
870-101  กฎหมายมหาชน : หลกัทัว่ไป  2(2–0–4) 

(Public Law : General Principles) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย 
องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและ
สถาบนัต่าง ๆ ของรัฐ ความหมายและความจ าเป็นของการ
ปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมาและวิวฒันาการของ
ระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลกัษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิด
และนิติวิธีของกฎหมายมหาชน หลักการพ้ืนฐานของ
กฎหมายมหาชน เช่น หลกัประชาธิปไตย หลกันิติธรรม 
หลกันิติรัฐ หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
หลกัการแบ่งแยกอ านาจ สถาบนัการเมืองและรูปแบบการ
ปกครอง 
Prerequisite : - 
 Public law institutions; meaning, elements and 
forms of the state; the state as a legal person and 
organizations of the state; meaning and necessity of the 
rule of law; history and evolution of public law system; 
scope and specific characteristic of public law; sources of 
public law; concepts and legal method of public law; 
basic principles of public law - the principle of 
democracy, the principle of the rule of law and 
Rechtsstaat, the concept of the supremacy of the 
constitution, the principle of separation of powers, 
political institutions and forms of administration 

870- 121 กฎหมายแพง่ : หลกัทัว่ไป  3(3–0–6)               
(Civil Law : General Principles)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย 
ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ  การ
เปล่ียนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ระบบกฎหมายท่ี 
 

ส าคัญของโลก  การใช้ การตีความและการบังคับตาม
กฎหมาย  สิทธิ หนา้ท่ี และการใชสิ้ทธิ รวมทั้งการใชสิ้ทธิ
เกินส่วน นิรโทษกรรม และหลักสุจริต  บทบัญญติัตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป  
ลกัษณะ 1  บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป  และลกัษณะ 2  บุคคล 
Prerequisite : - 

Meaning, history and sources of laws; types and 
classifications of laws; legislation, amendment and repeal 
of laws; the world’s prominent legal systems; application, 
interpretation and enforcement of laws; rights, duties, 
exercise of rights, including abuse of rights, amnesty and 
good faith;  provisions under the Civil and Commercial 
Code book I general principles: title I general provisions 
and title II persons     

870- 122 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา   
(Law of Juristic Acts and Contracts)   3(3–0–6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม ระยะเวลา อายุ
ความ และสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรรพ 1 ลักษณะ 4 5 และ 6  และบรรพ 2 ลักษณะ 2 
รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม  
Prerequisite : - 
 Principles of juristic act, period of time, 
prescription and contracts under the Civil and 
Commercial Code Book I title IV, V and VI and Book II 
title II, including law relating to the unfair contract terms 

870-181  ทกัษะเพื่อการศึกษากฎหมาย  1(0-2-1)  
(Academic Skills for Legal Study) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  
            หลกัตรรกศาสตร์และกระบวนการทางความคิดเพื่อ
การศึกษากฎหมาย หลกัและวธีิการส าคญัในการศึกษาและ
การสืบค้นข้อมูลทางกฎหมาย ภาษากฎหมาย การใช้

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะนิติศำสตร ์
 



ภาษาไทยเพื่อการศึกษากฎหมาย และรูปแบบการเขียนทาง
กฎหมาย  
Prerequisite : - 
 Logic and the logical process in studying law; 
principles and method of studying law and legal research; 
legal language, usage of Thai language in law and legal 
writing 

870- 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3–0–6) 
(Constitutional Law) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ประวติัศาสตร์ ววิฒันาการของแนวความคิดแบบ
รัฐธรรมนูญนิยม ความหมาย ประเภท และกระบวนการ
การจัดท าและวิ ธีการ ร่ า ง รัฐธรรมนูญ  โครงสร้า ง
รัฐธรรมนูญ อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย 
หลกัพ้ืนฐานทางรัฐธรรมนูญ เช่น หลกัความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักนิติรัฐ นิติธรรม หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หนา้ท่ีของ
ประชาชน สถาบนัการเมือง กระบวนการนิติบญัญติั ระบบ
ศาล การควบคุมความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
และการควบคุมตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 

Prerequisite : - 
History and evolution of the concept of 

constitutionalism; meaning; type and process of 
constitution-making and method of drafting a 
constitution; structure of constitution; constituent power; 
sovereignty; basic principles of constitution - the concept 
of the supremacy of the constitution, the principle of the 
rule of law and Rechtsstaat, the principle of separation of 
powers; the rights and freedoms under the constitution, 
the duties of people; political institution, the legislative 
process, the court system; the constitutionality control of 
the law, the control and check of the use of State power 

870-202 กฎหมายปกครอง   3(3–0–6) 
(Administrative Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ประวติัความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายปกครอง 
หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ลกัษณะทั่วไปของฝ่าย
ปกครอง บริการสาธารณะ การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
การจดัตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในทางกฎหมาย
มหาชน บุคลากรภาครัฐและทรัพยสิ์นของฝ่ายปกครอง ทฤษฎีวา่
ดว้ยการกระท าของฝ่ายปกครอง การใชแ้ละการตีความกฎหมาย
ปกครอง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัราชการของฝ่าย
ปกครอง หลกัความรับผิดของฝ่ายปกครอง แนวคิดและความ
จ าเป็นในการจดัระบบควบคุมฝ่ายปกครอง รูปแบบการควบคุม
ฝ่ายปกครอง การจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
Prerequisite : - 

History and sources of administrative law; 
fundamental principles of administrative law; general 
characteristics of the Administration; public service; the 
administrative organization of the state; the establishment 
and legal status of juristic person under public law; the 
civil servant and property of Administration; the theory of 
act of Administration; application and interpretation of 
administrative law; principles of  process of 
administrative action; principles of administrative 
liability; the concept and necessity of management of 
controlling system of the administration; methods of 
controlling the administration; the establishment of 
administrative court and its procedure 

870-211 กฎหมายอาญา 1   3(3–0–6) 
(Criminal Law I) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย
อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด  ตวัการและ



ผูส้นบัสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง 
การกระท าความผิดอีก อายคุวามและความผิดลหุโทษ 
Prerequisite : - 

General principles of criminal law; application 
of criminal law; criminal penalty and measure of safety; 
criminal liability, criminal attempts, principals and 
supporters of crimes; concurrence of offences; recidivism; 
prescription and petty offences 

870-212  กฎหมายอาญา 2   3(3–0–6) 
(Criminal Law II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน: 870-211 กฎหมายอาญา 1 

หลกักฎหมายเก่ียวกบัความผิดในลกัษณะต่าง ๆ 
ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญาเวน้แต่ลกัษณะ 1 
ลกัษณะ 1/1 ลกัษณะ 4 และลกัษณะ 8 
Prerequisite : 870-211 Criminal Law I 

Legal principles of offences under Book II of 
the Criminal Code, excluding title II, title I/I, title IV and 
title VIII 
870-221  กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัทัว่ไป 3(3–0–6) 
 (Law of Obligation : General Principles) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะหน้ี ตามลกัษณะ 
1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  2  
นอกจากท่ีเป็นเน้ือหาของกฎหมายลกัษณะนิติกรรมและ
สัญญา   และกฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง 
และลาภมิควรได ้
Prerequisite : - 

General principles of law of obligation under 
the Civil and Commercial Code Book II title I, excluding 
the law of juristic act and contract, law of torts, 
management of affairs without mandate and undue 
enrichment 

 

 

870-222  กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น   3(3–0–6) 
(Property Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน การได้มาซ่ึง
กรรมสิทธ์ิ แดนกรรมสิทธ์ิ การใช้กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ
รวม ทรัพยสิทธิประเภทต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์บรรพ 1 ลกัษณะ 3 และบรรพ 4 
Prerequisite : - 

Principles of property and real estate; obtaining 
of ownership, ownership of land; application of 
ownership, collective ownership; different types of 
property rights based on The Civil and Commercial Code 
Book I Title III and Book IV 

870-223  กฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการ 3(3–0–6) 
งานนอกสัง่ และลาภมิควรได ้
(Law of Torts, Management of Affairs without Mandate and 
Undue Enrichment) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์บรรพ 2 ลกัษณะ 3, 4 และ 5 
Prerequisite : - 

Principles of civil and commercial law; law of 
torts, management of affairs without mandate and undue 
enrichment based on The Civil and Commercial Code 
Book II Title III, IV and V 

870-224  เอกเทศสญัญา 1   3(3–0–6) 
(Specific Contracts I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกักฎหมายลกัษณะซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ เช่า
ทรัพยแ์ละเช่าซ้ือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์



บรรพ 3 ตลอดจนกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิ
ของคู่สญัญาตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
Prerequisite : - 

Principles of law in purchase and sale, 
exchange, gift, rent of property and hire purchase based 
on The Civil and Commercial Code Book III and law 
relating to consumer protection 
870-225  กฎหมายวา่ดว้ยการกูย้ืมและ  3(3-0-6) 
หลกัประกนั    
(Law of Secured Transactions) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกักฎหมายว่าดว้ยการกูย้ืม ค  ้ าประกนั จ านอง 
จ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ การให้
สินเช่ือเฉพาะการให้กู้ยืมเงินโดยสถาบันการเงิน และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
Prerequisite : - 

Principles of law in loan of money, suretyship, 
mortgage and pledge based on The Civil and Commercial 
Code Book III; the business collateral act; the business 
security act and other relating law 

870-226 กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ  3(3–0–6) 
(Law of Business Organization) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ประเภท การจดัตั้ง โครงสร้างขององค์กรธุรกิจ
ประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชนจ ากัด 
การเงิน การระดมทุน การบริหารจดัการ การจดัการภายใน
และการควบคุมการบริหารจดัการขององคก์รธุรกิจ การเขา้
สู่ต าแหน่ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร
กบับุคคลภายนอก ความรับผิดทางอาญาขององคก์รธุรกิจ 
กรรมการและผูบ้ริหาร 
Prerequisite : -  

 Types, establishment, structure of business 
organizations - partnership, limited company and public 
limited company; finance, capital mobilization, 
administration, internal management and  controlling of 
organizational business management; appointment to 
position; authority, duty and liability of committee and 
executive; relationship between the stockholders, 
committee, executive and outsiders; criminal liability of 
business organization, committee and executive  

870-227  กฎหมายครอบครัว   3(3–0–6)                      
(Family Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ประวติัและแนวคิดของกฎหมายครอบครัว การ
หมั้น การสมรส  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภริยา บิดา มารดา
กบับุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเล้ียงดู 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 5  
Prerequisite : -   
 History and concepts of family law; engagement; 
marriage; relationship between husband and wife, parents and 
children; child custody; child adoption and living allowance 
based on The Civil and Commercial code Book V 

870-281  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 1 :  2(2-0-4) 
ระบบกฎหมายเปรียบเทียบ   
(English for Lawyer I : Comparative Legal System)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ค าศัพท์เฉพาะเ ก่ียวกับการศึกษากฎหมาย
เปรียบเทียบ ประโยชน์ของการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งระบบซีวิลลอวแ์ละ
ระบบคอมมอนลอว ์รวมตลอดถึงการเบ่ียงเบนเขา้หาและ
แยกห่างจากกนัในปัจจุบนัของทั้งสองระบบ 
Prerequisite : -  

Technical legal terminology on comparative 
law; benefits of comparative legal studies, common and 



difference between Civil Law and Common Law Legal 
System and their actual convergence and divergence at 
the present time 

870-321  กฎหมายลกัษณะมรดก  3(3–0–6) 
(Law of Succession) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกักฎหมายเก่ียวกบัมรดก บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจดัการ
และปันทรัพย์มรดก มรดกท่ีไม่มีผูรั้บ อายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 6 
Prerequisite : -  
 Principles of law of succession; general 
provisions, statutory right of inheritance, testament, 
administration and distribution of estates, vacant estates, 
prescription under the Civil and Commercial code Book 
VI 

870-331  กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4) 
(Judicial Process and Thai Court System) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  
 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญา และ
ทางปกครอง การจัดระบบศาลเด่ียวและระบบศาลคู่ 
โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี และการบริหารงานของศาล
ยติุธรรมตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาล
ทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ี
ระหวา่งศาล 
Prerequisite : -  

Civil, criminal and administrative justice; 
systemization of single and dual courts; structure, authority and 
administration of court of justice according to the law on court 
organization; administrative court; military court and 
constitutional court; adjudication of Power and Duty of Courts 

870-332  กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 3(3–0–6) 
(Law of Civil Procedure) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : -  
หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบท

ทั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้ นต้น อุทธรณ์ และฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ การด าเนินคดีแบบ
กลุ่ม  
Prerequisite : -  

Principles of legal procedure law, general 
provisions, procedure of the Court of First Instance, the 
Court of Appeal and the Supreme Court under the Civil 
Procedure Code; class action 

870-333  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 3(3–0–6) 
(Law of Criminal Procedure) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักทั่วไปในการด า เ นินคดีอาญา อ านาจ
พนักงานสอบสวน อยัการและศาล การฟ้องคดีอาญาและ
คดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา 
จบั ขงั จ าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว สอบสวน วิธีพิจารณาใน
ศาลชั้ นต้น อุทธรณ์ และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
Prerequisite : - 

General principles of criminal procedure; 
authority of the inquiry official, public prosecutor and the 
court; prosecution of criminal cases and civil cases in 
connection with criminal cases; summons and criminal 
warrant, arrest and detention, imprisonment, search, 
provisional release; investigation; procedure in the Court 
of First Instance, the Court of Appeal and the Supreme 
Court under the Criminal Procedure Code 

870-334  กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน 3(3–0–6)                         
(Law of Evidence) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 870-332  กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

ห ลั ก ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
พยานหลกัฐาน ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ประมวล



กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน 

 
Prerequisite: 870-332 Law of Civil Procedure  

General principles and legal principles of 
evidence under the Constitution, the Civil Procedure 
Code, the Criminal Procedure Code and other laws 

870-355 ศาลปกครองและวธีิพิจารณา  3(3–0–6) 
คดีปกครอง   
(Administrative Court and Administrative Court Procedure) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัการจัดตั้งศาล
ปกครอง ระบบศาลปกครองของต่างประเทศท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจัดระบบศาลปกครองของไทย โครงสร้างและ
อ านาจหน้าท่ีของศาลปกครอง หลักการส าคัญของวิธี
พิจารณาคดีปกครองตั้ งแต่การเ ร่ิมคดี  การแสวงหา
ขอ้เท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี การพิพากษาคดี ตลอดจน
การบงัคบัคดี  
Prerequisite : - 

History and concepts of establishment of 
administrative court; the influence of western court 
system over Thai’s administrative court; structure, power 
and duty of administrative court; the important principles 
of administrative procedure, fact finding, hearing, 
judgment, including judgment enforcement 

870-341 กฎหมายมหาชนระหวา่งประเทศ 3(3–0–6) 
(Public International Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และบ่อเกิดของ
กฎหมายระหว่างประเทศ การกระท าท่ี มีผลในทาง
กฎหมายระหวา่งประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ บุคคลใน
กฎหมายระหว่างประเทศ การแบ่งประเภทของรัฐ สิทธิ

และหนา้ท่ีของรัฐ หลกัวา่ดว้ยเขตอ านาจของรัฐ การรับรอง
รัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิด
ของรัฐ ความสัมพันธ์ทางการฑูตและกงสุล ระบอบ
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีใชก้ับอาณาบริเวณต่างๆ การ
ระงบัขอ้พิพาทระหว่างประเทศ สงครามและการใชก้ าลงั
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่าง
ประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
Prerequisite : - 

History, theories and sources of international 
law; acts with binding force in international law; relations 
between international law and domestic law; subjects of 
international law; distinction of forms of state; rights and 
duties of state; principle of jurisdiction; recognition of 
state and recognition of government; succession of states; 
state liability; diplomatic and consular relations; 
application of international law regime in diverse areas; 
settlement of international disputes; war and the use of 
force in international relations; international law on 
human rights 

870-342  กฎหมายเอกชนระหวา่งประเทศ 2(2–0–4) 
(Private International Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความหมายและลักษณะของกฎหมายเอกชน
ระหว่ า งประ เทศ  นิ ติ สัมพัน ธ์ ร ะหว่ า ง เ อกชน ท่ี มี
องคป์ระกอบระหวา่งประเทศ หลกัเกณฑว์่าดว้ยกฎหมาย
ขดักนัซ่ึงก าหนดกฎหมายท่ีจะใช้ต่อนิติสัมพนัธ์ดังกล่าว 
การก าหนดเขตอ านาจศาล รวมถึงการยอมรับและการ
บงัคบัตามค าช้ีขาดของศาลต่างประเทศ 
Prerequisite : -   

Meaning and characteristics of private 
international Law; legal relationship between privates 
with international elements; rules of conflict of laws to 
determine law that apply to the relationship; the territorial 



jurisdiction of the Court, including recognition and 
enforcement of foreign judgments  

 

 
870-351  กฎหมายแรงงาน    3(3–0–6)  
(Labour Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

แนวคิดพ้ืนฐานและวิวฒันาการของกฎหมาย
แรงงาน  แนวคิดเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยแรงงาน กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน จ้างท าของ 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน  กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานกับการบริหารงาน
บุคคล 
Prerequisite : -   

General concepts and evolution of labour law; 
concepts of economics of labour; labour contract and hire 
of work contract under the Civil and Commercial code; 
labour protection law; safety, occupational health and 
work environmental law; workers compensation law; 
social security law; labour relations law; the law on 
establishment of labour court and labour procedure; 
labour law and personnel management 

870-381  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 2 :                         2(2-0-4) 
หลกักฎหมายสญัญาและละเมิดเปรียบเทียบ  
(English for Lawyer II : Comparative Contract Law and 
Torts Law)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกักฎหมายสญัญาและละเมิดจากมุมมอง
กฎหมายเปรียบเทียบ 
Prerequisite : -   

Principles of contract and torts law from 
comparative perspectives 

 

870-382  ทกัษะวชิาชีพนกักฎหมายและ 2(1–2–3) 
 การใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย  
(Lawyering Skill, Advocacy and Legal Consultancy) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 870-332 กฎหมายวธีิพิจารณาคดีความแพง่ 

ทกัษะท่ีส าคญัของการเป็นทนายความและท่ีปรึกษา
กฎหมาย ได้แก่ การสอบข้อเท็จจริงจากคู่ความ การให้
ค  าปรึกษา การเตรียมคดี การแสวงหาขอ้เท็จจริง การเจรจา
ต่อรอง การร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม การร่างค าฟ้อง 
ค าใหก้าร ค าร้องและค าแถลง การจดัท าบญัชีระบุพยาน  
Prerequisite : 870-332 Law of Civil Procedure 

Important skills for being a lawyer and a legal 
consultant - seeking a fact from clients, legal consultancy, 
preparing a lawsuit, negotiation skills, legal drafting skills 
including notices, accusations, testimony and accounting 
witnesses 

870-481  หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย  2(2–0–4) 
(Legal Professionalism) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

วิวฒันาการวิชาชีพกฎหมาย หนา้ท่ีและงานของนัก
กฎหมายในสาขาต่าง ๆ จรรยาบรรณ มรรยาทส าหรับวิชาชีพ
กฎหมาย อุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนกักฎหมาย 
การจัดการปัญหาความขัดแยง้เชิงผลประโยชน์ และการ
ควบคุมการประกอบวชิาชีพกฎหมาย 
Prerequisite : -    

Evolution of legal profession; duty and work of 
different types of lawyers; legal conduct, legal manner, 
ideal, moral and ethics for lawyers; management of 
conflict of interest and legal professional conducting 
870-384  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย 1(0-2-1) 
(Preparation for Cooperative Education for Lawyer) 



รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
             ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ก า ร ฝึ ก ง า น 
สหกิจศึกษา การศึกษาและค้นคว้าเอกสารในเ ร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการ
น าเสนอ การเขียนรายงานและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
Prerequisite : -    
   Cooperative education preparation; review of related 
literatures; personality development; presentation and 
report writing techniques and work ethics 

870-485  สหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย  8(0-24-0)  
(Cooperative Education for Lawyer) 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 870-384  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับ
นกักฎหมาย  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายท่ีนักศึกษามี
ความรับผิดชอบเสมือนพนกังานในหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของพนกังานท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาสห
กิจศึกษาตามกรอบการปฏิบติังานท่ีผ่านการพิจารณาของ
คณะนิติศาสตร์ร่วมกับหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ 16 สปัดาห์อยา่งต่อเน่ือง 
Prerequisite : 870-384 Preparation for Cooperative 
Education for Lawyer 
  Working in the fields of law, in that students 
are responsible staffs in organizations in public or private 
sectors, under the supervision of job supervisors 
designted by the organizations in collaboration with the 
cooperative faculty members in accordance with the job 
descriptions approved by both the organizations and the 
Faculty of Law for at least 16 weeks continuously 

กลุ่มวชิาเฉพาะทางกฎหมาย 

870-213  กฎหมายอาญา 3    3(3-0-6) 
(Criminal Law III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 870-211 กฎหมายอาญา 1  

หลกักฎหมายเก่ียวกบัความผิดลหุโทษในภาค 3  
และความผิดในลักษณะ 1 ลกัษณะ 1/1 ลกัษณะ 4 และ
ลกัษณะ 8 ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา 
Prerequisite : 870-211 Criminal Law I 

Legal principles of petty offence under Book 
III, including title I, title I/I, title IV and title VIII under 
Book II of the Criminal code 

870-228  เอกเทศสญัญา 2   3 (3–0–6) 
(Specific Contracts II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท าของ 
ตวัแทน นายหน้า และประนีประนอมยอมความ ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 
Prerequisite : -    

Principles of law in hire of work, hire of service, 
agency, brokerage and compromise based on the Civil 
and Commercial Code Book III 

870-229  เอกเทศสญัญา 3   3(3-0-6) 
(Specific Contracts III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกักฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย ์เก็บของใน
คลงัสินคา้ รับขน การพนันขนัต่อตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
Prerequisite : -    

Principles of law in loan, deposit, warehousing, 
carriage of goods and passengers and gambling and 
betting based on the Civil and Commercial Code Book III 
and other relating laws 

870-301  กฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง   
(Law on Administrative Procedure)   3(3–0–6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความเป็นมาและแนวคิดในการมีกฎหมายวา่ดว้ย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและต่างประเทศ 



แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
ความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง หลักเกณฑ์และขั้ นตอนการด าเนินการของ
เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายดงักล่าวตั้งแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการ
พิจารณา การออกค าสัง่ทางปกครอง การทบทวนค าสั่งทาง
ปกครอง การบงัคบัตามค าสั่งทางปกครอง รวมถึงกฎ และ
ความสมัพนัธ์กบักฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
Prerequisite : -    

History and concepts of law on administrative 
procedures in Thailand and other countries; fundamental 
concepts of administrative procedures; the importance of 
thei law on administrative procedures; rules and 
procedures for the conduct of the officer according to the 
law from the beginning of the process, issuing 
administrative orders, reviewing administrative orders, 
the enforcement of administrative orders, including 
regulations and relations with other relating laws 

870-302  กฎหมายเก่ียวกบัพรรคการเมืองและ 
การเลือกตั้ง    3(3–0–6) 
(Law on Political Party and Election) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  

ความหมายของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
บทบาทหน้าท่ีของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ งใน
ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย สถานะของ
พรรคการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ระบบการ
เลือกตั้งและขอ้ดีขอ้เสียของระบบการเลือกตั้งแบบต่างๆ 
ระบบพรรคการเมืองและพรรคการเมืองประเภทต่าง ๆ 
ความเป็นมาของแนวคิดว่าด้วยพรรคการเมืองและการ
เลือกตั้งในประเทศไทย  ระบบการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ไทย กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยพรรค
การเมือง องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีจดัการเลือกตั้งและองคก์รท่ีท า
หนา้ท่ีวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
Prerequisite : -    

 Definition of political party and election; role of 
political party and election in liberal democracy; status of 
political party and election according to constitution; 
election system and advantages and disadvantages of 
election systems; political party system and types of 
political parties; history and concepts of political party 
and election in Thailand; electoral system under Thai law; 
electoral law; political party law; electoral organization 
and dispute settlement body on election 

870-303  กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วน
บุคคล     3(3–0–6) 
(Law on Public Information Access and Rights of 
Privacy) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักพ้ืนฐานของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ แนวความคิดและววิฒันาการของสิทธิรับรู้ข่าวสาร
ของราชการและสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการและสิทธิส่วนบุคคล  
Prerequisite : -    

Principles on access to public information; 
concepts and evolution of the rights to access to public 
information and rights of privacy; law on public 
information access and rights of privacy 

870-304  กฎหมายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม     3(3–0–6) 
(Law on Conservation of Natural Resources and 
Environment) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์
ระหว่างระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ 
หลกัสหวิทยาการในการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายของรัฐ องคก์ร มาตรการทางกฎหมาย 
และมาตรการอ่ืนในการวางแผน การจัดการ การใช้และ



การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การ
ควบคุมและจดัการมลพิษ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตัด สินใจโครงการ ท่ี อ าจกระทบต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิชุมชนกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการบังคบัใช้กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มโดยเอกชน 
Prerequisite : -    

Principles, concepts, theories and relationships 
between the environmental ecology and natural resources; 
multidisciplinary principles on natural resources and 
environmental protection; governmental policy, 
organizations,  legal measures and other measures in 
planning, management, exploitation and protection of 
natural resources and environment; pollution control and 
management; public participation in environmental 
governance; community rights and the protection of 
natural resources and environment; private enforcement 
in environmental law  

870-305  กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดทางปกครอง   
(Law on Administrative Liabilities)   3(3–0–6) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกัพ้ืนฐานวา่ดว้ยความรับผิดของฝ่ายปกครอง 
หลกัความรับผิดทางปกครองจากการกระท าละเมิดและ
กระบวนการเยยีวยาความเสียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยความ
รับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี ความรับผิดทางปกครอง
โดยปราศจากความผิดตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่น 
กฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์กฎหมายวา่ดว้ย
ค่ าชดเชยแก่บุคคลผู ้เ ก่ี ยวข้องในคดีอาญา เ ป็นต้น  
ข้อยกเวน้ความรับผิดของฝ่ายปกครอง เขตอ านาจศาล
เก่ียวกบัความรับผิดทางปกครอง  
Prerequisite : -    

Fundamental principles on the law on 
administrative liabilities; tort liability of administrative 

officer, remedy under  the law on liability for wrongful 
acts of officials; administrative liabilities without fault 
under other acts - law on expropriation of private 
property, law on compensation in criminal cases ; 
exception of administrative liabilities; the jurisdiction of 
the administrative liabilities 

870-306  กฎหมายเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน  
(Law of Local Administration)  3(3–0–6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการกระจายอ านาจ ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินกับประชาชน  
โครงสร้าง สถานะ องค์กรและอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท วิธีการร่างและ
กระบวนการบัญญัติข้อบัญญัติท้องถ่ิน ระบบการคลัง
ทอ้งถ่ิน การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
Prerequisite : -    

Fundamental concepts of local administration 
and distribution of administrative power; relationship 
between local administrative organizations and citizens; 
structure, status, power and duties of local organizations 
by different types; method of  drafting and enacting 
regulations; local financial system and regulating of local 
administrative organizations 

870-307 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั  
(Legal Drafting and Legislative Process)  3(3-0-6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 องค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการในการยกร่าง
กฎหมาย การใชภ้าษาและถอ้ยค าในกฎหมาย หลกัเกณฑ์
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการนิติบญัญติัในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการเสนอ การพิจารณา การตราและประกาศใช้
กฎหมาย การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมาย การ



ประเมินผลกระทบจากการบัญญัติกฎหมาย ตลอดจน
ปัญหาในกระบวนการนิติบญัญติัของไทย 
Prerequisite : -    
 Institutions, rules and procedures in legal 
drafting; legal language usage and legal terminology; 
legal rules regarding legislation - the introduction, 
consideration, enactment, promulgation, amendment or 
abrogation; Regulatory Impact Assessment (R.I.A.) ; 
problems on Thai legislative process 

870-308 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
(Law on Public Personnel Management)  3(3-0-6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

แนวคิดและโครงสร้างการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
หลกัการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  กฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการประเภท
อ่ืน บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐประเภทอ่ืน 
Prerequisite : -    

Concepts and the structure of public personnel 
management; human resource management under the law 
on good governance; civil service act; and laws on public 
personnel management; officials in local administrative 
organizations, in public enterprises, and other types of 
officials 

870-309 กฎหมายท่ีดินและการควบคุมการใชท่ี้ดิน  
(Land Law and Land Use Control)  3(3-0-6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  
 แนวคิดทางกฎหมายในการจัดระบบท่ีดิน การ
แบ่งประเภทของท่ีดินตามกฎหมาย การเกิดข้ึนและผล
ในทางกฎหมายของท่ีดินแต่ละประเภท ระบบเอกสารสิทธิ
ในท่ีดินและการจดทะเบียนสิทธิในท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีควบคุมการใชท่ี้ดิน

ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายปฏิรูปท่ีดิน กฎหมายผงั
เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายการจัดสรรท่ีดิน 
กฎหมายอาคารชุด เป็นตน้ 
 
 
Prerequisite : -    
 Concepts of land use control; different type of 
land in term of law; occurrence and legal consequence in 
such a type of land; certificate of ownership and land 
registration by land code; rules of land use control related 
by other laws - land reform, city planning and building 
control act etc. 
870-311  กฎหมายเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน 
(Law of Juvenile Delinquency)    3(3–0–6)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

หลกักฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคมและ
จิตวทิยาของเด็กและเยาวชนผูก้ระท าผิด ผูก้ระท าผิดท่ีเป็น
เด็กในกระบวนการยติุธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน 
วธีิการแกไ้ขผูก้ระท าผิดรวม คุม้ครองผูเ้ยาวใ์นคดีแพ่งตาม
กฎหมายจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว วธีิพิจารณาความ
ในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว ปัญหาบางประการของ
กฎหมายเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน 
Prerequisite : -    

Principles of law and issues of social problems; 
juvenile and children’s psychology; children offenders in 
justice process, Children and Juvenile Court system; 
correction of wrongdoers; protection of youths in civil 
cases according to law of establishment of Juvenile and 
Family Court; procedure in Juvenile and Family Court; a 
such of problem in Law of Juvenile 

870-312 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  3(3–0–6) 
(Investigation and Inquiry) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      



การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาโดยเน้นการ
ปฏิบัติของเจา้หน้าท่ีผูรั้กษากฎหมาย วิธีการสืบสวนทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะพยานหลกัฐาน วิธีสอบปากค า 
การพิสูจน์และการตรวจสอบพยานหลกัฐาน 

 
Prerequisite : -    

Investigation and inquiry in criminal procedure 
with emphasis on law maintainers; scientific 
investigation; searching for evidence; proceeding of 
questioning; proof and examination of evidence 

870-313  อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา  3(3–0–6) 
(Criminology and Penology) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

ลกัษณะและสาเหตุของอาชญากรรม การป้องกนั
อาชญากรรม สังคมวิทยากฎหมายอาญารวมทั้งทฤษฎีและ
ผลการศึกษาวิจยัต่างๆ โครงการแกไ้ขบ าบดัผูก้ระท าผิด 
ระบบความยุติธรรม ระบบเรือนจ าและทัณฑสถาน 
ลกัษณะทางกายภาพทางสังคมและการศึกษาของผูต้อ้งขงั 
มาตรการรอการลงโทษและพกัการลงโทษรวมทั้งส ารวจ
ทฤษฎีและการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดดว้ยวธีิการต่างๆ 
Prerequisite : -    

Characteristics and causes of crime; prevention 
of crime; sociology of criminal law; various theories and 
studies; correction and therapy of offenders project; 
justice system; prison and penitentiary system; physical 
social characteristics and education of the convicts; 
measures of suspension of sentence and suspension of 
punishment; survey of theories and different treatments of 
offenders 

870-322  กฎหมายวา่ดว้ยตราสารเปล่ียนมือ 3(3–0–6) 
(Law of Negotiable Instruments) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

แนวความคิดเก่ียวกบัตราสารเปล่ียนมือ  ประเภท
และลกัษณะของตราสารเปล่ียนมือ ตราสารเปล่ียนมือตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และตามกฎหมายอ่ืน 
Prerequisite : -    

Concepts of negotiable instruments; types and 
characteristics of negotiable instruments; negotiable 
instruments under the Civil and Commercial code and 
other laws 

870-323  กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  3(3-0-6) 
(Intellectual Property Law)   
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ สัญญา
อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งกฎหมาย
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่าง ๆ 
Prerequisite : -    

Principles and concepts of intellectual 
property protection law; types of intellectual property; 
intellectual property protection in international context; 
licensing agreement of intellectual property and other 
relating laws 

870-324  กฎหมายลกัษณะลม้ละลายและการฟ้ืนฟกิูจการ  
(Bankruptcy and Business Rehabilitation Law)    3(3-0-6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

หลกัการและแนวคิดของกฎหมายลม้ละลาย และ
การฟ้ืนฟูกิจการ วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ี เจ้า
พนกังานพิทกัษท์รัพย ์อ านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลาย การสอบสวน บทก าหนดโทษและการฟ้ืนฟู
กิจการ 
Prerequisite : -    

Principles and concepts of bankruptcy and 
business rehabilitation law, debtor’s assets management, 



asset protection officers, court power and bankruptcy 
procedure, investigation, punishment and business 
rehabilitation 

 
 
 

870-325  กฎหมายประกนัภยั   3(3–0–6) 
(Insurance Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

กฎหมายลักษณะประกันภัยตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศ
ภยั การประกันชีวิตและการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
บทบาทของรัฐในการควบคุมและก ากับดูแลธุรกิจ
ประกนัภยั 
Prerequisite : -    

Insurance law based on the Civil and 
Commercial code; law on insurance against loss; law on 
life insurance; law on life insurance for the victims of the 
car accident; law on insurance business; state's role in 
controlling and regulating insurance businesses 

870-326  การใชแ้ละตีความกฎหมาย   3(3-0-6) 
(Application and Interpretation of Law)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

นิติวิธีและระบบกฎหมายท่ีส าคัญ ประวติัความ
เป็นมาและความแตกต่างในแง่นิติวิธีของระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์และซีวิลลอว ์การใช้และการตีความกฎหมายลาย
ลกัษณ์อกัษร การตีความกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรในระบบ
คอมมอนลอว ์การอุดช่องว่างของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร
ตามระบบกฎหมายไทย หลกัการตีความกฎหมายเฉพาะสาขา 
การตีความกฎหมายโดยวิธีการในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหา
พ้ืนฐานบางประการในทางนิติวธีิ 
Prerequisite : -    

Legal methodology and major legal system; 
history, background and differences of legal methodology 
in civil and common law; application and interpretation of 
written law; interpretation of statute in common law; gap 
in written law (non liquet and lacuna) in Thai legal 
system; principles of interpretation of law in specific 
fields; economic interpretation of laws; fundamental 
problems of legal methodology 

870-327  กฎหมายพาณิชยนาว ี  3(3-0-6) 
(Maritime Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

หลกักฎหมายพาณิชยนาวี เช่น กฎหมายเก่ียวกบั
เรือเดินทะเล การจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
ความผิดและการจ ากดัความรับผิดชอบของเจา้ของเรือ การ
เช่าเรือเดินทะเล การรับขนของทางทะเล ความผิดอนัเกิด
จากเรือโดนกนั การช่วยเหลือกูภ้ยัทางทะเล การเฉล่ียความ
เสียหายทัว่ไปและการประกนัภยัทางทะเล 
Prerequisite : -    

Principles of maritime law - ocean liners, ocean 
liner mortgaging and maritime preference rights, liability 
and limitation of ship owner’s liability, ocean liner 
renting, sea freighting, liability for ship crashes, sea 
rescue, average of general damage and sea insurance 

870-328 กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด  3(3-0-6) 
(Narcotic Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      
 กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษและวตัถุท่ี
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด กฎหมายเก่ียวกบัมาตรการในการปราบปราม
ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด กฎหมายเก่ียวกบัการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ระบบคุมประพฤติและ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  



Prerequisite : -    
 The law on narcotic and psychotropic 
substances; the procedure for drug offenses; measures to 
combat the drug offender; the rehabilitation of drug 
addicts; the probation system and the solutions to solve 
the drug problem 

870-343 กฎหมายองคก์ารระหวา่งประเทศ  3(3–0–6) 
(Law of International Organizations) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

ความหมายและการก่อตั้ งองค์การระหว่าง
ประเทศ สภาพบุคคลขององคก์ารระหวา่งประเทศ การเขา้
เป็นสมาชิกและการส้ินสุดสมาชิกภาพ ผลทางกฎหมาย
ของขอ้มติในองคก์ารระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความ
คุม้กนัขององคก์ารระหวา่งประเทศ โครงสร้างขององคก์าร
สหประชาชาติ ภารกิจ บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ
องคก์ารสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศในระดบั
ภูมิภาค แนวคิดวา่ดว้ยองคก์รเหนือรัฐ 
Prerequisite : -    
 Definitions and creation of international 
organizations; legal personality of international 
organizations; becoming and termination of membership 
of international organizations; legal effects of resolutions 
of international organizations; privileges and immunity of 
international organizations; structure of the United 
Nations, missions, roles and duties of the United Nations; 
regional international organizations; concept of 
supranational organization 

870-344  กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความสมัพนัธ์
ทางการทูตและการกงสุล   3(3–0–6) 
(International Law of Diplomatic and Consular Relations) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการทูต
และการกงสุล อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยความสัมพนัธ์

ทางการทูต ค.ศ.1961 อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วย
ความสัมพนัธ์ทางการกงสุล ค.ศ.1963 อนุสัญญาว่าด้วย
คณะทูตพิเศษ ค.ศ.1969 รวมทั้งกฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
และทางปฏิบติัของรัฐในปัจจุบนั 
Prerequisite : -    
 Fundamental concepts on the law of diplomatic 
and consular; law of diplomatic and consular relations in 
accordance with 1961 Vienna Convention on Diplomatic 
Relations, 1963 Vienna Convention on Consular 
Relations, 1969 Convention on Special Diplomats, 
including other relating domestic laws, and the state 
practice at present 

870-345  กฎหมายทะเล    3(3–0–6) 
(Law of the Sea) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

ประวติัความเป็นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิด
ของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน ้ าท่ีอยู่
ภายใตอ้ านาจการควบคุมของรัฐ และสถานะทางกฎหมาย
ของพ้ืนน ้ าท่ีมิได้อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของรัฐ 
เทคนิคทางกฎหมายในการก าหนดเขตทะเล และการระงบั
ขอ้พิพาทระหวา่งประเทศตามกฎหมายทะเล 
Prerequisite : -    

History of the law of the sea, sources of the 
law of the sea, the legal status of the waters under 
sovereign rights of a state and the one without; legal 
techniques in drawing up maritime boundaries; 
international dispute settlement according to the law of 
the sea 

870-346  กฎหมายประชาคมอาเซียน   3(3–0–6) 
(Law of ASEAN Community) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

การร่วมมือกันของรัฐตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ประวติัความเป็นมาของอาเซียน สภาพบุคคลตาม



กฎหมายระหว่างประเทศของประชาคมอาเซียน หลกัการ
และสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน เช่น   ความมุ่ง
ประสงค ์ หลกัการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองคก์ร อ านาจ
หน้าท่ี การระงบัขอ้พิพาท เป็นตน้ ขอ้ตกลงความร่วมมือ
ในประชาคมอาเซียน ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ การเมือง
ความมัน่คง หรือสังคมวฒันธรรม วิถีอาเซียน ประชาคม
อาเซียนกบัการปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาประชาคมอาเซียน ประชาคม
อาเซียนกบัสหภาพยโุรป 
Prerequisite : -  

International Cooperation under international 
law; history and legal personality of ASEAN Community; 
principles and essence of the ASEAN Charter – 
objectives, principles, memberships, structure, function, 
dispute settlement mechanisms, international dispute 
settlement; cooperation agreement of ASEAN 
Community on economics, politics, security, social, 
culture; ASEAN Way; ASEAN Community and human 
rights protection; problems and threats in the development 
of ASEAN Community; ASEAN Community and the 
European Union 
870-347  สิทธิมนุษยชน   3(3–0–6) 
(Human Rights) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

ความหมาย ความส าคัญ ประวติัความเป็นมา 
แนวคิดทางปรัชญา และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน 
หลกัการพ้ืนฐานทางสิทธิมนุษยชนภายใตก้รอบสากล การ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยองค์การสหประชาชาติและ
องคก์ารระหวา่งประเทศในระดบัภูมิภาค พนัธกรณีในทาง
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐไทย การ
คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ขั้ น พ้ื น ฐ า น ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นูญ ไท ย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสิทธิขั้นพ้ืนฐานกบัหลกัการส าคญั
ทางกฎหมาย อาทิ หลกัประชาธิปไตย หลกันิติรัฐ การใช้
อ านาจรัฐกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน การคุม้ครอง

สิทธิขั้ นพ้ืนฐานโดยองค์กรศาล อิทธิพลของสิทธิขั้ น
พ้ืนฐานท่ีมีต่อกฎหมายสาขาต่างๆ  
Prerequisite : - 

Definition, importance, history, philosophical 
concepts, and development of human rights; basic 
principles of international human rights; human rights 
protection of the United Nations and regional 
international organization; international commitments of 
Thailand to human rights; basic rights protection in the 
constitution of Thailand; relationships between basic 
rights and important legal principles - principles of 
democracy, the rule of law, Rechtsstaat; the use of states 
authority and the protection of basic rights; the protection 
of basic rights by the courts; the influence of basic rights 
in other fields of laws 

870-348  กฎหมายสหภาพยโุรป   3(3–0–6) 
(European Union Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

ความเป็นมาและวิวฒันาการของสหภาพยุโรป 
วตัถุประสงค์ บ่อเกิดของกฎหมายสหภาพยุโรป ลกัษณะ
ทางโครงสร้างของสหภาพยุโรป ระบบกฎหมายของ
สหภาพยุโรป อ านาจหน้าท่ี การด าเนินงานของสหภาพ
ยโุรป  ศาลยโุรป กฎหมายทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป 
ความสัมพนัธ์ภายในระหว่างสหภาพยุโรปกบัรัฐสมาชิก 
และความสัมพนัธ์ภายนอกของสหภาพยุโรปกับรัฐอ่ืน 
หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ พฒันาการในปัจจุบัน 
ผลกระทบต่อการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศไทยกบั
สหภาพยโุรป 
Prerequisite : - 

The creation and evolution of the European 
Union; objectives and sources of the European Union 
law; structure of the European Union; legal system of the 
European Union; legal authority, duties and 



administration of the European Union, the Court of 
Justice of the European Union; European Union law 
relating to economic;  internal relationships between the 
European Union and its member states, and external 
relationships between the European Union and other 
states or other international organizations; the European 
Union at presents; impacts on trade and investment 
between Thailand and the European Union 
870-352  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  3(3-0-6) 
(Consumer Protection Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
และกฎหมายคุ้มครองผู ้บริโภค กลไกของรัฐในการ
คุ้มครองผูบ้ริโภค กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีผู ้บ ริโภค การด าเ นินคดีแบบกลุ่มในคดี
ผูบ้ริโภค  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 
Prerequisite : - 
 Concepts and principles of consumer protection 
and consumer protection laws; governmental mechanisms for 
consumer protection; laws relating to the liability for damages 
emerging from unsafe product; consumer case procedural law; 
class action and other laws relating to consumer protection 

870-353  กฎหมายภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
(Taxation Law I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ความหมาย 
วตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บภาษีอากร หลกัการพ้ืนฐานของ
ภาษีอากรท่ีดี  โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร และ
ประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป์  

Prerequisite : - 
Concepts in taxation; definition, objectives of 

taxation; basic principles of good governance in taxation; 
structures of taxation law and the revenue code for 
personal income tax, corporate income tax, value added 
tax, specific  business tax and stamp duty 

 
 

870-354  กฎหมายภาษีอากร 2  3(3-0-6) 
(Taxation Law II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

หลกัการและแนวคิดของการจดัเก็บภาษีบริโภค
และภาษีทรัพย์สิน หลักกฎหมายภาษีสรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษี
การรับมรดก 
Prerequisite : - 

Principles and concepts of law in consumption 
tax and property  tax; principles of law in excise tax, 
custom duty, building and land tax, local development tax 
and estate tax 

870-355  กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 3(3-0-6) 
(Banking Institutions Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

ความหมาย และความส าคัญของสถาบันการเงิน 
นโยบายของรัฐ และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
ควบคุมก ากบัดูแลสถาบนัการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
กฎหมายและข้อบังคับในการจัดองค์กรในสถาบันการเงิน 
บทบาทของสถาบนัการเงินในการรับฝากเงิน การให้เครดิตและ
การให้บริการอ่ืน ๆ ทั้ งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
กฎหมายการใหค้วามคุม้ครองผูฝ้ากเงิน 
Prerequisite : - 

Definition and importance of financial 
institutions; state policy and the role of the bank of 



Thailand to control public and private financial 
institutions; regulations and rules on financial institutions; 
the role of financial institution on deposition, credit and 
the other services in term of domestic and international,  
law on protection of depositors  
 



870-356  กฎหมายหลกัทรัพย ์  3(3-0-6) 
(Securities Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -      

ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน 
ระบบทุน การระดมทุนของบริษทัโดยการออกหลกัทรัพย ์ชนิด
ของหลกัทรัพย ์การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อ
ประชาชน การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์การกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย์และการครอบง ากิจการ 
มาตรการส่งเสริมก ากับควบคุมดูแล การคุ้มครองผู ้ลงทุน 
บทบาทของตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์อกตลาด
หลักทรัพย์และศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า องค์กรท่ี
เก่ียวกับหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ การก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
Prerequisite : - 
 Relationship between money market and capital 
market; capitalism; fundraising of business by issuing 
securities; types of securities; issuing securities, putting 
securities up for sale to public; stock exchange business; 
unfair executions in sales of securities and business 
takeovers; control and supervision measures to protect 
investors, role of stock markets, center for over-the-
counter sale, center for advanced sale; organizations 
concerning the stock market and other related stock 
business; corporate governance of securities and stock 
market  

870-361  กฎหมายอิสลามเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 (Introduction to Fiqh) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความหมายของฟิกฮฺ (กฎหมายอิสลาม) และชะ
รีอะฮ (ศาสนบัญญัติ)   การก าเนิดและพัฒนาการของ 
ฟิกฮฺ  ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยคุตา่ง ๆ  รวมทั้งศึกษา 
มซัฮบั (ส านกัคิด) ต่าง ๆ ของฟิกฮฺ โดยเนน้มซัฮบัชาฟิอีย ์

 

 

Prerequisite : - 

Definitions of Fiqh and Shari’ah; origin and 
development of Fiqh, status and roles of Fiqh in several 
periods; Mazhab (schools of thoughts) in Fiqh with 
special reference to Mazhab Shafi’e 

870-362  หลกักฎหมายอิสลาม  1  3(3-0-6) 
(Principles of  Fiqh I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ประวัติความเป็นมาของวิชาอุ ศูลุลฟิกฮฺ(หลัก
กฎหมายอิสลาม)  หุกม(บทบญัญติั)  ประเภทและท่ีมาของหุกม 
เช่น  อลักรุอาน  หะดีษ  อิจญม์าอ ์ และกิยาส (การเทียบเคียง) 
Prerequisite : - 

History of the Principles of Fiqh; Islamic 
jurisprudence; types and sources of Hukum - al-Qur’an, 
Hadith, Ijma’, and Qiyas 
870-363  กฎหมายอิสลามวา่ดว้ย หะลาล-หะรอม 
(Fiqh: Halal-Haram)   2(2–0–4) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 กฎหมายอิสลามท่ีเ ก่ียวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม 
เคร่ืองใช ้และเคร่ืองแต่งกายท่ีอนุมติัและไม่อนุมติัและเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัความสะอาด 
Prerequisite : - 
 Fiqh pertaining to permissible (lawful) and 
forbidden (prohibited) food, drink, basic necessities, and 
clothing; and cleanliness 

870-364  กฎหมายอิสลามระหวา่งประเทศ 2(2–0–4) 
  (International Islamic Law) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศทั้ งประเภท
เอกชนและมหาชน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ 
สถานภาพของผู ้ท่ีไม่ใช่พลเมืองของรัฐอิสลาม หลัก



ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐอิสลามกบัรัฐอ่ืน ทั้งในภาวะปกติ 
ภาวะสงครามและในภาวะท่ีมีสญัญาต่อกนั 

Prerequisite : - 

 Private and public international islamic law; 
legal person in international Law; status of non-Muslims 
in Islamic state; principles of relations  between Islamic 
state and other states under normal, war and pact 
conditions 

870-383  ฝึกปฏิบติัการทางกฎหมาย  
(Legal Internship)   ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชม. 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 870-382 ทกัษะวิชาชีพนกักฎหมาย
และการใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย 
 การฝึกปฏิบติังานของนักศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน ในงานทางดา้นกฎหมายหรืองานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบักฎหมายหรืองานท่ีช่วยให้นกัศึกษามีมุมมองและแนวคิดท่ี
สามารถน ามาปรับใชก้บัความรู้ทางดา้นกฎหมายในทางปฏิบติั
ไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมงหรือ 8 สัปดาห์
ต่อเน่ืองกนั 
Prerequisite : 870-382 Lawyering Skill, Advocacy and 
Legal Consultancy 
 Internship program in public or private sectors 
in legal profession, related career, or any other career 
which enhances the student’s ability to apply practical 
perspectives and concepts of law for the duration of at 
least 300 hours or 8 weeks continuously 

870-391  ระบบกฎหมายสิงคโปร์  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Singapore) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบกฎหมายสิงคโปร์ 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง ระบบ
ศาล หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และ
กฎหมายอาญาของประเทศสิงคโปร์ 

Prerequisite : - 
Introduction to legal system of Singapore, 

constitution, structure and political organizations, court 
system, basic principles of civil, commercial, and 
criminal law of Singapore 

870-392  ระบบกฎหมายมาเลเซีย  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Malaysia) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบกฎหมายมาเลเซีย 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง ระบบ
ศาล หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และ
กฎหมายอาญาของประเทศมาเลเซีย 
Prerequisite : - 

Introduction to legal system of Malaysia, 
constitution, structure and political organizations, court system, 
basic principles of civil, commercial, and criminal law of 
Malaysia  

870-393  ระบบกฎหมายเวยีดนาม  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Vietnam) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบกฎหมายเวียดนาม 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบนัทางการเมือง ระบบศาล หลกั
พ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และกฎหมายอาญา
ของประเทศเวยีดนาม 
Prerequisite : - 

Introduction to legal system of Vietnam, 
constitution, structure and political organizations, court 
system, basic principles of civil, commercial, and 
criminal law of Vietnam 

870-394  ระบบกฎหมายบรูไน  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Brunei Darussalam) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 



ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบกฎหมายบรูไน 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบนัทางการเมือง ระบบศาล 
หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และ
กฎหมายอาญาของประเทศบรูไน 
Prerequisite : - 

Introduction to legal system of Brunei 
Darussalam, constitution, structure and political 
organizations, court system, basic principles of civil, 
commercial, and criminal law of Brunei Darussalam 

870-395  ระบบกฎหมายอินโดนีเซีย  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Indonesia) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบกฎหมายอินโดนีเซีย 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบนัทางการเมือง ระบบศาล หลกั
พ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และกฎหมายอาญาของ
ประเทศอินโดนีเซีย 
Prerequisite : - 

Introduction to legal system of Indonesia, 
constitution, structure and political organizations, court 
system, basic principles of civil, commercial, and 
criminal law of Indonesia 

870-396  ระบบกฎหมายฟิลิปปินส์  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Philippines) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบกฎหมายฟิลิปปินส์ 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง ระบบ
ศาล หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และ
กฎหมายอาญาของประเทศฟิลิปปินส์ 
Prerequisite : - 

Introduction to legal system of Philippines, 
constitution, structure and political organizations, court 
system, basic principles of civil, commercial, and 
criminal law of Philippines 

 
 
 
 
870-397  ระบบกฎหมายเมียนมาร์  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Myanmar) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบกฎหมายเมียนมาร์ 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง ระบบ
ศาล หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และ
กฎหมายอาญาของประเทศเมียนมาร์ 
Prerequisite : -  

Introduction to legal system of Myanmar, 
constitution, structure and political organizations, court 
system, basic principles of civil, commercial, and 
criminal law of Myanmar 

870-398  ระบบกฎหมายลาว   3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Laos) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับระบบกฎหมายลาว 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง ระบบ
ศาล หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และ
กฎหมายอาญาของประเทศลาว 
Prerequisite : -  

Introduction to legal system of Laos, 
constitution, structure and political organizations, court 
system, basic principles of civil, commercial, and 
criminal law of Laos 

870-399  ระบบกฎหมายกมัพชูา  3(3–0–6) 
(Introduction to Legal System of Cambodia) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบกฎหมายกัมพูชา 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างและสถาบนัทางการเมือง ระบบศาล 



หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และกฎหมาย
อาญาของประเทศกมัพชูา 

 
 

Prerequisite : -  
Introduction to legal system of Cambodia, 

constitution, structure and political organizations, court 
system, basic principles of civil, commercial, and 
criminal law of Cambodia 

870-401  กฎหมายการคลงัมหาชน  3(3–0–6) 
(Public Finance Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความเป็นมา ทฤษฎี  แนวคิดพ้ืนฐาน และ
พฒันาการของการคลงัภาครัฐ ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
คลงัภาครัฐกบัสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หลกั
เศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการคลังภาครัฐ เคร่ืองมือ
ทางการคลงัท่ีรัฐใชใ้นการบริหารประเทศ ระบบภาษีอากร 
หลักกฎหมายทั่วไปของงบประมาณ กระบวนการ
งบประมาณ กฎหมายการคลงั เช่น บทบัญญติัท่ีเก่ียวกับ
การคลงัในรัฐธรรมนูญ กฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง การก่อหน้ีสาธารณะ และ
รายจ่ายของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการใชง้บประมาณ
และการตรวจเงินแผน่ดิน 
Prerequisite : -  

History, theories, basic concepts and 
development of fiscal law; relationship of fiscal 
management and economy, politics and society; 
economics principles relates to fiscal management; fiscal 
instruments; tax system; general principles of laws on 
state budgeting, state budget procedure; fiscal law – 
provision on fiscal management in the constitution, law 
on fiscal procedure, law on treasury reserve; public debt 

and state expenditure; state budgeting and financial 
monitoring and auditing 

 
 
 

870-402  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจและการบริการ
สาธารณะ     3(3–0–6) 
(Public Economic Law and Public Service) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

วิวฒันาการและแนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี
ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ หลกัเกณฑพ้ื์นฐานและมาตรการ
ท่ีรัฐน ามาใช้ในการควบคุมการด าเนินการทางเศรษฐกิจ
ของเอกชน หลกัเกณฑพ้ื์นฐานในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐ การจัดท าบริการสาธารณะกับการ
ด าเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐ หลกัเกณฑพ้ื์นฐานในการ
จดัท าบริการสาธารณะ องค์กรและการด าเนินการของรัฐ
ในการด าเนินการในทางเศรษฐกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ  รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการจัดท าบริการ
สาธารณะ 
Prerequisite : - 

Development and concepts of roles and duties 
of state in the economic system, basic principles and 
measure used to control private economic activities, 
fundamental concept of economic activities of state; 
public service and economic activities of state, 
fundamental rules of public service; organization and 
procedures on the conduct of economic activities and 
providing public service; forms and legal status of public 
enterprises and public organizations; privatization of 
public enterprises; the increasing of the role of private 
sector in providing public service 



 

 

 

 

870-403  สญัญาของฝ่ายปกครอง  3(3–0–6) 
(Administrative Contracts) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความหมาย ประเภทของสัญญาของฝ่ายปกครอง 
หลกัพ้ืนฐานส าคญัเก่ียวกับสัญญาของฝ่ายปกครอง ทั้งท่ี
เป็นสญัญาทางแพง่และสญัญาทางปกครอง สญัญาของฝ่าย
ปกครองท่ีส าคญัต่อการจดัท าบริการสาธารณะ เช่น สัญญา
สัมปทาน สัญญาร่วมทุน สัญญาเก่ียวกบัการพสัดุ เป็นตน้ 
และกระบวนการจดัท าสญัญาของฝ่ายปกครอง  
Prerequisite : - 

Definition and types of administrative law; the 
fundamental of administrative law by civil contract law 
and administrative contract law; legal principles relating 
to administrative contracts for public services - 
concession contract, joint venture agreement and 
procurement of materials contract etc. and the process of 
administrative contract making 
870-404  กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต     3(3–0–6) 
(Anti-Corruption Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 บทบาทและกลไกทางกฎหมายท่ีส าคัญในการ
ติดตาม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ภาครัฐและภาคเอกชนอนัก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจและ
สงัคม เช่น กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยความผิด เ ก่ียวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ กฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นตน้ 
Prerequisite : - 
 Role and legal mechanism for following, 
protection and prevention corruption in public or private 
sectors that destruct economic and society - Anti-
Corruption Regulation in public sector, Auditor general of 
Thailand Regulation, Law on Anti-Corruption Procedure 
etc. 

870-405  ศาลรัฐธรรมนูญและวธีิพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  
(Constitutional Court and Constitional Court Procedure) 3(3–0–
6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

แนวคิดการจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ภารกิจ โครงสร้าง
และอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ หลกัการทั่วไปของวิธี
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและหลักการเฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญบางประเภท ค าวินิจฉัย ผลของค า
วินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
Prerequisite : - 

Concepts of the establishment of the 
Constitutional Court, function, structure and jurisdiction 
of the court, the general principles of the constitutional 
court procedure and specific principles for some 
constitutional cases, constitutional judgments and its 
enforcement  

870-406  สญัชาติและนิติฐานะของคนต่างดา้วในประเทศไทย  
(Nationality and Legal Status of Foreigner in Thailand) 2(2–0–4) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

แนวคิดเก่ียวกบัสัญชาติ การไดส้ัญชาติไทย การ
เสียสัญชาติไทย และการกลับคืนสู่สัญชาติไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย อาทิ สิทธิในการเขา้เมือง การประกอบอาชีพ 



การประกอบธุรกิจ  การถือครอง ท่ี ดิน  และการถือ
กรรมสิทธ์ิในหอ้งชุด   
Prerequisite : - 

Concepts of nationality; the acquistion, loss and 
recovery of Thai nationality under the Nationality Act; 
legal status of the foreigner in Thailand - immigration, 
working, doing business, ownership title of land and 
condominium 

 

870-407  สมัมนาปัญหากฎหมายมหาชน 3(1–4–4) 
(Seminar on Public Law Problems) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ระเบียบวิธีวิจยัและปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญั
ในทางกฎหมายมหาชน หรือหลกัการส าคญัเฉพาะเร่ืองกฎหมาย
มหาชนและค าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง 
Prerequisite : - 
 Research methodology and specific problems in 
public law or related to important principles in public law 
and relating court decisions 

870-408  หัวข้อพิเศษเก่ียวกับกฎหมายมหาชน(Special 
Topic in Public Law)    3(x-y-z) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชากฎหมายมหาชน เน้ือหารายวิชาและการกระจาย
หน่วยกิตเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in public law; a 
detailed course description and credit distribution are 
subject to the approval of the curriculum committee and 
lecturers   

870-411  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  3(3–0–6) 
(Economic  Crime) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การ

กระท าความผิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจและการ
พาณิชย์   มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าดว้ยการ
ฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเ ก่ียวกับสถาบันการเ งิน 
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ความผิด
อาญาเก่ียวกบัองค์กรธุรกิจ รวมตลอดถึงปัญหาการบงัคบั
ใชก้ฎหมายและความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมดงักล่าว 
Prerequisite : - 

Meanings of economic crimes, business crimes 
and commercial crime; state’s measures and mechanism 
for economic crimes prevention - law on money 
laundering prevention and suppression; law on 
defraudment; law on financial institution; law on 
securities and exchange; corporate crimes; problems of 
law enforcement, and international cooperation for 
protection and prevention economic crimes 

870-412  นิติวทิยาศาสตร์   3(3–0–6) 
(Forensic Science)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

การน าความรู้ทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ใน
สาขาต่างๆ และความรู้ทางดา้นกฎหมายมาประยุกตใ์ชใ้น
การเก็บและพิสูจน์หลักฐานในการตรวจร่างกายและ
ตรวจสอบวตัถุพยานต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการคน้หาความจริง
หรือพิสูจน์ขอ้เท็จจริง 
Prerequisite : - 

Implementation of medical knowledges, 
sciences and law to apply with collecting and proving of 
evidence for physical and material examination to search 
for truth or facts 



870-413  สมัมนาปัญหากฎหมายอาญา  3(1–4–4) 
(Seminar on Criminal Law Problems) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
ส าคญัในทางกฎหมายอาญา หรือหลกัการส าคัญเฉพาะ
เร่ืองกฎหมายอาญาและค าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

Prerequisite : - 
Research methodology and specific problems in 

criminal law or related to important principles in criminal 
law and relating court decisions 

870-414  หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายอาญา  3(x-y-z) 
(Special Topic in Criminal Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชากฎหมายอาญา เน้ือหารายวิชาและการกระจาย
หน่วยกิตเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in criminal law; a 
detailed course description and credit distribution are 
subject to the approval of the curriculum committee and 
lecturers   
870-421  การระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ  3(3-0-6) 
(Business Disputes Resolution) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาท
ท า ง เ ลื อ ก  ก า ร ร ะ งั บ ข้ อ พิ พ า ท ท า ง ธุ ร กิ จ  ก า ร
อนุญาโตตุลาการ หลกักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ และขอ้ตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับ
อนุญาโตตุลาการท่ีส าคญั ขอ้พิจารณาในการท าสัญญา การ

เลือกกฎหมายและวิธีการระงบัขอ้พิพาท หลกัเกณฑ์และ
ปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบงัคบัตาม
ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการและค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ 
Prerequisite : - 

Principles and concepts of alternative dispute 
resolution; business dispute resolution; arbitration; 
principles of law, rules, regulations and international 
agreement relating to arbitration; some considerations on 
arbitration agreement; choice of law and disputes 
settlement; some issues to sue a lawsuit; the 
acknowledgement and enforcement of the arbitral award 
and the foreign judgment in Thai court 

870-422  สมัมนาปัญหากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 3(1-4-4) 
(Seminar on Private and Business Law Problems) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ระเบียบวิธีวิจัย และปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
ส าคัญในทางกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ หรือ
หลกัการส าคญัเฉพาะเร่ืองกฎหมายเอกชนหรือกฎหมาย
ธุรกิจ และค าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง  
Prerequisite : - 

Research methodology and specific problems 
in private and business Law or related to important 
principles in private and business Law and relating court 
decisions 

870-423  หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายเอกชน 3(x-y-z)  
(Special Topic in Private Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หวัขอ้ใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบนัใน
สาขาวชิากฎหมายเอกชน เน้ือหารายวชิาและการกระจาย
หน่วยกิตเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
Prerequisite : - 



New topics or current issues in private law; a 
detailed course description and credit distribution are 
subject to the approval of the curriculum committee and 
lecturers   

870-424  หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ 3(x-y-z)  
(Special Topic in Business Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ เน้ือหารายวิชาและการกระจาย
หน่วยกิตเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in business Law; a 
detailed course description and credit distribution are 
subject to the approval of the curriculum committee and 
lecturers   
870-431  กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ :   
ภาคบงัคบัคดี      3(3-0-6) 
(Law of Civil Procedure : Execution of Judgments of Orders) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  870-332    กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

หลกักฎหมายวา่ดว้ยวธีิการชัว่คราวก่อนพิพากษา 

และการบังคบัตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

Prerequisite : 870-332  Law of Civil Procedure 

Principles of law concerning interim relief; 

execution of judgment or execution of the orders based on 

Code of Civil Procedure  

870-432  หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายวธีิพิจารณาความ  
(Special Topic in Proccedural Law)   3(x-y-z) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ี เป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ เน้ือหารายวิชาและการ

กระจายหน่วยกิตเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in procedural law; 
a detailed course description and credit distribution are 
subject to the approval of the curriculum committee and 
lecturers   

 
 

870-441  กฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
(Law on International Business Transactions) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลักการและแนวคิดเ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักการและโครงสร้างทางกฎหมาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายและสัญญาเก่ียวกับการ
ลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การกู้ยืมเงิน การซ้ือขาย 
การขนส่ง การประกนัภยัสินคา้ การช าระเงินและการโอน
เงินระหว่างประเทศ ตลอดจนการระงับข้อพิพาททาง
การคา้ระหวา่งประเทศ 
Prerequisite : - 

Principles and basic concepts of international 
business; principles and structure of law on international 
business; law and contract relating to investment, 
technology transfer, loan, sales, carriage of goods, cargo 
insurance and international money transfer, including 
international trade dispute settlement  

870-442  กฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  3(3–0–6) 
(International Environmental Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ท่ี ม า  แนว คิ ดและหลักก า รของกฎหมา ย
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ บทบาทของกฎหมายระหวา่ง
ประเทศในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารระหวา่ง
ประเทศและองค์กรภาคเอกชนท่ีเ ก่ียวข้องกับปัญหา



ส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ ขอ้ตกลงและหลกักฎหมาย
ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า  
มลพิษทางอากาศขา้มเขตแดน มลพิษทางทะเล การขนส่ง
ของเสียและวัตถุอันตรายข้ามแดน การเปล่ียนแปลง
บรรยากาศโลกซ่ึงเกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจกและ
การลดลงของชั้นโอโซน การคุม้ครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตลอดจนพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวท่ี์ใกลจ้ะสูญ
พนัธ์ุ เป็นตน้ ความรับผิดของรัฐและการระงบัขอ้พิพาทท่ี
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
Prerequisite : - 

History, concepts, principles of international 
environmental law; roles of international law on 
environmental problems; international environmental 
problem relating to international organization and private 
sector; international agreement and principles on 
international environmental law – water pollution , 
transboundary air pollution, sea pollution, transboundary 
movement of hazardous waste and their disposal, climate 
change, biodiversity and endangered flora and fauna 
protection etc.; state liability and international dispute 
settlement on international environmental problems 

870-443  กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  3(3–0–6) 
(International Economic Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

บทบาทและความส าคัญของกฎหมายท่ีมีต่อ
ระบบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ทั้งในดา้นการคา้ระหวา่ง
ประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการลงทุนขา้มชาติ 
วิว ัฒนาการของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นับตั้งแต่ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา การจัด
ระเบียบโลกในดา้นเศรษฐกิจ บทบาทขององคก์ารระหวา่ง
ประเทศทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั กฎหมายการลงทุนระหวา่ง
ประเทศ และวิธีการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

Prerequisite : - 
Roles and importance of law on international 

economic system in terms of international trade,  
monetary and transnational investment; development of 
international economic law from the end of World War II; 
World order on economic; the roles of key international 
economic organizations; law on international investment; 
international investment dispute settlement 

 

870-444  กฎหมายต่อตา้นการก่อการร้ายสากล  3(3–0–6) 
(International Anti – Terrorism Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  

พฒันาการของการก่อการร้าย จุดก าเนิด และ
บริบทท่ีท าให้การก่อการร้ายกลายเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ
โลก ทฤษฏีทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการก่อ
การร้าย บริบทของการก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย
และสากล เคร่ืองมือทางกฎหมายในการต่อตา้นการก่อการร้าย 
Prerequisite : - 

Development of terrorism, source of the 
beginning and the core of context that is a part of 
terrorism is becoming to be a crucial world problem; law 
theories concerning with anti-terrorism; a context of 
terrorism in Thailand and international community; legal 
instruments to counter terrorism 

870-445  สมัมนาปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศ  3(1–4–4) 
(Seminar on International Law Problems) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  

ระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
ส าคญัในทางกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือหลกัการส าคญั
เฉพาะเร่ืองกฎหมายระหว่างประเทศ และค าวินิจฉัยของ
ศาลท่ีเก่ียวขอ้ง 
Prerequisite : - 



Research methodology and specific problems in 
international law or related to important principles in 
international law and relating court decisions 

870-451  กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3–0–6) 
(Information and Communication Technology Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  

กฎหมายไทยกบันโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
พฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการท่ีส าคัญของกฎหมาย
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการ
แสดงออกซ่ึงความเห็น รวมตลอดถึงสภาพปัญหาการ
บังคับใช้ กฎหมายปัจ จุบันในสังคมยุค เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 
Prerequisite : - 

Thai’s law and policy of information 
technology; development of information technology and 
computer; electronics data; the core principles of IT law - 
electronic transaction act, computer crime act; using 
social network system to be effective for protection of 
iIntellectual property; protection of private right; freedom 
of expression; problem of enforcement; the IT currently 
law and the law that relating to digital Economy 

870-452  กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน  3(3-0-6) 
(Investment Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

แนวคิด นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน 
กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนทางตรง การคุม้ครองและการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดย
ประเทศผูรั้บและประเทศผูส่้งออกการลงทุน การประกอบ

อาชีพของคนต่างดา้ว รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน
ของประเทศอ่ืน ๆ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน และการ
ระงบัขอ้พิพาทดา้นการลงทุนระหวา่งประเทศ 

Prerequisite : - 

Concepts, policy in term of investment; law 
relating to direct investment; protection and promotion for  
domestic and international investment by capital 
receiving and exporting states; law relating to aliens’ 
occupations, including law relating to investment in other 
countries; organization relating to investment; and 
international investment disputes resolution  

870-453  กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 3(3-0-6) 
(Trade Competition Laws) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกัการพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจแบบกลไก
ตลาด แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม บทบาท
ของรัฐในการก ากบัดูแลการแข่งขนั มาตรการส าคญัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ อาทิ การควบคุมและ
ป้องกันการร่วมกันจ ากัดการแข่งขันระหว่างผูป้ระกอบ
ธุรกิจ การป้องกนัการใชอ้  านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ การ
ควบรวมกิจการ การบริหารการบงัคบัใชก้ฎหมายแข่งขนั
ทางการคา้โดยรัฐและเอกชน 
Prerequisite : - 

Basic principles of market economic system; 
concepts of industrial economics; the role of government 
in controlling trade competition; the important measures 
according to trade competition law - controlling and 
protecting against restriction of competition, protection 
against market domination; merger; administration and 
enforcement of trade competition law by government and 
private sector   

870-454  ปัญหากฎหมายภาษีอากร  3(3-0-6) 



(Selected Problems in Taxation Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 ปัญหากฎหมายภาษีอากรท่ีส าคญัในปัจจุบนั เช่น 
ปัญหาเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร รวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหา 
Prerequisite : - 
 Important current problems in taxation law  - 
problems in personal and corporate income tax, value-
added tax, excise tax and custom duty; proposals and 
suggestions for problem resolution 

870-461  อลักรุอานท่ีเก่ียวกบักฎหมาย  3(3-0-6)  
(Qur’anic Verses Bearing on Law)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

วิเคราะห์อายะฮฺ (โองการ) ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัฟิกฮฺ
(กฎหมายอิสลาม)  ในส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก  โองการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมาย
อาญา เช่น ความผิดทางอาญาท่ีมีการก าหนดบทลงโทษ 
และความผิดทางอาญาท่ีไม่มีการก าหนดบทลงโทษ และอา
ย ะ ฮฺ ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ร ะบบศ าล  ก า ร พิ จ า รณ าค ดี  แ ล ะ
พยานหลกัฐาน 
Prerequisite : - 
 Analysis of Qur’anic verses relating to Fiqh on 
Islamic family law and inheritance,  verses relating to 
criminal law - criminal offence with assigned penalty and 
without assigned penalty; and verses relating to court 
system, trial and evidence 

 

870-462  หะดีษท่ีเก่ียวกบักฎหมาย  3(3-0-6) 
(Al-Hadith Bearing on Law)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

วเิคราะห์หะดีษต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์การลม้ละลาย การจ าน า จ านองและการค ้าประกนั 
หะดีษต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกฎหมายอาญา และการพิจารณา
คดีอาญา 
Prerequisite : - 

Analysis of Hadith relating to civil and 
commercial law;  bankruptcy; pawn; mortgage and 
suretyship;  Hadith relating to criminal law and criminal 
trial 

 

870-463  หลกัการปฏิบติัศาสนกิจในอิสลาม        3(3–0–6)  
(Fiqh  al-Ibadat)   
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกัการหรือบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัอิบาด๊าต 
(ศาสนกิจ)  ทั้งหมด คือ การท าความสะอาด  การละหมาด  การ
ถือศีลอด  การจ่ายซะกาฮ ์ และการประกอบพิธีหจัญ ์
Prerequisite : - 

Islamic jurisprudence on all Ibadat (religious 
rituals) - cleanliness, prayer (Salat), fasting (Siyam), 
almsgiving (Zakat), and performing Hajj  

870-464  กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1  3(3-0-6) 
(Fiqh  al-Muamalat I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

การซ้ือขายในอิสลาม ประเภทต่างๆ ของการซ้ือ
ขาย การโฆษณาสินคา้ การลดแลกแจกแถม การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค การปรับข้ึนราคาสินคา้ การกกัตุนสินคา้  ลิขสิทธ์ิ
ทางการคา้ การซ้ือขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเช่า 
การจ าน า จ านอง  การว่าจา้ง  สัญญาท่ีไม่มีการตอบแทน 
เช่น วะกฟั ฮิบะฮฺ และ ฮะดียะฮฺ 

Prerequisite : - 

Fiqh in relation to sale contract, advertisment, 
sale promotion, consumer protection, price increasing, 



hoarding goods, intellectual property, e-commerce, hire of 
property, pledge and mortgage (Rahn), hire of work, and 
gift 

870-465  กฎหมายอาญาอิสลาม  3(3-0-6) 
(Criminal  Fiqh)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

กฎหมายอิสลามในส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีอาญาต่าง ๆ 
บทลงโทษและความผิดท่ีไม่มีก าหนดบทลงโทษ(ตะอซีร) 

 
 

Prerequisite : - 
Fiqh pertaining to criminal law; punishment; 

offence with unstated punishment (Ta’sir) 

870-466  กฎหมายครอบครัวอิสลาม  3(3-0-6) 
(Islamic Family Law) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

การหมั้ น  การสมรส  สิทธิและหน้าท่ีของคู่
สมรส  การส้ินสุดของการสมรส การเล้ียงบุตรและการ
ปกครอง สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา 
Prerequisite : - 

Engagement; marriage; rights and duties of the 
married couple; Cancellation of marriage; child rearing 
and guardianship; rights of a child and parents  

870-467  กฎหมายมรดก-พินยักรรมอิสลาม 3(3-0-6)   
(Law of Inheritance and Will in Islam) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หลกัการแบ่งมรดกในอิสลาม ผูมี้สิทธิรับมรดก 
การตดัสิทธิในมรดกและการท าพินยักรรม  ทศันะการแบ่ง
มรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลาม 

Prerequisite : - 

Division of inheritance in Islam; eligible 
recipients of inheritance; disinheritance; will in Islam; 

Arabs’ concepts of inheritance division before the 
Coming of Islam 

870-468  ระบบการศาลและวธีิพิจาณาความในอิสลาม  
(Islamic Judicial System and Judiciary process)  3(3-0-6) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -   

ประวัติความเป็นมาของศาล ผู ้พิพากษา วิ ธี
พิจารณาความในศาล เช่น ประเภทของศาล การตั้งและ
อ านาจของผูพ้ิพากษา ความสัมพนัธ์ระหว่างผูพิ้พากษากบั
รัฐ การฟ้องร้อง พยานหลกัฐานและการพิจารณาคดี  รวมทั้ง
การฝึกงานท่ีศาล และท่ีส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั เพื่อศึกษากระบวนวธีิพิจารณาความ 
Prerequisite :  
 History of court; judge; and trial - type of courts, 
appointment and authority of judges, relationship between 
judges and state, litigation, evidence and trial as well as 
internship in court and provincial Islamic committee office 
in order to study trial process 

870-469  สมัมนากฎหมายอิสลามกบัปัญหาปัจจุบนั   
(Seminar on Fiqh in Contemporary Issues)  3(1-4-4) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกับ
ปัญหาปัจจุบัน เช่น การธนาคาร การประกันชีวิต การ
ประกนัภยั การบริจาคเลือดหรืออวยัวะ การผสมเทียม และ
ศลัยกรรมตกแต่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัมุสลิมในประเทศ
ไทย 
Prerequisite : - 
   Seminar on Fiqh on contemporary issues - 
banking, life insurance, insurance, blood and organ 
donation, artificial insemination, surgery, including law 
relating to Muslim in Thailand 

870-482  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 3 : กระบวนยติุธรรม
และระบบศาลเปรียบเทียบ   2(2-0-4) 



(English for Lawyer III : Comparative Judicial Process 
and Court Systems) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -  

เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมและระบบศาล
ทางแพง่ ทางอาญา และทางปกครองของประเทศต่าง ๆ  
Prerequisite : - 

Comparative study between judicial process and 
court systems in civil, criminal and administrative matters 
in different countries 

 

870-483  การวา่ความและศาลจ าลอง  3(2-2-5) 
(Advocacy and Moot Court) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ทกัษะการวา่ความในศาล การสืบพยาน การถาม
ค้าน  การถามติง การ ร่างค าแถลงการณ์ปิดคดี  การ
แถลงการณ์ปิดคดีดว้ยวาจา และการฝึกปฏิบติัศาลจ าลอง 
Prerequisite : - 

Advocacy skills, witness examination, cross-
examination, reexamination, drafting a closing statement, 
skills for giving closing statement and moot court 

870-484  การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา   3(2-2-5) 
(Contract Negotiation and Drafting) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียม
ประเด็น และทักษะการเจรจาต่อรอง การร่างสัญญาและ
เอกสารทางกฎหมาย สถานการณ์จ าลองในการเจรจา
ต่อรองและการร่างสญัญา 
Prerequisite : - 
 Principles, process, planning, issue preparation 
and negotiation skills; contract and legal document 
drafting; simulation of negotiation and contract drafting 

870-491  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายการ 
ลงทุนในประเทศอาเซียน   3(3-0-6) 

(Introduction to Investment Law in ASEAN Countries) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ประชาคมอาเซียนกบัการเคล่ือนยา้ยทุนโดยเสรี 
นโยบายเ ก่ียวกับการลงทุนของประเทศในอาเซียน 
กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนของประเทศในอาเซียน สิทธิ
และหน้าท่ีของผู ้ท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศอาเซียน 
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศอาเซียน  

 
 

Prerequisite : - 
ASEAN community and free flow of capital; 

investment policy of the ASEAN countries; investment 
law of the ASEAN countries; rights and duties of 
investors in the ASEAN countries; laws relating to 
foreign business operation in the ASEAN countries   

870-492  หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัการศึกษากฎหมาย 
อาเซียน 1    3(x-y-z) 
(Special Topic in ASEAN Legal Studies I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชาการศึกษากฎหมายอาเซียน หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั
กฎหมายภายในของประเทศในเอเชียและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เน้ือหารายวิชาและการกระจายหน่วยกิตเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน
เป็นผูก้  าหนด 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in ASEAN Legal 
Studies or issues relating to domestic law in Asia and 
ASEAN Countries; a detailed course description and 
credit distribution are subject to the approval of the 
curriculum committee and lecturers   

870-493  หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัการศึกษากฎหมาย 



อาเซียน 2    3(x-y-z)  
(Special Topic in ASEAN Legal Studies II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชาการศึกษากฎหมายอาเซียน หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั
กฎหมายภายในของประเทศในเอเชียและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เน้ือหารายวิชาและการกระจายหน่วยกิตเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน
เป็นผูก้  าหนด 

 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in ASEAN Legal 
Studies or issues relating to domestic law in Asia and 
ASEAN Countries; a detailed course description and 
credit distribution are subject to the approval of the 
curriculum committee and lecturers   
870-494   หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัการศึกษากฎหมาย 
อาเซียน 3    3(x-y-z)  
(Special Topic in ASEAN Legal Studies III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชาการศึกษากฎหมายอาเซียน หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั
กฎหมายภายในของประเทศในเอเชียและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เน้ือหารายวิชาและการกระจายหน่วยกิตเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน
เป็นผูก้  าหนด 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in ASEAN Legal 
Studies or issues relating to domestic law in Asia and 
ASEAN Countries; a detailed course description and 
credit distribution are subject to the approval of the 
curriculum committee and lecturers   

870-495   หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัการศึกษากฎหมาย 

อาเซียน 4    3(x-y-z)  
(Special Topic in ASEAN Legal Studies IV) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

หัวข้อใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันใน
สาขาวิชาการศึกษากฎหมายอาเซียน หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั
กฎหมายภายในของประเทศในเอเชียและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เน้ือหารายวิชาและการกระจายหน่วยกิตเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน
เป็นผูก้  าหนด 

 
Prerequisite : - 

New topics or current issues in ASEAN Legal 
Studies or issues relating to domestic law in Asia and 
ASEAN Countries; a detailed course description and 
credit distribution are subject to the approval of the 
curriculum committee and lecturers   

กลุ่มรายวชิาสหวทิยาการทางกฎหมาย 

870-271  กฎหมายกบัสงัคม     3(3-0-6) 
(Law and Society) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -     

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคม รัฐ กฎหมาย และกฎเกณฑอ่ื์น
ของสังคม ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยากฎหมาย 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อกระบวนการ
สร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบงัคบัใชแ้ละการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในสภาพความเป็นจริงของสงัคม บทบาทของ
กฎหมายในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายกบัการพฒันาประเทศ
และการแกปั้ญหาสงัคม 
Prerequisite : - 
 Definitions of society and law; relationships 
between society, the state, law and other social rules and 
regulations; theories and concepts of sociology of laws; 



interactions between laws and society in law making, 
legal principles, law enforcement and obeying of law in 
the real social situations; roles of law in social, economic, 
political, cultural and environmental dimensions; law and 
development, and social problems solving 
 
 
 
 

870-371  นิติปรัชญา    3(3-0-6) 
(Legal Philosophy) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

วิวฒันาการแนวคิดทางนิติปรัชญาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ส านกัความคิดทางนิติปรัชญาที่ส าคญั 
ไดแ้ก่ แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ แนวคิดกฎหมาย
บา้นเมือง แนวคิดประวตั ิศาสตร์กฎหมาย แนวค ิด
กฎหมายในเชิงสังคมว ิทยา อรรถประโยชน์นิยมกบั
กฎหมาย แนวคิดนิติปรัชญาสมยัใหม่ เช่น  แนวคิดสตรี
นิยมในทางกฎหมาย แนวคิดสัจจนิยมในทางกฎหมาย 
แนวคิดพหุนิยมในทางกฎหมาย นิติปรัชญากบัการศึกษา 
การใชแ้ละการตีความกฎหมาย นิติปรัชญากบัขอ้ความคิด
ท่ีส าคญัในทางกฎหมาย เช่น อ านาจ สิทธิ ความยตุิธรรม 
ความเสมอภาค เป็นตน้ 
Prerequisite : - 

Development of concepts of legal philosophy 
from the past until now; major law schools of thought - 
the natural law, legal positivism, historical jurisprudence, 
sociological jurisprudence, utilitarianism and law; modern 
concepts of legal philosophy - feminist philosophy of law, 
legal realism, legal pluralism; legal philosophy and 
education; application and interpretation of law; legal  
philosophy and fundamental legal concepts - power, 
rights, justice and equality 

870-372  ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย   3(3-0-6) 
(Thai Legal History)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : -   

การน าวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชว้ิเคราะห์
กฎหมาย ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของสังคมไทย
ดั้งเดิมอนัเป็นรากฐานของกฎหมายในยคุโบราณ อิทธิพล
ของแนวความคิด หลกักฎหมาย และระบบกฎหมายของ
ต่างประเทศท่ีมีต่อกฎหมายไทย วิวฒันาการของกฎหมาย
ไทยตั้ งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันรวมทั้ งปัจจัย
ทางการ เ มือง  เศรษฐกิจ และสังคมท่ี มีผลต่อความ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายในแต่ละยุคสมยั บทบาทและ
สถานภาพของกฎหมายในประวติัศาสตร์ของสังคมไทย
และอิทธิพลท่ีมีต่อยคุสมยัปัจจุบนั 
Prerequisite : - 

Use of the historical methods to analyze laws; 
socials and cultural characteristics of traditional Thai 
Social as fundamental of customary laws; Influence of 
concepts, law principles and foreign legal systems on 
Thai legal system; an evolution of Thai laws since ancient 
times to the present including political, economic and 
social context that influence on the changes of laws in 
each epoch; role and status of laws in Thai history and its 
influence in the present 

870-373  ทฤษฎีการบริหารจัดการและความเป็น
ผูป้ระกอบการส าหรับนกักฎหมาย   3(3-0-6) 
(Managerial Theory and Entrepreneurship for Lawyer) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

รูปแบบของการประกอบธุรกิจทางกฎหมาย และ
ความแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอ่ืน แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารองค์กร และการบริหารความเส่ียงใน
องค์กรธุรกิจ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดและการแข่งขนั 
ทฤษฎีการตดัสินใจ การสร้างภาวะผูน้ าและการบริหารงาน



บุคคลส าหรับส านักงานกฎหมายและส านักงานกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ 
Prerequisite : - 

Forms of doing legal business and the 
differences from other business; concept and theory 
relating to organization management; risk management in 
business organization; understanding of market and 
competition; decision theory; leadership development and 
human resoruce management for law firms and 
international law firms      
870-374  กฎหมายกบัการบญัชี   3(3-0-6) 
(Law and Accounting) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : - 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการบัญชี 
หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบญัชีและการจดัท าบญัชี การ
อ่านและตีความงบการเงิน ประเด็นกฎหมายและภาษีอากร
ท่ีมีข้อพิจารณาทางการบัญชีเข้ามาเก่ียวข้อง ตลอดจน
กฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี 
Prerequisite : -  

Relationship between law and accounting; basic 
principles to accounting, bookkeeping, audit, financial 
statement interpretation; legal issues and tax on 
accounting, including law relating to accounting 

870-471  นิติเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
(Law and Economics)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : -     

หลักการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ี
ส าคญัในการวิเคราะห์กฎหมายและสถาบนัทางกฎหมาย 
โดยเฉพาะแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการแสวงหาความ
มัง่คัง่สูงสุด การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อผลประโยชน์ ทฤษฎี
ของโคส ตน้ทุนธุรกรรม นิติวิธีเชิงเศรษฐศาสตร์ และการ
น าหลกัการดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์กฎหมาย เช่น 

กฎหมายว่าด้วยสัญญา ละเมิด ทรัพยสิ์น กฎหมายอาญา 
กระบวนการทางกฎหมาย เป็นตน้ 
Prerequisite : - 

Fundamental principles on micro-economic for 
legal analysis and legal institution, especially the concepts 
on efficacy of wealth maximization, cost-benefit analysis, 
Coase Theorem, transaction cost theory, and the 
economic analysis of law; the application of the 
aforementioned concepts to analyze law - law on 
contracts, torts, property, crime, and legal procedure 

 

870-472  กฎหมายกบัมานุษยวทิยา  3(3-0-6)  
(Law and Anthropology) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : -    

คว ามหม า ย และขอบ เ ข ตกา ร ศึ กษ าขอ ง
มานุษยวิทยา การใช้วิ ธีการทางมานุษยวิทยาในการ
วิเคราะห์สถาบนัทางกฎหมาย จารีตประเพณี วฒันธรรม 
อ านาจ ความรู้กบัการมีผลใชบ้งัคบัของกฎหมาย พหุนิยม
ในเชิงกฎหมาย สิทธิมนุษยชนในฐานะคุณค่าสากลกับ
แนวคิดสัมพัท ธ์นิยมใน เ ชิงวัฒนธรรม  กรณี ศึกษา
มานุษยวทิยาในเชิงกฎหมาย 
Prerequisite : - 

Definition and scope of anthropology; 
application of anthropological method in analyzing legal 
institution, tradition, culture, power; knowledge and legal 
enforcement; legal pluralism; human rights as an 
universal value, the concept of cultural relativism; case 
study on legal anthropology 

 


