของสังคม ขอถกเถียงเร่ืองความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักเร่ืองความเสมอภาค และ

หลักอรรถประโยชน ปญหาเร่ืองการปฏิวัติและความตอเนื่องของระบบกฎหมาย พันธะหนาที่

ในการเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และปญหาเร่ืองการตอตานหรือฝาฝนกฎหมายโดยสันติวิธี 

 

LAWS2107   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6)  

Principles of Jurisprudence  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

 ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย  ที่มา  วิวัฒนาการ  และระบบ

กฎหมาย  ประเภทและศักด์ิของกฎหมาย การจัดทํา การยกเลิก การตีความ แนวคิดตางๆทาง

กฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญเบื้องตน กฎหมายแพงและพาณิชย เบื้องตน และกฎหมายอาญา

เบื้องตน  

 

LAWS2108  กฎหมายและจรรรยาบรรณสื่อสารมวลชน      3(3-0-6)  

Mass Communication Law Code of Ethics (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

    ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย 

  ปรัชญากฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชน และ

  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

 

LAWS2109 กฎหมายอาญา 1: ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 

 Criminal Law 1: General Principal  

                ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ต้ังแตมาตรา 

1-106 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367-398 

 

 

 

 

 

 



     รหัสวิชา                                                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

 LAWS2110 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 3(3-0-6) 

 Criminal Law 2: Offense  

                ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ต้ังแตมาตรา 

107-366 

 

LAWS2201   กฎหมายอาญา 2                            3(3-0-6) 

Criminal Law 2 

วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWS 1201 กฎหมายอาญา 1 

 ศึกษาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง-

ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ

ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตราย

ตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับ

เพศ โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา 

 

LAWS2202   กฎหมายอาญา  3                           3(3-0-6) 

Criminal Law 3 

วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWS1201  กฎหมายอาญา 1 

ศึกษาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย  ตลอดจนความผิดลหุโทษ  โดย

การวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา 

 

LAWS2301  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                         3(3-0-6) 

Constitutional Law and Political Institution 

วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWS1301 :  หลักกฎหมายมหาชน 

 ศึกษาถึงประวัติ  ความหมาย  ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐระบบการ -

ปกครอง ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ หลักนิติรัฐ สิทธิเสรีภาพของบุคคล 

สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบันทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญ  การ-ควบคุม

ไมใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญที่สําคัญ  



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS2501  กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 

 Business  Law  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล  ทรัพยสิน   นิตกิรรมและ

 สญัญา ในสวนที่เปนพื้นฐานธุรกิจ และเอกเทศสัญญา อันไดแก ซื้อขาย ขายฝาก เชาทรัพย 

 เชาซื้อ  จางแรงงาน จางทําของ ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา หุนสวน บริษัท 

 ประกันภัย ต๋ัวเงินและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน   

 

LAWS2601  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

  Introduction to Law  

               ศึกษาหลักปรัชญา ขอบขาย ระบบ และลักษณะสําคัญของกฎหมาย การจัดแบง 

ประเภทกฎหมาย วิธีการในการจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยตุธิรรม

เบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิสัมพันธซึ่งกฎหมายมีตอการเมืองการปกครอง การดําเนินงาน

ของภาครัฐ ของไทย 

 

LAWS3101  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหางหุนสวน บริษทั  สมาคม                     2(2-0-4)  

Civil and Commercial Code :Partnerships, Companies, Association 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหุนสวน บริษัท และสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ 23 

 

LAWS3102  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว                        3(3-0-6) 

Civil and Commercial Code : Family  

 ศึกษากฎหมาย เกี่ยวกับครอบครัว  วาดวยการหมัน้ เงื่อนไขการสมรส  ความสัมพันธ

ระหวางสามีภริยา ทรัพยสินระหวางสามีภริยา ความเปนโมฆะของการสมรส การสิ้นสุด 

การสมรส บิดามารดา สิทธิหนาที่บิดามารดากับบุตร ความปกครองบุตรบุญธรรม  คา-อุปการะ

เลี้ยงดู  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS3103  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะมรดก                        3(3-0-6) 

Civil and Commercial Code : Succession 

 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับมรดก  วาดวยบทบัญญัติทั่วไป  สทิธโิดยธรรมในการรับมรดก 

พินัยกรรม วิธีจัดการและแบงมรดก มรดกไมมีผูรับ อายุความ  ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยบรรพ 6 

 

LAWS3104  กฎหมายการศึกษา       3(3-0-6)  

Education Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

   ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและวิธีปฏิบัติ 

ที่ครู และผูบริหารตองทราบและปฏิบัติตาม 

 

LAWS3105 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย      3(3-0-6) 

Principles of Civil and Commercial Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

   ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนที่วาดวยหลัก

  ทั่วไป บุคคล หน้ี นิติกรรม สัญญาและเอกเทศสัญญาที่จําเปน ทรัพยสิน ครอบครัว  

มรดกรวมถึงหลักกฎหมายโรมันที่เกี่ยวของ 

 

LAWS3106  กฎหมายความปลอดภัย       3(3-0-6)  

Safety Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

ศึกษาความสําคัญ เจตนารมณ และรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความ

 ปลอดภัยในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายตางๆ ที่จะนํามาใช

 ปองกันและแกไขอุบัติภัย 

 

LAWS3107  กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง     3(3-0-6)  

Construction  Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

   ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสราง ระเบียบราชพัสดุ กฎหรือ ขอบัญญัติ 

เกี่ยวกับการกอสราง  สัญญาจางแรงงาน สัญญาจางทําของ การจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

 รัฐหรือเอกชน การประกวดราคา รวมทั้งกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจกอสราง 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS3108  กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง      3(3-0-6) 

 Transportation Law  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)  

   ศึกษากฎหมาย ลักษณะรับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย กฎ  

ขอบังคับและวิธีการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

 

LAWS3109 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6) 

 Labour and Social Security Law 

               ศึกษาหลักกฎหมายแรงงาน  วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานสัญญาจางแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน  การคุมครองแรงงานของคนตาง

ดาว การระงับขอพิพาทแรงงาน  รวมถึงกฎหมายจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาในศาล

แรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ     

   

LAWS3112 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 

 Law of Evidence  

                ศึกษาลักษณะและหลักเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและคดีอาญา 

หลักในการรับฟงและไมรับฟงพยานหลักฐาน หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

LAWS3301  กฎหมายปกครอง                          3(3-0-6)  

Administrative Law 

 ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน กิจการทางปกครอง การบริการสาธารณะ การกระทํา

ทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐและการควบคุมฝายปกครอง  

 

LAWS3302        กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร     3(3-0-6) 

 Taxation Law 

 ศึกษาประมวลรัษฎากรในสวนวาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติ-

บุคคล ภาษีมูลคาเพิ่มและขอตกลงเกี่ยวกับการปองกันการเสียภาษีซอน 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS3401  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม                                  2(2-0-4)  

Judicial System and  Constitution of Courts 

 ศึกษาโครงสรางของการจัดระบบศาลตาง ๆ ของไทยไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ        ศาล

ยุติธรรม  ศาลปกครองและศาลทหาร โดยใหความสําคัญแกศาลยุติธรรมและศาลปกครองเปน

การเฉพาะ รวมทั้งกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดขอขัดแยงในเร่ืองอํานาจหนาที่ระหวางศาลตาง ๆ 

ดวย แตไมรวมถึงวิธีพิจารณาดังกลาว เพื่อใหสามามารถใชเปนหลักในการเสนอคดีตอศาลได

อยางถูกตอง  

 

LAWS3402  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                         3(3-0-6)  

Criminal Procedure Law 1                 

 ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต้ังแตมาตรา 1 ถึง

มาตรา 156 โดยวิเคราะหหลักกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกา เพื่อใหสามารถใ ชบทบัญญัติ

ทางกฎหมายในทางปฏิบัติได 

 

LAWS3403 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                          3(3-0-6)  

Criminal Procedure Law 2        

 ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต้ังแตมาตรา 157 ถึง

มาตรา 267 ยกเวนสวนทีว่าดวยพยานหลกัฐาน โดยวิเคราะหหลกักฎหมายและคาํ -พิพากษา

ศาลฎีกา เพื่อใหสามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายในทางปฏิบัติได 

 

LAWS3404  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1                         3(3-0-6)  

Civil  Procedure Law 1 

 ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   วาดวยบททั่วไปและวิธีพิจารณาในศาล -

ชั้นตนตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพงภาค 1 และภาค 2  ยกเวนลักษณะ 5

พยานหลกัฐาน 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS3405  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2                         3(3-0-6)  

Civil  Procedure Law 2 

ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  วาดวย อุทธรณ ฎีกา ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงภาค 3 และวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา

หรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4 

 

LAWS3406  กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ                       3(3-0-6) 

Bankruptcy Law  

   ศึกษาวิวฒันาการ  ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย    วิธีการจัดการ 

  ทรัพยสินของลูกหนี้  บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย  อํานาจศาลพิจารณาคดีลมละลาย 

  และการฟนฟูกิจการ       

        

  LAWS3407     หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     3(3-0-6)  

Principles of Criminal Procedure Law  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

 ศึกษาหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สําคัญเกี่ยวกับหลัก

ทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวน การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวกับคดีอาญา หมายเรียก

หมายอาญา  การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคํา-

พิพากษา คาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ 

 

LAWS3601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน     3(3-0-6)  

Introduction to  Investment Law in China (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

 ศึกษากฎหมาย ขอบังคับ นโยบายการคา การลงทุน อัตราภาษีศุลกากร และระเบียบ

ตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน 

 

LAWS3609 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 

 Criminal Procedure  

                ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ต้ังแตมาตรา 

1 ถึง มาตรา 267 ยกเวนในสวนเกีย่วกบัพยานหลกัฐาน 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS3701  กฎหมายแรงงาน  และการประกันสังคม                  3(3-0-6)  

Labor and Social Security Law 

ศึกษาหลักกฎหมายแรงงาน ตามกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะจางแรงงาน 

จางทําของ กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนกฎหมาย

ประกันสังคม รวมถึงกฎหมายจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาในศาลแรงงาน  

 

LAWS3702 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียว     3(3-0-6)  

Tourism Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สําคัญ โดยเฉพาะกฎหมายวา-

ดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก กฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงปรเทศไทย กฎหมายวา-ดวย

สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย- 

วาดวยสถานบริการ กฎหมายวาดวยโรงแรม กฎหมายวาดวยการทํางานหรือประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวและสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว   

 

LAWS 3703 กฎหมายแรงงานสัมพันธ       3(3-0-6)  

Labor Relations Law  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

   ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุมครองแรงงาน   รวมถงึประวัติและ 

วิวัฒนาการสหภาพแรงงานหรือองคกรทางแรงงาน  โดยใหความสําคัญกับกฎหมายแรงงาน

 สัมพันธโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางลูกจางและนายจาง กระบวนการ

 เจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน  การปดงาน นโยบายแรงงานและสถานการณแรงงานใน

 ปจจุบัน ตลอดจนองคกรระงับขอพิพาทแรงงาน    

 

LAWS3704       กฎหมายอาหาร      3(3-0-6) 

Food Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับอาหารและผูประกอบการดานอาหาร 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS 3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร                        3(3-0-6) 

  Research Methodology in Law  

 ศึกษาความสําคัญของการวิจัย ความหมายการวิจัยทางนิติศาสตร ประเภทการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร ไดแก หลักและวิธีการวิจัย ลําดับขั้นใน

การวิจัย การเสนอรายงานการวิจัย การเขียนขอเสนอวิจัยทางนิติศาสตร  

 

LAWS4101  การวาความและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย      2(2-0-4) 

 Lawyer Practice and Legal Profession                   

  ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการปฏิบัติดานการรางนิติกรรมสัญญา การทํารายงาน

ความเห็นทางกฎหมาย การประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถามขอเท็จจริง การให

คําปรึกษา การใหความเห็น การวาความ ตลอดจนอุดมการณ  หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนัก

กฎหมาย 

 

LAWS4102 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย      3(3-0-6) 

Medical Profession Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพแพทยและจรรยาบรรณแพทย  

รวมทั้งองคกรที่เกี่ยวของกับแพทย 

 

LAWS4201  กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

 และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว      3(3-0-6) 

Juvenile Delinquency and Procedure of Court Law 

ศึกษาถึงปญหาแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแงกฎหมาย  สังคม  และ

จิตวิทยา  ศึกษาวิธีปองกันและแกไขเด็กผูกระทําผิด  การคุมครองเด็ก และศึกษาระบบขอ งศาล

เยาวชนและครอบครัว  

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4202  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา       3(2-2-5) 

Criminology and Penology               

   ศึกษาสาเหตุของอาชญากรรมปจจัยตางๆอันมีสวนสําคัญกับอาชญากรรม   และ 

การปองกันอาชญากรรม  วิธีการตางๆ ในอันที่จะปฏิบัติตอผูกระทําความผิดและแกไข

 ผูกระทําผิดตอกฎหมายใหกลับเปนคนดี 

 

LAWS4203  อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ       3(3-0-6)  

Economic Crimes 

    ศึกษาความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับ 

ธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการปองปราบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งศึกษา

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางธุรกิจ  กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 

LAWS4204  การสืบสวน การสอบสวนและการฟองคดีอาญา       3(2-2-5) 

Criminal Process                

 ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน  การสืบสวนและการ

สอบสวนการกระทําความผิดอาญา  สิทธิของผูตองหา ผูเสียหายและพยานตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

LAWS4205  สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา      3(3-0-6)   

  Human Rights and Justice 

 ศึกษาปรัชญาและหลักเกณฑในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน ของ สหประชาชาติ  ที่เกี่ยวกับเร่ืองการใหความ

คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูตองหา  จําเลย ผูตองขัง ผูเสียหายและพยานในคดีอาญา      การ

คุมครองสิทธิเด็กและผูหญิง  

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4206  นิติวทิยาศาสตร      3(2-2-5)

 Forensic Science  

 ศึกษาความมุงหมายของวิชานิติ วิทยาศาตร  อันเปนวิทยาการทางการแพทย  โดยเนน

วิธีการคนหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร ที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย  อันเปนประโยชน

ตอการพสิจูนพยานหลกัฐานสาํหรับการดําเนินคดีทางแพง  ทางอาญาและทางปกครอง 

 

 LAWS4207  การรางสัญญาและการเจรจาตอรอง       3(2-2-5) 

Contractual Drafting and Negotiation              

   ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการยกรางนิติกรรมและสัญญาแบบตางๆ ตลอดจนการใช

  ถอยคําภาษาใหถูกตองตามกฎหมายรวมทั้งศึกษาถึงการฝกทักษะ และเตรียมการเจรจา- 

ตอรอง 

 

LAWS4208  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม       3(3-0-6)  

Administration of Criminal Justice Law 

 ศึกษาในเร่ืองอํานาจหนาที่และการบริหารงานของตํารวจ พนักงานอัยการและศาลใน

กระบวนการยตุธิรรม การปฏิบัติตอผูกระทําผิด หรือผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิด ผูเสียหายและ

พยาน ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ต้ังแตมีการกระทําผิด

เกิดขึ้น ถูกคุมขัง จนกระทั่งพนโทษกลับตัวเขาสูสังคมอีกคร้ังหน่ึง  

 

LAWS4209 กฎหมายทหาร      3(3-0-6) 

 Military Law 

  ศึกษาธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎหมายอาญาทหาร วินัยทหารและกฎอัยการศึก 

  

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4301  กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

และความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี                        3(3-0-6) 

Administrative Procedure and  

 Liability for the Wrongful Acts of Official Law 

 ศึกษาหลักทั่วไปทางสารบัญญัติชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง  คําสั่งทางปกครอง 

การพิจารณาเร่ืองทางปกครอง  อํานาจดุลพินิจ  การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง  การเพิกถอน 

คําสั่งทางปกครอง  การขอใหพิจารณาใหม  การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

 

LAWS4302  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                         3(3-0-6) 

Administrative Court and Procedure 

 ศึกษาที่มาของระบบของศาลปกครองการควบคุมการใชอํานาจของรัฐฝายปกครอง  

โดยองคกรตุลาการ  เขตอํานาจของศาลปกครอง  องคกรปกครอง วิธีคดีปกครองและ        การ

บังคับคดีปกครอง 

 

LAWS4303  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ                          3(3-0-6) 

   Public Economics Law 

 ศึกษาหลักทั่วไปในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมายวิวัฒนาการ  ลักษณะทั่วไปและ

หลักพื้นฐานของกฎหมา ยมหาชนทางเศรษฐกิจ  การจัดองคกร  และการดําเนินการที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจของรัฐ  การควบคุมแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 

LAWS4304  กฎหมายวาดวยการรวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ                3(3-0-6) 

         Government Private Sector Participation Business Law 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริการสาธารณะ การมอบหมายใหเอกชนจัดทําบริการ

สาธารณะ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐในรูปแบบตาง ๆ  สัญญาทางปกครอง สัญญา

ทางแพง  ตาม กฎหมายวาดวยการใชเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4305   กฎหมายรัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง                       3(3-0-6) 

Parliamentary, Political Party and Electoral Laws 

 ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาของไทยและตางประเทศ รูปแบบรัฐสภาใน

ระบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภาและระบบรัฐสภาไทย อํานาจหนาที่ของรัฐสภาไทย องคกร

ภายในของรัฐสภาไทย ขอบังคับของรัฐสภา ขอบังคับสภาผูแทนราษฎรและขอบังคับวุฒิสภา 

รวมทั้งศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการพรรคการเมือง ระบบการเลือกต้ังตางประเทศและระบบ

การเลือกต้ังของไทย โดยเนนศึกษากฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกต้ังทั้ง ใน

ระดับประเทศและระดับทองถิ่น รวมทั้งศึกษาสภาพการณของกลุมผลประโยชนทางการเมือง 

 

LAWS4306  กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                       3(3-0-6) 

   Fiscal Law and Taxation of Local Authorities  

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลังและภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

รวมทั้งเนื้อหาและปญหาของกฎหมายคลังและภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภท

ตาง ๆ  นอกจากนี้ยังศึกษาแนวโนมของกฎหมายการคลังและภาษีขององคกรการปกครองสวน

ทองถิ่นในอนาคต 

 

LAWS4401  กฎหมายลักษณะพยาน                          2(2-0-4)  

Evidence Law 

 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ี ลักษณะและหลักเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศา ลยตุธิรรม

ทั้งคดีแพงและคดี อาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  

 

LAWS4501 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา                         2(2-0-4)  

Intellectual Property Law  

 ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา   

ประเภทตางๆ  ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ความลับทางการคา    

กฎหมายคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   ตลอดทั้งศึกษาถึงการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ  สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4502  กฎหมายวาดวยการธนาคาร                          3(3-0-6) 

 Banking Law 

 ศึกษาบทบาทของธนาคารพาณิชย   นโยบายการควบคุมและสงเสริมการธนาคาร

พาณิชย     กฎเกณฑแหงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคการ  และการดําเนินการทั่วไปของ

ธนาคารพาณิชย   กิจการที่สําคัญและการหาผลประโยชนของธนาคารพาณิชย   ผลกระทบของ

สภาวะการเงินระหวางประเทศตอการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย 

 

LAWS4503  กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา                         3(3-0-6)  

Anti-trust Law 

 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดทางการคาและผลกระทบตอผูบริโภค เศรษฐกจิและ

ความมั่นคงของประเทศ    การผูกขาดทางการคาในรูปแบบตาง ๆ กฎหมายปองกัน 

การผูกขาดและการบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาด 

 

LAWS4504  กฎหมายอุตสาหกรรม                         3(3-0-6)  

Industrial Law 

   ศึกษาเกี่ยวกับหลักสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม               

  การจัดต้ังโรงงาน   การควบคุมโรงงาน  กฎหมายโรงงาน  กฎหมายนิคมอุตสาหกรรมการ

  จดทะเบียนเคร่ืองจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ขอบเขตของกฎหมายที่ใชในการควบคุมการ

  ประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่เปนพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 

 

LAWS4505  กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                         3(3-0-6)  

Securities Regulations  

   ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย  

  ตลาดหลักทรัพย     คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     การซื้อขาย

  หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย  การประกอบธุรกิจหลักทรัพย  การจัดการกองทุนรวม              

  การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย    การซื้อหลักทรัพยเพื่อ            

  การครอบงํากิจการ  และศึกษากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4506  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                          3(3-0-6)  

Investment Law 

   ศึกษา หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน  นโยบายของรัฐบาลไทยใน                    

  การสงเสริมการลงทุนภาคเอกชนสิทธิประโยชนตาง  ๆ  ที่รัฐใหกับผูลงทุนรวมทั้งศึกษา

  กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

LAWS4507  กฎหมายคุมครองผูบริโภค                          3(3-0-6)  

Consumer Protection Law 

 ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค   และหลกั

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคในดานตาง  ๆ  และการบังคับใชกฎหมาย

คุมครองผูบริโภค โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยคุมครองผูบริโภค กฎหมายวาดวยอาหารและยา 

 

LAWS4508  กฎหมายภาษีอากรเพื่อธุรกิจ                         3(3-0-6) 

  Tax Law for Business Enterprise  

 ศึกษาประมวลกฎหมายรัษฎากรวาดวยภาษีรายไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ภาษีมูลคาเพิ่ม อากรแสตมปและอนุสัญญาภาษีซอน ตลอดจนการดําเนินคดีเกี่ยวกับภาษีเพื่อ

ประโยชนทางธุรกิจ 

 

LAWS4509  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ                          3(3-0-6)  

Business Management Law 

 ศึกษาบทกฎหมายตางๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ  การ

จัดต้ังองคกรธุรกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของฝายจัดการ   การบริหารการเงิน  การ

จัดการทรัพยากรมนุษย  การทํานิติกรรมสัญญาตางๆ  การบัญชี ภาษีอากรและกฎหมายสําคัญ

อ่ืนที่เกี่ยวของ สําหรับผูประกอบการ โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย กฎหมายวา

ดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยการบัญชี  

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4601      กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง      2(2-0-4) 

 Public International Law 

 ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศ สิ่งที่อยูภายใตบังคับแหง

กฎหมายระหวางประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐในความสัมพันธระหวาง

ประเทศ กิจการระหวางประเทศ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ สงครามและ 

ความเปนกลาง  

 

LAWS4602     กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา      2(2-0-4) 

 Private International Law 

 ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล             การ

จําแนกบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร การจําแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร การไดสิทธิ

หรือสถานะของคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย อํานาจหนาที่ และอํานาจศาล อํานาจ

เด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศเพื่อปราบอาชญากรรม การสงผูราย

ขามแดน ผลของคําพิพากษาทางอาญาตางประเทศ  

 

LAWS4603  กฎหมายการคาระหวางประเทศ                        2(2-0-4) 

  International Trade Law 

   ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไปของธุรกิจและการคาระหวางประเทศ การซื้อขาย

  และการชําระคาสินคาระหวางประเทศ การปริวรรตเงินตราตางประเทศ การรับขนทางทะเล 

  การประกันภัยทางทะเล การระงับขอพิพาทในสัญญาการคาระหวางประเทศ การขัดกันแหง

  กฎหมาย  ตลอดจนศัพทเฉพาะตาง ๆ  

 

LAWS4604 กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ                        3(3-0-6) 

  International Environmental Law 

 ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดที่สําคัญของกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

สถาบันและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม   ความสัมพันธระหวางกฎหมาย

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศกับการคาและการลงทุน  สังคมและการเมืองระหวางประเทศ   

อิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศตอนโยบายและกฎหมายของ      รัฐสมาชิก 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4605  กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ                         3(3-0-6)  

International Business Transaction Law  

 ศึกษากฎเกณฑการทําธุรกิจระหวางประเทศ  กฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวกับการลงทุน

การถายทอดเทคโนโลยี   การกูยืม   การซื้อขาย   การระงับขอพิพาททางธุรกิจ  และภาษีอากร

เกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ 

 

LAWS4606  กฎหมายสหภาพยุโรป                           3(3-0-6)  

European Union Law 

   ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป   กฎหมายระหวางประเทศ

  กับสหภาพยุโรป   สถาบันของสหภาพยุโรป  สิทธิหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะของ        

  สหภาพยุโรป  อํานาจศาลแหงสหภาพยุโรป  ปญหาและแนวโนมของสหภาพยุโรป 

 

 LAWS4607  กฎหมายองคการระหวางประเทศ                          3(3-0-6)  

International Organization Law 

    ศึกษาวิวัฒนาการและการกอต้ังองคการระหวางประเทศ  ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมาย

  วาดวยองคการระหวางประเทศ  องคการระหวางประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค  

  ความสัมพันธระหวางองคการระหวางประเทศระดับสากลกับองคการระหวางประเทศ 

  ระดับภูมิภาค 

 

LAWS4608  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล                             3(3-0-6)  

International  Law of the Sea 

 ศึกษาสภาพและที่มาของก ฎหมายทะเลหลวง  ขอบเขตอํานาจรัฐในทะเล   การสาํรวจ

และการนําทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตมาใช   รวมทั้งศึกษาปญหา ของ

สิ่งแวดลอมทางทะเล และการรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4609  กฎหมายพาณิชยนาวี                                        3(3-0-6) 

 Maritime Law 

   ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ  สัญญาเชา

  เรือประเภทตางๆ การประกันภัยทางทะเล  การเฉลี่ยความเสียหายของสินคาในเรือ  สิทธิ

  ของผูปฏิบัติงานทางทะเล  การชวยเหลือกูภัยทางทะเลและอุบัติเหตุทางเรือ 

 

LAWS4701  กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร      3(3-0-6) 

  Laws Relating to Agriculture and Agricultural Institutions  

   ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร   ตลอดจนกฎหมายที่มี

  ผลกระทบถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน  

 

LAWS4702   กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่ีดิน      3(3-0-6) 

 Land Management Law 

 ศึกษาประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน  การใชและการหาประโยชนในที่ดิน  

กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสราง

บนดิน 

 

LAWS4703  กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      3(3-0-6)  

Conservation of Nature and Environments Law 

   ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มาตรการตางๆ 

  ในการจัดการสิง่แวดลอมและมลพษิ  รวมทั้งหลักกฎหมายระหวางประเทศ และสนธิสัญญา 

พิทักษสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4704  กฎหมายโทรคมนาคม      3(3-0-6)  

Telecommunication Law  

  ศึกษารูปแบบของกิจการโทรคมนา คมรูปแบบตางๆ  นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการ

  ใหบริการโทรคมนาคมของประเทศไทย   การใหเอกชนเขาดําเนินกิจการโทรคมนาคม  

  ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการกิจการโทรคมนาคมและศึกษาถึงหนวยงานที่ควบคุม

  และกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมปองกันการผูกขาดและการคุมครองผูบริโภค  รวมทั้ง

  ศึกษาถึงกฎหมายโทรคมนาคมที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีใหม 

 

LAWS4705  กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 

 Electronic Commercial Law 

 ศึกษาถึงหลักเกณฑในการทําธุรกรรมผานสื่ออินเตอรเน็ต   ไดแก การแลกเปลี่ยน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  การชําระเงินและการโอนเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส   ความรู

เกี่ยวกับการเขารหัสและการใชลายมืออิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกิจ   ตลอดจนการศึกษาถึง

ประเด็นปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา   การพิสูจนความถูกตองของ

เอกสารและลายมอืสือ่อิเลก็ทรอนิกส   และประเด็นการรับฟงขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ

ใชเปนพยานหลักฐานตามกฎหมายพยาน 

 

LAWS4706  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6)  

Information Technology Law  

ศึกษาถึงกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและขอมูลขาวสารผาน

คอมพิวเตอร   โดยจะเนนศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต  โครงสรางทั่วไป

เกี่ยวกับเครือขายอินเตอรเน็ต   เทคโนโลยีการเขารหัสและปญหาตางๆ   ที่เกิดจากการใช

อินเตอรเน็ต  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  การละเมิดลิขสิทธิ์ คุมครองฐานขอมูล           การ

คุมครองความเปนสวนตัว   การหมิ่นประมาท   ตลอดจนศึกษาถึงปญหาระหวา งนโยบายของ

รัฐในการควบคุมการติดตอสื่อสารและเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร 

 

 

 

 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4707  กฎหมายทรัพยสินทางปญญากับอินเตอรเน็ต      3(3-0-6) 

 Intellectual Property Law Related to the Internet 

ศึกษาทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต   ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์   

แหลงขอมูลตางๆ  ทางอินเตอรเน็ต   การคุมครองซอฟ ทแวร  ฐานขอมูล  และ Multi-Media 

รวมทั้งศึกษาถึงเร่ือง   Domain Names  กับปญหาการใชกฎหมายเคร่ืองหมายการคา  ความลับ

ทางการคาและความรับผิดชอบของผูใหบริการอินเตอรเน็ต   ตลอดจนศึกษาถึง   การใชกลไก

ของกฎหมายระหวางประเทศในการแกปญหา 

 

LAWS4801       การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย                   2(90)  

                            Preparation  for Legal Professional Practice 

 ศึกษาการเตรียมตัวเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย โดยเนนทั้งการฝกดู  งาน

และการทดสอบในภาคทฤษฎี เพื่อใหมีความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ  นัก

กฎหมาย 

 

LAWS4802        การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย                 5(225)  

                           Legal Professional  Practice 

              วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWS4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

                                         นักกฎหมาย 

ศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติงานดานวิชาชีพนักกฎหมายในสถานที่จริง โดยเนนการ

ฝกประสบการณจากการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชวิชาชีพนัก

กฎหมายเปนสําคัญ 

  

LAWS4901 สัมมนาทางนิติศาสตร                          1(0-2-1) 

  Seminar in Law      

   ศึกษาและอภิปรายปญหาเกี่ยวกับประเด็นขอกฎหมาย  โดยเฉพาะกฎหมายกับ           

  การเปลี่ยนแปลงของสังคม  คําพิพากษาของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ

  หรือคํา วินิจฉัยของคณะกรรมการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล หรือปญหาขอกฎหมายที่

  เปนที่สนใจของประชาชน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มความรูทางกฎหมายในลักษณะ

  องครวม เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 



รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                               หนวยกิต  (ท-ป-อ)  

 

LAWS4902 การวิจัยทางนิติศาสตร                    3(0-6-3) 

  Research in Law  

วิจัยทางกฎหมาย ในหัวขอที่ไดอนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดพรอมเสนอรายงาน

การวิจัยตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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