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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ปรัชญา 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีพนัธกิจท่ีส าคญัในการสร้าง นักกฎหมายท่ีมี
ความรู้ในทฤษฏีและหลกัการทางกฎหมายอยา่งถ่องแท ้ไม่วา่จะเป็นกฎหมายพ้ืนฐานหรือกฎหมายเฉพาะสาขาซ่ึงนกัศึกษา
สามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจของตนเอง ยิง่กวา่นั้น นิติศาสตรบณัฑิตของคณะฯ ยงัตอ้งมีทกัษะวชิาชีพนกักฎหมาย
ในทางปฏิบติั (Lawyering Skills) ท่ีสามารถออกไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายไดอ้ย่างหลากหลายและสอดคลอ้งกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพนกักฎหมาย   นอกเหนือจากความรู้ทางกฎหมายและทกัษะทางปฏิบติัดงักล่าวแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
ส าหรับนักกฎหมายก็คือทัศนคติต่อความยุติธรรม บัณฑิตนิติศาสตร์ของคณะฯ จะถึงพร้อมซ่ึงความเป็นนักกฎหมายท่ี
สมบูรณ์ไดจ้ะตอ้งมีส านึกในการเขา้ถึงความยติุธรรม ไม่เพิกเฉยต่อความอยติุธรรมท่ีพบเห็นไดใ้นสังคม โดยพร้อมท่ีจะให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบใหเ้ปล่าแก่ผูท่ี้ขาดโอกาสในการเขา้ถึงความยติุธรรม (Pro Bono) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราช
ปณิธานของพระราชบิดาท่ีวา่ “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” 
 เพื่อบรรลุผลลพัธ์ดงักล่าวขา้งตน้ การจดัการศึกษาของคณะนิติศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ไม่วา่
จะเป็นดา้นความรู้ (Knowledges)  ทกัษะ (Skills) และทศันคติ (Attitude) โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนกฎหมาย
ผ่านประสบการณ์จริงและการลงมือปฏิบัติ (Clinical Legal Education/ Experiential Legal Education) โดยอาศัยกิจกรรม
และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Active Learning) ดว้ยวิธีการดงักล่าวผูเ้รียนจะไดน้ าความรู้ทางทฤษฏีกฎหมายท่ีไดร้ ่ าเรียนมา
ไปปรับใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั อนัจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาทฤษฏีกฎหมายอยา่งถ่องแทแ้ละมี
ทกัษะในทางวชิาชีพกฎหมายในภาคปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome-Based 
Education) นอกจากน้ีเพ่ือให้นักศึกษามีส านึกในการเขา้ถึงความยุติธรรม มองเห็นปัญหาความเหล่ือมล ้ าของสังคมและ
ปัญหาการขาดโอกาสในการเขา้ถึงความยุติธรรม คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดการเรียนรู้โดยการให้บริการสังคม (Service 
Learning) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยก าหนดให้การท า
กิจกรรมใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแบบให้เปล่าแก่ผูท่ี้ขาดซ่ึงโอกาสในการเขา้ถึงความยติุธรรมผ่านการใหบ้ริการทาง
กฎหมายแก่ชุมชนของคณะฯ (Pro Bono) เป็นเง่ือนไขหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา อนัจะท าให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสัปัญหาท่ี
แท้จริงของสังคม ก่อให้เกิดส านึกในการเขา้ถึงความยุติธรรม ไม่ดูดายต่อความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนและพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแบบใหเ้ปล่าแก่ผูด้อ้ยโอกาส 
 



 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1บณัฑิตสามารถปรับใชก้ฎหมายไดถู้กตอ้งตามหลกันิติวธีิ 
PLOs 2บณัฑิตสามารถปฏิบติังานโดยบูรณาการกฎหมายกบัศาสตร์อ่ืน ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัพลวตัของสงัคม   
PLO 3 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางกฎหมายได้อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การสืบเสาะ
ขอ้เท็จจริง การวา่ความ การร่างเอกสารทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เป็นตน้ 
PLO 4 บณัฑิตมีความสามารถในการส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
PLO 5 บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายให้เป็นประโยชน์กับการประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมายได ้
PLO 6 บณัฑิตมีจิตสาธารณะและไม่เพิกเฉยต่อความอยติุธรรม พร้อมเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อขบัเคล่ือนสังคมสู่ความ
เป็นธรรม 
PLO 7 บณัฑิตสามารถคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ วพิากษก์ฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนับนพ้ืนฐานจากการคน้ควา้วจิยั เพื่อ
น าไปสู่ขอ้เสนอในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายใหเ้ป็นธรรมได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  128 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 
(Health for All) 

1((1)-0-2) 

870-497 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
(Benefit of Mankinds) 

1((1)-0-2) 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  5 หน่วยกติ 

895-001 พลเมืองท่ีดี   
(Good Citizens) 

2((2)-0-4) 

950-102 ชีวติท่ีดี   
(Happy and Peaceful Life) 

3((3)-0-6) 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  
(Idea to Entrepreneurship) 

1((1)-0-2)   

สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั  4 หน่วยกติ 
การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  
(Modern Life for Green Love)    

2((2)-0-4) 

315-201 ชีวติแห่งอนาคต   
(Life in the Future)  

2((2)-0-4) 

820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา   
(Save Earth Save Us) 

2((2)-0-4) 

การรู้ดิจิทลั บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั  
(Internet of Thing for Digital life) 

2((2)-0-4) 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  
(Digital Technology Literacy)   

2((2)-0-4) 

สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  
(Thinking and Reasoning) 

2((2)-0-4) 



895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข  
(Cultivating Happiness through Positivity) 

2((2)-0-4) 

การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

322-100 ค านวณศิลป์  
(The Art of Computing)       

2((2)-0-4) 

895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  
(Thinking and Predictable Behavior) 

2((2)-0-4) 

สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 

 บงัคบั 4 หน่วยกิตจากสาระดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้น 
 ภาษาองักฤษของนกัศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั  

890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ  
(Essential English) 

2((2)-0-4) 

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  
(Everyday English) 

2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 
(English on the Go) 

2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  
(English in the Digital World) 

2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  
(English for Academic Success) 

2((2)-0-4) 

 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา เช่น  

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   
(The Aesthetic in Photography) 

1((1)-0-2)            

895-022 จงัหวะจะเพลง 
(Rhythm and Song) 

1((1)-0-2)            

895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน      
(Drama and Self-reflection) 

1((1)-0-2)            

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
(Appreciation in Thai Language) 

1((1)-0-2)            

895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์      
(Creative Drawing) 

1((1)-0-2)            

895-036 ค่ายพกัแรม     
(Camping) 

1((1)-0-2)            



895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
(Exercise for Health) 

1((1)-0-2)            

 หรือเลือกเรียนรายวชิาใดก็ไดจ้ากกลุ่มสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   6 หน่วยกติ 

 เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิาเลือก 6 หน่วยกิต เช่น 

001-101  อาเซียนศึกษา                     
(ASEAN Studies) 

2((2)-0-4)    

001-131  สุขภาวะกายและจิต           
(Healthy  Body  and  Mind)  

2((2)-0-4)            

890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ       
(Improving English Writing Skills) 

2((2)-0-4)           

890-011  อ่านไดใ้กลต้วั          
(Reading All Around) 

2((2)-0-4)           

890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน          
(Strategic Reading for Greater Comprehension) 

2((2)-0-4)           

890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ       
(Better Academic Texts Readers) 

2((2)-0-4)           

890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง       
(English Grammar for Real Life Communication) 

2((2)-0-4)           

890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ        
(English Conversation) 

2((2)-0-4)           

890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ      
(Study Skills in English for Higher Studies) 

2((2)-0-4)           

895-043  การใชภ้าษาไทย         
(Thai Usage) 

2((2)-0-4)             

 ห รื อ เลื อ ก เรี ย น ร าย วิ ช า ใด ก็ ไ ด้ จ าก ก ลุ่ ม ร าย วิ ช า เลื อ ก ใน ห ม วด วิ ช า ศึ ก ษ าทั่ ว ไ ป
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หมายเหตุ: ผู้เรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต ที่

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอ่ืนมาแล้วและต้องการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรนีใ้ห้ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี เน่ืองจากได้ผ่านการศึกษาหมวดวิชาดังกล่าวในระดับปริญญาตรี

สาขาอ่ืนมาแล้ว 

 

 

 



 

 
  

2. หมวดวชิาเฉพาะ  92 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาบังคบัทางกฎหมาย  80 หน่วยกติ 

870-101 ชุดวชิาความรู้พ้ืนฐานและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษากฎหมาย  
(Module: Introduction to Law and Academic Skills for Legal Study) 

5((4)-2-9) 
 

870-131 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยนิติกรรม สญัญา และละเมิด 
(Module: Civil Law: Juristic Acts, Contracts and Torts) 

6((5)-2-11) 
 

870-211 ชุดวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญและวธีิพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
(Module: Constitutional Law and Constitutional Procedure) 

6((5)-2-11) 

870-221 ชุดวชิากฎหมายอาญา อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 
(Module: Criminal Law, Criminology and Penology) 

6((5)-2-11) 

870-231 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยหน้ีและทรัพยสิ์น  
(Module: Civil Law: Obligation and Property) 

6((5)-2-11) 

870-232 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยสญัญาทางพาณิชย ์ 
(Module: Law on Commercial Contracts)  

6((5)-2-11) 
 

870-233 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยองคก์รธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
(Module: Law on Business Organizations and Human Resource 
Management) 

6((5)-2-11) 

870-311 ชุดวชิากฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง  
(Module: Administrative Law and Administrative Procedure) 

6((5)-2-11) 
 

870-331 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยครอบครัวและมรดก   
(Module: Civil Law : Family and Succession Law) 

6((5)-2-11) 

870-341 ชุดวชิาระบบศาล กฎหมายวธีิพิจารณาความและพยานหลกัฐานในคดีแพง่ 
(Module: Court System, Procedural Law and Evidence in Civil Cases) 

6((5)-2-11) 

870-342 ชุดวชิากระบวนการยติุธรรมและพยานหลกัฐานในคดีอาญา 
(Module: Justice Procedure and Evidence in Criminal Cases) 

6((5)-2-11) 

870-351 ชุดวชิากฎหมายระหวา่งประเทศ  
(Module: International Law) 
 

5((4)-2-9) 
 

870-381 ชุดวชิาทกัษะการวา่ความ การประกอบวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพนกั
กฎหมาย 
(Module: Advocacy Skills, Legal Profession and Ethics) 

5((4)-3-8) 
 

870-401 ชุดวชิานิติวธีิและนิติศึกษาทางสงัคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์และปรัชญา 
(Module: Legal Methodology and Sociological, Historical and 

5((4)-2-9) 
 



Philosophical Legal Studies) 
 
2.2 กลุ่มวชิาเลือกทางกฎหมาย  12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวชิาเลือกทางกฎหมายจ านวน  12 หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

870-222 กฎหมายอาญา: ความผิดลหุโทษและความผิดอ่ืน 
(Criminal Law: Misdemeanour and other Offenses) 

3((3)-0-6) 

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

2((2)-0-4) 

870-282 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 2 : หลกักฎหมายสญัญาและละเมิด
เปรียบเทียบ  
(English for Lawyer II: Comparative Contract Law and Torts Law) 

2((2)-0-4)  

870-301 กฎหมายกบัสงัคม      
(Law and Society) 

3((3)-0-6) 

870-302 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 
(Thai Legal History) 

3((3)-0-6) 

870-312 กฎหมายเก่ียวกบัพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   
(Law on Political Party and Election) 

3((3)-0-6) 

870-313 กฎหมายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
(Law of Conservation of Natural Resources and Environment) 

3((3)-0-6) 

870-314 กฎหมายเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
(Law of Local Administration) 

3((3)-0-6) 

870-315 กฎหมายท่ีดินและการควบคุมการใชท่ี้ดิน  
(Land Law and Land Use Control) 

3((3)-0-6) 

870-321 กฎหมายเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน 
(Law of Juvenile Delinquency)        

3((3)-0-6) 

870-322 กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
(Narcotic Law) 

3((3)-0-6) 

870-332 กฎหมายวา่ดว้ยตราสารเปล่ียนมือ  
(Law of Negotiable Instruments) 

3((3)-0-6) 

870-333 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา     
(Intellectual Property Law) 

3((3)-0-6) 

870-334 กฎหมายลม้ละลายและการฟ้ืนฟกิูจการ  
(Bankruptcy and Business Rehabilitation Law) 

3((3)-0-6) 

870-335 กฎหมายประกนัภยั  
(Insurance Law) 

3((3)-0-6) 



870-336 กฎหมายพาณิชยนาวี   
(Maritime Law) 

3((3)-0-6) 

870-343 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่: ภาคบงัคบัคดี 
(Law of Civil Procedure: Execution of Judgments and Orders) 

3((3)-0-6) 

870-352 กฎหมายองคก์ารระหวา่งประเทศ   
(Law of International Organizations) 

3((3)-0-6) 

870-353 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางการทูตและการกงศุล   
(International Law of Diplomatic and Consular Relations) 

3((3)-0-6) 

870-354 กฎหมายทะเล  
(Law of the Sea) 

3((3)-0-6) 

870-355 สิทธิมนุษยชน  
(Human Rights) 

3((3)-0-6) 

870-356 กฎหมายสหภาพยโุรป  
(European Union Law)  

3((3)-0-6) 

870-361 กฎหมายอิสลามเบ้ืองตน้ 
(Introduction to Fiqh) 

3((3)-0-6) 

870-362 หลกักฎหมายอิสลาม  1 
(Principles of Fiqh I) 

3((3)-0-6) 

870-363 หลกักฎหมายอิสลาม 2 
(Principles of Fiqh II)   

3((3)-0-6) 

870-364 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1 
(Fiqh al-Muamalat I) 

3((3)-0-6) 

870-365 กฎหมายอาญาอิสลาม 
(Criminal Fiqh)  

3((3)-0-6) 

870-366 ชุดวชิาเขา้ใจกฎหมายอิสลาม  
(Module:  Get to Understand Islamic Law) 

5((4)-2-9) 

870-371 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค   
(Consumer Protection Law) 

3((3)-0-6) 

870-372 กฎหมายภาษีอากร 1    
(Taxation Law I) 

3((3)-0-6) 

870-373 กฎหมายภาษีอากร 2   
(Taxation Law II) 

3((3)-0-6) 

870-374 กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน  
(Banking Institutions Law) 

3((3)-0-6) 

870-375 กฎหมายหลกัทรัพย ์ 
(Securities Law)   

3((3)-0-6) 



870-382 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 3: กระบวนยติุธรรมและระบบศาล
เปรียบเทียบ  
(English for Lawyer III: Comparative Judicial Process and Court System) 

2((2)-0-4) 

870-383 ฝึกปฏิบติัการทางกฎหมาย*   
(Legal Internship) 

3((3)-0-6) 

870-391 ชุดวชิาการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ: ระบบกฎหมายในประเทศอาเซียน  
(Comparative Legal Study Module: Legal Systems in ASEAN Countries) 

6((5)-2-11) 

870-402 ทฤษฎีการบริหารจดัการและความเป็นผูป้ระกอบการ  
ส าหรับนกักฎหมาย      
(Managerial Theory and Entrepreneurship for Lawyer) 

3((3)-0-6) 

870-403 กฎหมายกบัการบญัชี  
(Law and Accounting) 

3((3)-0-6) 

870-404 นิติเศรษฐศาสตร์ 
(Law and Economics) 

3((3)-0-6) 

870-405 กฎหมายกบัมานุษยวทิยา  
(Law and Anthropology) 

3((3)-0-6) 

870-411 กฎหมายการคลงัมหาชน    
(Public Finance Law) 

3((3)-0-6) 

870-412 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะ  
(Public Economic Law and Public Service) 

3((3)-0-6) 

870-413 สญัญาของฝ่ายปกครอง  
(Administrative Contracts) 

3((3)-0-6) 

870-414 สมัมนาปัญหากฎหมายมหาชน     
(Seminar on Public Law Problems) 

3((1)-4-4) 

870-415 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายมหาชน    
(Special Topic in Public Law) 

3((x)-y-z) 

870-421 ชุดวชิานิติวทิยาศาสตร์และการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา 
(Module: Forensic Science and Criminal Investigation) 

6((4)-4-10) 

870-422 ชุดวชิากฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(Module: Anti-Corruption Law and Economic Crime) 

6((5)-2-11) 

870-423 สมัมนาปัญหากฎหมายอาญา     
(Seminar on  Criminal Law Problems) 

3((1)-4-4) 

870-424 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายอาญา     
(Special Topic in Criminal Law) 

3((x)-y-z) 

870-431 สมัมนาปัญหากฎหมายเอกชนและธุรกิจ  3((1)-4-4) 



(Seminar on Private and Business Law Problems) 
870-432 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายเอกชนและธุรกิจ  

(Special Topic in Private and Business Law) 
3((x)-y-z) 

870-433 ชุดวชิากฎหมายการคา้และการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศในยคุ
เศรษฐกิจดิจิทลั  
(Module: International  trade law and dispute resolution in digital 
economy) 

6((4)-4-10) 

870-451 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  
(International Environmental Law) 

3((3)-0-6) 

870-452 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   
(International Economic Law) 

3((3)-0-6) 

870-453 กฎหมายต่อตา้นการก่อการร้ายสากล  
(International Anti – Terrorism Law) 

3((3)-0-6) 

870-454 สมัมนาปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศ  
(Seminar on International Law Problems) 

3((1)-4-4) 

870-461 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 
(Islamic Family Law)  

3((3)-0-6) 

870-462 กฎหมายมรดก-พินยักรรมอิสลาม 
(Law of Inheritance and the living Will in Islam) 

3((3)-0-6) 

870-463 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2 
(Fiqh al-Muamalat II)     

3((3)-0-6) 

870-464 ระบบการศาลและวธีิพิจารณาความในอิสลาม  
(Islamic Judicial System and Judiciary process) 

2((2)-0-4)              

870-465 วจิยัและสมัมนาปัญหาร่วมสมยัทางกฎหมายอิสลาม  
(Research and Seminar on Contemporary Fiqh Issues) 

2((2)-0-4) 

870-466 ชุดวชิาเจตนารมณ์และกฎเกณฑก์ฎหมายอิสลาม  
(Module:  Intentions and Rules of Islamic Law) 

5((4)-2-9) 

870-467 ชุดวชิาฟิกฮแ์ละอุศูลุลฟิกฮ ์ 
(Module:  Fiqh and Usul al-Fiqh) 

5((4)-2-9) 

870-471 กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information and Communication Technology Law)  

3((3)-0-6) 

870-472 กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน  
(Investment Law) 

3((3)-0-6) 

870-473 กฎหมายแข่งขนัทางการคา้  
(Trade Competition Law) 

3((3)-0-6) 

870-474 ปัญหากฎหมายภาษีอากร   3((3)-0-6) 



(Selected Problems in Taxation Law) 
870-475 การวางแผนภาษีอาการ 

(Tax Planning) 
3((3)-0-6) 

870-476 ชุดวชิากฎหมายโทรคมนาคมในยคุดิจิทลั 
(Module: Telecommunication Laws in Digital Age)  

6((5)-2-11)  

870-481 การวา่ความและศาลจ าลอง     
(Advocacy and Moot Court) 

3((2)-2-5) 

870-482 การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา  
(Contract Negotiation and Drafting) 

3((3)-0-6) 

870-483 ชุดวชิากฎหมายในการท างานภาครัฐ 
(Module: Laws related to Public Administration)  

6((4)-4-10) 

870-484   เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย  
(Preparation for Cooperative Education for Lawyer)  

1(0-2-1) 

870-485   สหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย  
(Cooperative Education for Lawyer)    

8(0-48-0) 

870-486 การใหบ้ริการทางกฎหมายเพื่อสงัคม            
 (Pro Bono Publico Legal Services) 

3((2)–2–5) 

870-491 กฎหมายประชาคมอาเซียน  
(Law of ASEAN Community) 

3((3)-0-6) 

870-492 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายการลงทุนในประเทศอาเซียน  
(Introduction to Investment Law in ASEAN Countries) 

3((3)-0-6) 

870-493 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัการศึกษากฎหมายอาเซียน    
(Special Topic in ASEAN Legal Studies) 

3((x)-y-z) 

 

*เป็นรายวิชาท่ีวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P และ F โดยนกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ 
G เม่ือไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 หรือ ไดรั้บการประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ P เม่ือไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 
หรือ ไดรั้บการประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ F เม่ือไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ยกเวน้รายวิชาศึกษาทัว่ไป
ซ่ึงเป็นรายวิชากฎหมายท่ีคณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้แก่หลกัสูตรอ่ืน หรือเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัอ่ืน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



หมายเหตุ : ผูเ้รียนตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวติ ท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีในสาขาอ่ืนมาแลว้และตอ้งการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีให้ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี 
เน่ืองจากไดผ้า่นการศึกษาหมวดวชิาดงักล่าวในระดบัปริญญาตรีสาขาอ่ืนมาแลว้ 
 
4. โครงสร้างหลกัสูตรอนุปริญญานิตศิาสตร์  

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตผูใ้ดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ไดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 108 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี มีสิทธิไดรั้บอนุปริญญา สาขาวชิานิติศาสตร์ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  108 หน่วยกติ 

หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ* 

รายวชิา กลุ่มสาระ หรือชุดวชิา ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปของหลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวชิานิติศาสตร์ มี
รายละเอียดเช่นเดียวกบัรายวชิา กลุ่มสาระ หรือชุดรายวชิา ของหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

หมวดวชิาเฉพาะ (กลุ่มวชิาบงัคบัทางกฎหมาย)  75 หน่วยกติ 

870-101 ชุดวชิาความรู้พ้ืนฐานและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษากฎหมาย  
(Module: Introduction to Law and Academic Skills for Legal Study) 

5((4)-2-9) 
 

870-131 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยนิติกรรม สญัญา และละเมิด 
(Module: Civil Law: Juristic Acts, Contracts and Torts) 

6((5)-2-11) 
 

870-211 ชุดวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญและวธีิพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
(Module: Constitutional Law and Constitutional Procedure) 

6((5)-2-11) 

870-221 ชุดวชิากฎหมายอาญา อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 
(Module: Criminal Law, Criminology and Penology) 

6((5)-2-11) 

870-231 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยหน้ีและทรัพยสิ์น  
(Module: Civil Law: Obligation and Property) 

6((5)-2-11) 

870-232 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยสญัญาทางพาณิชย ์ 
(Module: Law on Commercial Contracts)  

6((5)-2-11) 
 

870-233 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยองคก์รธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
(Module: Law on Business Organizations and Human Resource 
Management) 

6((5)-2-11) 

870-311 ชุดวชิากฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง  
(Module: Administrative Law and Administrative Procedure) 

6((5)-2-11) 
 

870-331 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยครอบครัวและมรดก   
(Module: Civil Law : Family and Succession Law) 

6((5)-2-11) 

870-341 ชุดวชิาระบบศาล กฎหมายวธีิพิจารณาความและพยานหลกัฐานในคดี
แพง่ 
(Module: Court System, Procedural Law and Evidence in Civil Cases) 

6((5)-2-11) 

870-342 ชุดวชิากระบวนการยติุธรรมและพยานหลกัฐานในคดีอาญา 6((5)-2-11) 



(Module: Justice Procedure and Evidence in Criminal Cases) 
870-351 ชุดวชิากฎหมายระหวา่งประเทศ  

(Module: International Law) 
5((4)-2-9) 
 

870-381 ชุดวชิาทกัษะการวา่ความ การประกอบวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ
นกักฎหมาย 
(Module: Advocacy Skills, Legal Profession and Ethics) 

5((4)-3-8) 
 

 

หมวดวชิาเลือกเสรี  3 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ยกเวน้รายวิชาศึกษาทัว่ไป
ซ่ึงเป็นรายวิชากฎหมายท่ีคณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้แก่หลกัสูตรอ่ืน หรือเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัอ่ืน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  
  

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผนการศึกษาปกต ิ

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)   
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1)    2((2)-0-4) 

950-102 ชีวติท่ีดี  (สาระ 2)                3((3)-0-6) 

เลือกเรียน 315-201 ชีวติแห่งอนาคต หรือ 200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว (สาระ 4)              2((2)-0-4) 

เลือกเรียน 315-202 การคิดกบัการใชเ้หตผุล หรือ 895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข (สาระ 5)             2((2)-0-4) 

890–xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6)                            2((2)-0-4) 

xxx-xxx เลือกกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 

xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                              2((2)-0-4) 

870-101 ชุดวชิาความรู้พ้ืนฐานและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษากฎหมาย 5((4)-2-9) 

รวม 19 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 
      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)     1((1)-0-2) 

895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2)         2((2)-0-4) 

xxx-xxx เลือกกลุ่มสาระการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 

xxx-xxx เลือกกลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (สาระ 5) 2((2)-0-4) 

890–xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6)                            2((2)-0-4) 

xxx-xxx เลือกกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 

xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                              2((2)-0-4) 

870-131 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยนิติกรรม สญัญา และละเมิด 6((5)-2-11) 

รวม 18 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดย 
 คณะหรือมหาวทิยาลยั  
  2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษา 
 ทัว่ไป สาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 
 



 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 

xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                              2((2)-0-4) 

870-231 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยหน้ีและทรัพยสิ์น  6((5)-2-11) 

870-221 ชุดวชิากฎหมายอาญา อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 6((5)-2-11) 

รวม 15 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-232 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยสญัญาทางพาณิชย ์ 6((5)-2-11) 

870-233 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยองคก์รธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  6((5)-2-11) 

870-211 ชุดวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญและวธีิพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 6((5)-2-11) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-331 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยครอบครัวและมรดก   6((5)-2-11) 

870-341 ชุดวชิาระบบศาล กฎหมายวธีิพิจารณาความและพยานหลกัฐานในคดีแพง่  6((5)-2-11) 

870-311 ชุดวชิากฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง  6((5)-2-11) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-351 ชุดวชิากฎหมายระหวา่งประเทศ  5((4)-2-9) 

870-342 ชุดวชิากระบวนการยติุธรรมและพยานหลกัฐานในคดีอาญา 6((5)-2-11) 

870-381 ชุดวชิาทกัษะการวา่ความ การประกอบวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
            นกักฎหมาย  

5((4)-3-8) 



870-497 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

รวม 17 หน่วยกติ 

 

 

ภาคการศึกษาที ่3 

                                          จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-xxx วชิาเลือกทางกฎหมาย 3((x)-y-z) 

870-xxx วชิาเลือกทางกฎหมาย 3((x)-y-z) 

รวม 6 หน่วยกติ 

หมายเหต:ุ  นักศึกษาทีเ่ลือกเรียนแผนสหกจิศึกษาและ แผนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาทีเ่ลือกเรียนรายวชิา     กฎหมายโดย

ไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืน ไม่จ าเป็นต้อง      ลงทะเบียนในภาคฤดู

ร้อน 
 

 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-401 ชุดวชิานิติวธีิและนิติศึกษาทางสงัคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์และปรัชญา 5((4)-2-9) 

870-xxx วชิาเลือกทางกฎหมาย 3((x)-y-z) 

xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 11 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-xxx วชิาเลือกทางกฎหมาย 3((x)-y-z) 

xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 6 หน่วยกติ 

 



แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

แผนการศึกษาส าหรับสหกิจศึกษาในปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3 ใชแ้ผนการศึกษาเดียวกบัแผนการศึกษาปกติ เฉพาะแต่ในปีท่ี 
4 เท่านั้นท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 

                                          จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-401 ชุดวชิานิติวธีิและนิติศึกษาทางสงัคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์และปรัชญา 5((4)-2-9) 

870-484 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย     1(0-2-1) 

870-xxx วชิาเลือกทางกฎหมาย 3((x)-y-z) 

xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 15 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

                                          จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-485 สหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย 8(0-24-0) 

รวม 8 หน่วยกติ 

 

  



แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนรายวชิากฎหมาย 

โดยไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

 แผนการศึกษาสาขาการศึกษากฎหมายอาเซียนในปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3 ใชแ้ผนการศึกษาเดียวกบัแผนการศึกษาปกติ 
เฉพาะแต่ในปีท่ี 4 เท่านั้นท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 

                                          จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
870-401 ชุดวชิานิติวธีิและนิติศึกษาทางสงัคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์และปรัชญา 5((4)-2-9) 

870-xxx วชิาเลือกทางกฎหมาย 3((x)-y-z) 

xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม 14 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

                                          จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีเก่ียวกบักฎหมายภายในของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หรือเอเชียในมหาวทิยาลยัท่ีคณะฯหรือมหาวทิยาลยัมีความร่วมมือหรือมหาวทิยาลยัในเครือข่าย 
ASEAN University Network (AUN) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 9  หน่วยกิต  

9((x)-y-z) 

รวม 9 หน่วยกติ 

 
 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
                 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล   
 
      

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 1 บัณฑิตสามารถปรับใช้
กฎหมายได้ถูกต้องตามหลักนิติวิธี 

1. Guided lecture 

ผู้สอนน าเสนอข้อมูลโดยการบรรยายและ
ผู้เรียนจดบันทึก 

2. Students’ Reflection 

เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด 
อาจจะให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบ
เรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถาม
ค าถามที่ยังสงสัย หรือให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสิ่งที่เรียน 

3. Clarification Pause 

เมื่ออธิบายถึงประเด็นที่ส าคัญ ผู้สอนควรให้
เวลาผู้เรียนตกผลึกความคิด และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามหาก 

ต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 

4. Think – Pair – Share  

ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนในชั้น
เรียน 

1. การสอบข้อเขียน (Written 
examination) 

2. การสอบทักษะ (Skills examination) 

3. การน าเสนอผลงาน (presentation)  

4. การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project assessment) 

5. การสอบปากเปล่า (Oral Test) 

PLO 2 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงาน
โดยบูรณาการกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน
ได้อย่างสอดคล้องกับพลวัตของ
สังคม 

1. Problem/Project-based Learning 
หรือ Case Study 
ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน 
บ้าน โรงเรียน หรือท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง

1. การสอบข้อเขียน (Written 
examination) 
2. การสอบทักษะ (Skills examination) 
3. การน าเสนอผลงาน (presentation)  
4 การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทในการท ากิจกรรม (Assessment 
of work processes/activity roles) 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

หรือสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม 
2. Think – Pair – Share 
ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับ 
เพ่ือนในชั้นเรียน 

5 การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project assessment) 
6. การสอบปากเปล่า (Oral Test) 

PLO 3 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานทางกฎหมายอย่างสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การ
สืบเสาะข้อเท็จจริง การว่าความ การ
ร่างเอกสารทางกฎหมาย การเจรจา
ต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็น
ต้น 

1. Role Playing 
เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
แสดงออกตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ เพ่ือ
เป็นประสบการณ์ท่ีจะน าไปแก้ไขปัญหาและ
สถานการณ์จริงในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
แสดงออก ฝึกวางแผนการท างานร่วมกัน 
2. Problem/Project-based Learning 
หรือ Case Study  
ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน 
บ้าน โรงเรียน หรือท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม 

1. การสอบข้อเขียน (Written 
examination) 
2. การสอบทักษะ (Skills examination) 
3. การประเมินจากการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน (Assessment of result of 
team-work effort) 
4. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior 
observation) 
5. การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทในการท ากิจกรรม (Assessment 
of work processes/activity roles) 
6. การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project assessment) 

PLO 4 บัณฑิตมีความสามารถในการ
สื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น 

1. Role Playing 
เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
แสดงออกตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ เพ่ือ
เป็นประสบการณ์ท่ีจะน าไปแก้ไขปัญหาและ
สถานการณ์จริงในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
แสดงออก ฝึกวางแผนการท างานร่วมกัน 
2. Brainstorming  
ก าหนดหัวข้อและเวลา จากนั้นแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปของ
กลุ่ม แล้วทุกคนน าเสนอแนวคิดของตนและ
บันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้น าเสนอ 

1. การประเมินจากการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน (Assessment of result of 
team-work effort) 
2. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior 
observation) 
3. การน าเสนอผลงาน (presentation)  
4. การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทในการท ากิจกรรม (Assessment 
of work processes/activity roles) 

PLO 5 บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกฎหมายให้
เป็นประโยชน์กับการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายได้ 

1. Problem/Project-based Learning 
หรือ Case Study 
ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน 
บ้าน โรงเรียน หรือท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใด 

1. การสอบทักษะ (Skills examination) 
2. การน าเสนอผลงาน (presentation) 
3. การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทในการท ากิจกรรม (Assessment 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

บุคคลหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม 
2. Think – Pair – Share 
ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับ 
เพ่ือนในชั้นเรียน 
3. Students’ Reflection 
เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด 
อาจจะให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบ
เรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถาม
ค าถามที่ยังสงสัย หรือให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสิ่งที่เรียน 
 

of work 
 processes/activity roles) 
4. การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project assessment) 
5. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior 
observation) 

PLO 6 บัณฑิตมจีิตสาธารณะและไม่
เพิกเฉยต่อความอยุติธรรม พร้อม
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ขับเคลื่อนสังคมสู่ความเป็นธรรม 

1. Problem/Project-based Learning 
หรือ Case Study 
ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน 
บ้าน โรงเรียน หรือท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม 
2. Think – Pair – Share 
ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับ 
เพ่ือนในชั้นเรียน 
3. Students’ Reflection 
เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด 
อาจจะให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบ
เรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถาม
ค าถามที่ยังสงสัย หรือให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสิ่งที่เรียน 

1. การสอบทักษะ (Skills examination) 
2. การน าเสนอผลงาน (presentation) 
3. การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทในการท ากิจกรรม (Assessment 
of work 
 processes/activity roles) 
4. การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project assessment) 
5. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior 
observation) 
6. การประเมินจากการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน (Assessment of result of 
team-work effort) 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 7 บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิพากษ์กฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันบนพ้ืนฐานจาก
การค้นคว้าวิจัยเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอ
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็น
ธรรมได้ 

1. Brainstorming 
ก าหนดหัวขอ้และเวลา จากนั้นแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปของ
กลุ่ม แล้วทุกคนน าเสนอแนวคิดของตนและ
บันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้น าเสนอ 
2. Think – Pair – Share 
ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับ 
เพ่ือนในชั้นเรียน 
3. Problem/Project-based Learning 
หรือ Case Study 
ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน 
บ้าน โรงเรียน หรือท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม 
4. Students’ Reflection 
เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด 
อาจจะให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบ
เรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถาม
ค าถามที่ยังสงสัย หรือให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสิ่งที่เรียน 

1. การสอบทักษะ (Skills examination) 
2. การประเมินจากการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน (Assessment of result of 
team-work effort) 
3. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior 
observation) 
4. การน าเสนอผลงาน (presentation) 
5.การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project assessment) 

 

 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะ.....นิตศิำสตร์............ 
ภำควชิำ/สำขำวชิำ ..............นิตศิำสตร์................. 

หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 

กลุ่มสำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

2((2)-0-4) 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และการวิเคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบั ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s wisdom and  sustainable development; an analysis of application of the King’s 
wisdom in the area of interest including individual, business or community sectors in local and national level 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 
(Health for All) 

1((1)-0-2) 

หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแล สุขภาพตามวยั แนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้    

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; common mental 
health problems,  warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health promotion; first aid 

870-497 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
(Benefit of Mankinds) 

1((1)-0-2) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง       

The Integrative activities for gaining knowledge are emphasizing on the philosophy of sufficiency economy 
and apply to its principles of job, principles of understanding, accessibility and development for the benefit of mankind   

 

 

 

 

 



กลุ่มสำระที ่2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ 

895-001 พลเมืองท่ีดี   
(Good Citizens) 

2((2)-0-4) 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม    

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living together 
in a multicultural society      

950-102 ชีวติท่ีดี   
(Happy and Peaceful Life) 

3((3)-0-6) 

การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับและเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การใชชี้วติในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย 

Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and respecting diversity; 
communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity 

 

กลุ่มสำระที ่3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร     

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  
(Idea to Entrepreneurship) 

1((1)-0-2)   

การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า แนวคิดธุรกิจ
ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่   

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 

 

กลุ่มสำระที ่4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนัและกำรรู้ดจิทิลั    

200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  
(Modern Life for Green Love)    

2((2)-0-4) 

สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้มใน ปัจจุบัน 
สถานการณ์การใช้น ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสีย และการผลิตขยะมูลฝอย วิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ  

Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in community; current 
situation of water usage and impact from daily life; current situation ofair pollution and solid waste; natural resources and 
pollution management 

 



200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิทลั  

(Internet of Thing for Digital life) 
2((2)-0-4) 

แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยคุใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยคุใหม่, การใชง้านอินเตอร์เน็ต อยา่งชาญฉลาด, 
หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยกุตใ์ชง้าน และแนะน าโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

Introduction to modern computer technology, Introduction to modern communication technology, Smart Internet 
usage, introduction to Internet of Things, and introduction to program applications for 21st Century Skill 

315-201 ชีวติแห่งอนาคต   
(Life in the Future)  

2((2)-0-4) 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังานสะอาด เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์  

Climate change in the future Biotechnology and nanotechnology clean energy Information technology for living in the 
future; Artificial Intelligence 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  
(Digital Technology Literacy)   

2((2)-0-4) 

การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้าน
โปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้งเพ่ือการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ     

Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way. Practice the applications 
that are needed to work. Uses of Cloud Computing Applications for work effectively 

820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา   
(Save Earth Save Us) 

2((2)-0-4) 

หลกัการอยูอ่าศยัและใชชี้วิตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื    

Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in the changing 
environment, science and technology, and society including environmental awareness raising with up-to-date edutainment for young 
generation 

 
 
 
 
 

 

 

 



กลุ่มสำระที ่5 กำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 4 หน่วยกติ 

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  
(Thinking and Reasoning) 

2((2)-0-4) 

นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล การให้เหตุผล 
การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม   

The definitions and importances of thinking and reasoning, brain thinking process, types of thinking, causality, 
reasoning, scientific and innovative thinking 

322-100 ค านวณศิลป์  
(The Art of Computing)       

2((2)-0-4) 

คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวม และจดัการ
ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ    

Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and management 
data; introduction to data analysis and presentation 

895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  
(Thinking and Predictable Behavior) 

2((2)-0-4) 

การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม   

Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior prediction 

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข  
(Cultivating Happiness through Positivity) 

2((2)-0-4) 

ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิง บวก 
ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการท างาน   

Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive thinking; happiness 
and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and working 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร      

890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ  
(Essential English) 

2((2)-0-4) 

โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ    

Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, speaking, 
reading, and writing sentences and short messages 

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  
(Everyday English) 

2((2)-0-4) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกลต้วัและไม่ซบัซอ้น เพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียด ไวยากรณ์
และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; grammatical 
structures and expressions for everyday spoken and written communication 

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 
(English on the Go) 

2((2)-0-4) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกับหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและการ ตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย   

English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and interpretation; complex 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication in various contexts 

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  
(English in the Digital World) 

2((2)-0-4) 

การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่าน อย่างมี
วจิารณญาณ   

Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading texts through 
speaking and writing 

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  
(English for Academic Success) 

2((2)-0-4) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อ แสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ   

English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to academic texts 
through speaking and writing 



กลุ่มสำระที ่7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ     

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   
(The Aesthetic in Photography) 

1((1)-0-2)            

แสง สี และเงา; การจดัองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม; สุนทรียะในการถ่ายภาพ
พฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และสุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร    

Light and shadow; Image composition; Aesthetics in natural and environmental photography; Aesthetics in 
human behavioral Imaging; Aesthetics in photography for the arts; Aesthetics in photography for communication 

895-022 จงัหวะจะเพลง 
(Rhythm and Song) 

1((1)-0-2)            

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ กลองยาว กลอง
แขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน   

Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion instruments, Klong 
Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic traditional Thai music 

895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน      
(Drama and Self-reflection) 

1((1)-0-2)            

สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์และ ละคร   

Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the film and drama 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
(Appreciation in Thai Language) 

1((1)-0-2)            

ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์  

Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as intended 

895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์      
(Creative Drawing) 

1((1)-0-2)            

วาดเสน้จากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้   

Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 

895-036 ค่ายพกัแรม     
(Camping) 

1((1)-0-2)            

ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย 
การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช ้  

Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; camping 
activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 



 

895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
(Exercise for Health) 

1((1)-0-2)            

วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพทางกาย 
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย  การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria and 
formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 

 
กลุ่มรำยวชิำเลือกในหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป  

001-101 อาเซียนศึกษา                     
(ASEAN Studies) 

2((2)-0-4)    

ประชาคมอาเซียน พหุวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คงในอาเซียน ความร่วมมือภายใตป้ระชาคม
อาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบนั ความเป็นพลเมืองอาเซียน     

ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in ASEAN, ASEAN in 
global context, current status, ASEAN citizenship 

001-131  สุขภาวะกายและจิต           
(Healthy  Body  and  Mind)  

2((2)-0-4)    

สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวฒิุภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกบัการ สร้างเสริม
สุขภาวะแบบองคร์วม    

Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; art and the holistic health 
promotion 

890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ       
(Improving English Writing Skills) 

2((2)-0-4)    

เง่ือนไขผูเ้รียน: ตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานมาแลว้ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นบัรวมหน่วยกิ
ตรายวชิา 890-001   

การเขียนยอ่หนา้และความเรียงประเภทต่าง ๆ  โดยใชห้ลกัไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและเคร่ืองหมาย วรรคตอนท่ี
ถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน   

Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence connectors and 
punctuation, coherence, and the writing process 

890-011  อ่านไดใ้กลต้วั          
(Reading All Around) 

2((2)-0-4)    

เง่ือนไขผูเ้รียน: ตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานมาแลว้ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นบัรวมหน่วยกิ



ตรายวชิา 890-001   

การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผน่พบั โบรชวัร์ ป้าย
โฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล์ คู่มือต่าง ๆ เป็นตน้  การฝึกใชเ้ทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบ skimming และ 
scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความเขา้ใจกับจุดประสงค์ผูเ้ขียน เป็นตน้ การ
พฒันาการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยอาศยัหลกัคิดจากสถานการณ์ในชีวติจริง   

Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, advertisements, 
newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety of reading techniques such as skimming, 
scanning, guessing the meaning of unknown words, using background knowledge, working out a writer’s purpose etc.; 
improving critical reading based on real-life situations  

890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน          
(Strategic Reading for Greater Comprehension) 

2((2)-0-4)    

เง่ือนไขผูเ้รียน: ตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานมาแลว้ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นบัรวมหน่วยกิ
ตรายวชิา 890-001   

เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยค ยอ่หนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ การอ่านเพ่ือหา รายละเอียด 
การจบัใจความส าคญั และการจบัใจความท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้ความ เทคนิคการพฒันาอตัราความเร็ว การอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุ
การอ่านชนิดต่าง ๆ   

Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading different types to texts; 
reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden messages; techniques for improving reading speed 
and practicing reading from different types of reading materials 

890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ       
(Better Academic Texts Readers) 

2((2)-0-4)    

เง่ือนไขผูเ้รียน: ตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานมาแลว้ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นบัรวมหน่วยกิ
ตรายวชิา 890-001   

การใชป้ระโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเขา้ใจในการอ่าน การพฒันาทกัษะ การอ่านเชิง
วชิาการ การเพ่ิมพนูค าศพัทท์างวชิาการและการสรุปยอ่เน้ือหาจากบทอ่านเชิงวชิาการ   

The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing academic reading skills; 
building academic vocabulary and making notes from academic texts 

890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง       
(English Grammar for Real Life Communication) 

2((2)-0-4)    

เง่ือนไขผูเ้รียน: ตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานมาแลว้ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิ
ตรายวชิา 890-001   

การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบหน้าท่ีทางภาษาและ
ความหมาย การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสารเนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน   

Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and functions as well as their 



meanings; application of what has been learned to communicate with emphasis on reading and writing skills 
 

890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ        
(English Conversation) 

2((2)-0-4)    

เง่ือนไขผูเ้รียน: ตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานมาแลว้ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิ
ตรายวชิา 890-001   

การสร้างความตระหนักรู้ถึงลกัษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าท่ีของภาษาองักฤษท่ีใช้ในการ สนทนาใน
ชีวติประจ าวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปในบริบททางปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ การพฒันา ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษท่ี
จ าเป็นในการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในชีวติประจ าวนั   

Raising awareness of organizational features of conversation and functions of conversational English in everyday 
life; making small talk in English in different interactional contexts; developing essential English conversation skills for 
everyday social interaction 

 

890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ      

(Study Skills in English for Higher Studies) 

2((2)-0-4)    

เง่ือนไขผูเ้รียน: ตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานมาแลว้ จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิ
ตรายวชิา 890-001   

กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเร่ืองเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบนัทึกยอ่ ขอ้ความจาก
การฟังบรรยาย ทกัษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค  าถาม การตอบค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการ
น าเสนอรายงานปากเปล่า   

A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; notetaking from lectures; 
discussion skills including proposing issues, questioning, responding to questions, expressing opinions; oral presentation 
techniques 

 
895-043  การใชภ้าษาไทย         

(Thai Usage) 
2((2)-0-4)    

การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หลกัการพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน   
Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing 

 



หมวดวชิำเฉพำะ 

กลุ่มวชิำบังคบัทำงกฎหมำย 

 
870-101 ชุดวชิาความรู้พ้ืนฐานและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษากฎหมาย    5((4)-2-9) 
 (Module: Introduction to Law and Academic Skills for Legal Study) 

หลกัตรรกศาสตร์และกระบวนการทางความคิดเพื่อการศึกษากฎหมาย หลกัและวิธีการส าคญัในการศึกษาและการ
สืบคน้ขอ้มูลทางกฎหมาย ภาษากฎหมาย การใชภ้าษาไทยเพื่อการศึกษากฎหมาย และรูปแบบการเขียนทางกฎหมาย รวมตลอดถึง
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบญัญติั การเปล่ียนแปลงและการ
ยกเลิกกฎหมาย ระบบกฎหมายท่ีส าคญัของโลก สิทธิ หนา้ท่ี และการใชสิ้ทธิ รวมทั้งการใชสิ้ทธิเกินส่วน นิรโทษกรรม และหลกั
สุจริต บทบญัญติัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 หลกัทัว่ไป ลกัษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป และลกัษณะ 2 บุคคล 
หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนและนิติวธีิทางกฎหมายมหาชน   

 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; definition meaning, history, sources, types and classifications of 
laws; legislation, amendment and repeal of laws; the world’s prominent legal systems; 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; Fundamental principles and legal methology of public law     

 
870-131 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยนิติกรรม สญัญา และละเมิด 

(Module: Civil Law: Juristic Acts, Contracts and Torts) 
  6((5)-2-11) 

หลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม ระยะเวลา อายุความ และสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 
ลกัษณะ 4 5 และ 6  และบรรพ 2 ลกัษณะ 2 รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 

หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรรพ 2 ลกัษณะ 3, 4 และ 5 

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.  

Legal principles on the 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 

     
870-211 ชุดวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญและวธีิพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ   6((5)-2-11) 
 (Module: Constitutional Law and Constitutional Procedure) 

ความรู้เบ้ืองตน้วา่ดว้ยรัฐ ประวติัศาสตร์ วิวฒันาการของแนวความคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยม ความหมาย ประเภท 
และกระบวนการการจดัท าและแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โครงสร้างรัฐธรรมนูญ อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ หลกัพ้ืนฐานทาง
รัฐธรรมนูญ เช่น หลกัประชาธิปไตย หลกันิติธรรม หลกันิติรัฐ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หน้าท่ีของ
ประชาชน กระบวนการนิติบญัญติั ระบบศาล และการควบคุมตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 

แนวคิดการจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ภารกิจ โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ การควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและหลักการเฉพาะท่ีเก่ียวกับการพิจารณาคดี



รัฐธรรมนูญบางประเภท ค าวนิิจฉยั ผลของค าวนิิจฉยั ตลอดจนกระบวนการบงัคบัตามค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 
General concepts of State; history and evolution of the concept of constitutionalism; meaning; type and process of 

constitution-drafting and amendment; structure of constitution; constituent power; fundamental principles of constitution - the 
principle of democracy, the principle of the rule of law and legal state; state organizations; fundamental rights and freedom; 
duties of citizen; the legislative process, the court system, the controling and monitoring of the use of State power   

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

 

870-221 ชุดวชิากฎหมายอาญา อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 
(Module: Criminal Law, Criminology and Penology) 

  6((5)-2-11) 

หลกัทัว่ไปในกฎหมายอาญา การใชก้ฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภยั ความรับผิดในทางอาญา การ
พยายามกระท าความผิด ตวัการและผูส้นบัสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายคุวาม 
หลกักฎหมายเก่ียวกบัความผิดในลกัษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา เวน้แต่ลกัษณะ 1 ลกัษณะ 1/1 ลกัษณะ 4 
และลกัษณะ 8 หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัอาชญวทิยาและทณัฑวทิยา 

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; legal principles of offences under book 
II of the criminal code, excluding title I, title I/I, title IV and title VIII; general principles of criminology and penology 

 
870-231 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยหน้ีและทรัพยสิ์น  

(Module: Civil Law: Obligation and Property)  
  6((5)-2-11) 

หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะหน้ี ตามลกัษณะ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 2 
หลกักฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ แดนกรรมสิทธ์ิ การใชก้รรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิรวม ทรัพยสิทธิ

ประเภทต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ลกัษณะ 3 และบรรพ 4 รวมทั้งแนวคิดพ้ืนฐานทางกฎหมายในการ
จดัระบบท่ีดิน ระบบเอกสารสิทธิในท่ีดินและการจดทะเบียนสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

General principles of law of obligation under the Civil and Commercial Code Book II Title I 
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,  
and concepts of land use control; different type of land in term of law; occurrence and legal consequence in such a type of land 

 
870-232 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยสญัญาทางพาณิชย ์ 

(Module: Law on Commercial Contracts)  
  6((5)-2-11) 

หลกักฎหมายลกัษณะซ้ือขาย ให้ เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ รับขน ตวัแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ กู้ยืม ค  ้ า
ประกัน จ านอง และจ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิของคู่สัญญาตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค หลกัเกณฑ์ในการร่างสัญญาทางพาณิชย์
เบ้ืองตน้  



Principles of law in sale, gift, hire of property, hire purchase, carriage of goods, agency, brokerage, compromise, 
loan of money, suretyship, mortgage and pledge under the Civil and Commercial Code Book III and other relating law, including 
law relating to consumer protection; drafting of relevant contracts 
 
870-233 ชุดวชิากฎหมายวา่ดว้ยองคก์รธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์   6((5)-2-11) 
 (Module: Law on Business Organizations and Human Resource Management) 

กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละบริษทัมหาชนจ ากดั รวมถึง ธุรกิจร่วมคา้ การเงิน 
การระดมทุน การบริหารจดัการ การจดัการภายในและการควบคุมการบริหารจดัการขององคก์รธุรกิจ การเขา้สู่ต าแหน่ง อ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหารกบับุคคลภายนอก ความรับผิดทางอาญาของ
องคก์รธุรกิจ กรรมการและผูบ้ริหาร การบริหารงานบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานและววิฒันาการของกฎหมายแรงงาน แนวคิดเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ย
แรงงาน กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยสญัญาจา้งแรงงาน จา้งท าของ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน  กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาล
แรงงานและวธีิพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานกบัการบริหารงานบุคคล 

Law of business organizations under the Civil and Commercial Code including joint venture; 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; human resource management; general 
concepts and evolution of labour law; economics concepts 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 

 
870-311 ชุดวชิากฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง    6((5)-2-11) 
 (Module: Administrative Law and Administrative Procedure) 

ประวติัความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ลกัษณะทัว่ไปของฝ่าย
ปกครอง บริการสาธารณะ การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน การจดัตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในทางกฎหมาย
มหาชน บุคลากรภาครัฐและทรัพยสิ์นของฝ่ายปกครอง การกระท าของฝ่ายปกครอง หลกัเกณฑต์ามกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง หลกัความรับผิดของฝ่ายปกครอง แนวคิดและความจ าเป็นในการจดัระบบควบคุมฝ่ายปกครอง รูปแบบการควบคุมฝ่าย
ปกครอง การจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

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; act of Administration; law on administrative 
procedure; principles of administrative liability; the concept and necessity of administrative control system; methods of 
controlling the administration; the establishment of administrative court and its procedure 
 
 



870-331 ชุดวชิากฎหมายแพง่วา่ดว้ยครอบครัวและมรดก   
(Module: Civil Law: Family and Succession Law) 

  6((5)-2-11) 

ประวติัและแนวคิดของกฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภริยา บิดา มารดากบับุตร 
ความปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเล้ียงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 รวมถึงการร่างสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสมรส หลกักฎหมายเก่ียวกบัมรดก บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจดัการ
และปันทรัพยม์รดก มรดกท่ีไม่มีผูรั้บ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 6 รวมถึงการร่างพินัยกรรมใน
เบ้ืองตน้ กฎหมายอิสลามเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก การบังคบัใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

History and concepts of family law; engagement, marriage, relationship of husband and wife, parents and children, 
child custody; child adoption and living allowance based on The Civil and Commercial code Book V; drafting of basic 
agreement relating to marriage; 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; basic will 
drafting; Islamic Law related to Family and Succession; Application of Islamic Law related to Family and Succession under The 
Civil and Commercial Code 

 
870-341 ชุดวชิาระบบศาล กฎหมายวธีิพิจารณาความและพยานหลกัฐานในคดีแพง่   6((5)-2-11) 
 (Module: Court System, Procedural Law and Evidence in Civil Cases) 

กระบวนการยติุธรรมทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง การจดัระบบศาลเด่ียวและระบบศาลคู่ โครงสร้าง อ านาจ
หน้าท่ี และการบริหารงานของศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ การ
วนิิจฉัยช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล กระบวนการยติุธรรมทางเลือก การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามกฎหมายวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท 

หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ และฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การด าเนินคดีแบบกลุ่ม หลกัทัว่ไปและหลกักฎหมายวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน หลกัทัว่ไปวา่ดว้ยการ
บงัคบัคดี ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  

Civil, criminal and administrative justice system; systemization of single and dual courts; structure, authority and 
administration of court of justice according to The Law for the Organization of Courts of Justice; administrative court, mili tary 
court, constitutional court; adjudication of Power and Duty of Courts; Alternative Justice; Mediation under The Law on 
Mediation 

Principles of legal procedure, general provisions, procedure of the Court of First Instance, the Court of Appeal and 
the Supreme Court under the Civil Procedure Code; class action, general principles and legal principles of evidence, general 
principle of Execution of Judgments and Orders under the Civil Procedure Code 

 
870-342 ชุดวชิากระบวนการยติุธรรมและพยานหลกัฐานในคดีอาญา   6((5)-2-11) 
 (Module: Justice Procedure and Evidence in Criminal Cases) 

หลกัทัว่ไปในการด าเนินคดีอาญา สิทธิในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา อ านาจ



พนกังานสอบสวน อยัการและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จบั ขงั จ าคุก 
คน้ ปล่อยชัว่คราว สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมไปถึง
หลกัทั่วไปและหลกักฎหมายว่าดว้ยพยานหลกัฐาน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และกฎหมายอ่ืน การบงัคบัใชก้ฎอยัการศึกและกฎหมายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต ้ 

General principles of criminal procedure; rights in criminal procedure; investigation and inquiry  in criminal cases; 
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, including 
general principles and legal principles of evidence under the constitution as well as the  criminal procedure code, civil procedure 
code and other laws; application of Martial Law and Law related to State Security in Southern Provinces of Thailand 

 

870-351 ชุดวชิากฎหมายระหวา่งประเทศ  
(Module: International Law) 

  5((4)-2-9) 

ประวติัความเป็นมา ทฤษฎี และบ่อเกิดของกฎหมายระหวา่งประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายระหวา่งประเทศ
และกฎหมายภายในประเทศ บุคคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ การแบ่งประเภทของรัฐ สิทธิและหน้าท่ีของรัฐ หลกัวา่ดว้ยเขต
อ านาจของรัฐ การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ ความสมัพนัธ์ทางการทูตและกงสุล 
ระบอบกฎหมายระหว่างประเทศท่ีใชก้ับอาณาบริเวณต่าง ๆ การระงบัขอ้พิพาทระหว่างประเทศ สงครามและการใช้ก าลงัใน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน   

ความหมายและลกัษณะของกฎหมายเอกชนระหวา่งประเทศ นิติสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชนท่ีมีองคป์ระกอบระหวา่ง
ประเทศ หลกัเกณฑว์า่ดว้ยกฎหมายขดักนัซ่ึงก าหนดกฎหมายท่ีจะใชต้่อนิติสมัพนัธ์ดงักล่าว การก าหนดเขตอ านาจศาล รวมถึงการ
ยอมรับและการบงัคบัตามค าช้ีขาดของศาลต่างประเทศ แนวคิดเก่ียวกบัสัญชาติ การไดส้ัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย และการ
กลบัคืนสู่สญัชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติ นิติฐานะของคนต่างดา้วในประเทศไทย 

History, theories and sources of 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 state jurisdiction, recognition of state and 
recognition of government, succession of states, responsibility of state, diplomatic and consular relations, application of 
international law regime in diverse areas; settlement of international disputes, war and the use of force in international re lations, 
international law on human rights 

Definition 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; Concepts of nationality; the acquistion, loss and recovery of Thai 
nationality under the Nationality Act; legal status of the foreigner in Thailand 

 
870-381 ชุดวิชาทกัษะการวา่ความ การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพนัก

กฎหมาย 
(Module: Advocacy Skills, Legal Profession and Ethics) 

  5((4)-3-8) 



รายวชิาบงัคบัก่อน: 870-341 ระบบศาล กฎหมายวธีิพิจารณาความและพยานหลกัฐานในคดีแพง่ 

ทกัษะท่ีส าคญัของการเป็นทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย ไดแ้ก่ การสอบขอ้เท็จจริงจากคู่ความ การใหค้  าปรึกษา 
การเตรียมคดี การแสวงหาขอ้เท็จจริง การเจรจาต่อรอง การร่างหนงัสือบอกกล่าวทวงถาม การร่างค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้องและค า
แถลง การจดัท าบญัชีระบุพยาน การร่างเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงทางการซ้ือขาย สัญญา พินยักรรม เอกสารทาง
ธุรกิจ และขอ้ตกลงความเขา้ใจร่วมกนั หนา้ท่ีและงานของนกักฎหมายในสาขาต่าง ๆ จรรยาบรรณ มรรยาทส าหรับวชิาชีพกฎหมาย 
อุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนกักฎหมาย การจดัการปัญหาความขดัแยง้เชิงผลประโยชน์ และการควบคุมการประกอบ
วชิาชีพกฎหมาย ค าศพัทภ์าษาองักฤษทางกฎหมายท่ีส าคญั  

Prerequisite: 870-341 Court System, Procedural Law and Evidence in Civil Cases 

Important skills of a lawyer and a legal consultant – fact-finding conversation, legal consultancy, lawsuit 
preparation, negotiation skills, legal document drafting skills including notices, accusations, testimony and accounting witnesses; 
drafting of various legal documents such as sale and purchase agreements, contracts, wills, business correspondence, MOUs; 
duty and work of different types of lawyers; legal conduct, legal manner, ideal, moral and ethics for lawyers; conflict of interest  
management, regulation of legal profession; legal english terminology 

 

870-401 ชุดวชิานิติวธีิและนิติศึกษาทางสงัคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์และปรัชญา 
( Module: Legal Methodology and Sociological, Historical and 
Philosophical Legal Studies) 

  5((4)-2-9) 

ววิฒันาการของนิติปรัชญาและแนวคิดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ แนวคิดกฎหมายบา้นเมือง แนวคิด
ประวติัศาสตร์กฎหมาย แนวคิดกฎหมายในเชิงสังคมวิทยา อรรถประโยชน์นิยมกบักฎหมาย  แนวคิดนิติปรัชญาสมยัใหม่ เช่น  
แนวคิดสตรีนิยมในทางกฎหมาย แนวคิดสัจจนิยมในทางกฎหมาย แนวคิดพหุนิยมในทางกฎหมาย  นิติปรัชญากบัขอ้ความคิดท่ี
ส าคญัในทางกฎหมาย เช่น อ านาจ สิทธิ ความยติุธรรม ความเสมอภาค เป็นตน้ 

ประวติัความเป็นมาและความแตกต่างในแง่นิติวิธีของระบบกฎหมายซีวิลลอวแ์ละคอมมอนลอว ์การใชแ้ละการ
ตีความกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรในระบบซีวิลลอวแ์ละคอมมอนลอว ์การอุดช่องว่างของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรตามระบบ
กฎหมายไทย หลกัการตีความกฎหมายเฉพาะสาขา การตีความกฎหมายโดยวธีิการในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานในทางนิติ
วธีิ การน าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชว้เิคราะห์กฎหมาย 

Development of legal philosophy and essential concepts - 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 fundamental legal concepts - power, rights, justice and equality 

History and differences of legal methodology in Civil law and Common law system; application and interpretation 
of written law in Civil law and Common law system; 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; use of 
the historical methods to analyze laws 

 
 



กลุ่มวชิำเลือกทำงกฎหมำย 

 

870-222 กฎหมายอาญา : ความผิดลหุโทษและความผิดอ่ืน 
(Criminal Law : Misdemeanour and other Offenses ) 

  3((3)-0-6) 

หลกักฎหมายเก่ียวกับความผิดลหุโทษในภาค 3  และความผิดในลักษณะ 1 ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจกัร  ลกัษณะ 1/1 ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย ลกัษณะ 4  ความผิดเก่ียวกบัศาสนา และลกัษณะ 8 ความผิดเก่ียวกบั
การคา้ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา 

Legal principles of Misdemeanour under Book III, including title I offence relating to the security of the Kingdom, 
title I/I offence relating to terrorism, title IV  offence relating to religion and title VII I offence relating to trade under Book II of 
the Criminal code 

870-281 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 1: ระบบกฎหมายเปรียบเทียบ(English 
for Lawyer I: Comparative Legal System)  

  2((2)-0-4) 

ค าศพัท์เฉพาะเก่ียวกบัการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ ประโยชน์ของการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ ความเหมือน
และความแตกต่างระหวา่งระบบซีวลิลอวแ์ละระบบคอมมอนลอว ์รวมตลอดถึงการเบ่ียงเบนเขา้หาและแยกห่างจากกนัในปัจจุบนั
ของทั้งสองระบบ 

Technical legal terminology on comparative law; benefits of comparative legal studies, common and difference 
between Civil Law and Common Law Legal System, including their actual convergence and divergence at the present time 

870-282 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2: หลักกฎหมายสัญญาและละเมิด
เปรียบเทียบ  

  2 ( ( 2 ) -0 -4 )
  

 (English for Lawyer II: Comparative Contract Law and Torts Law) 

การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ หลกักฎหมายสัญญาและละเมิดในระบบกฎหมายซีวิลลอวแ์ละระบบคอมมอนลอว์
จากมุมมองกฎหมายเปรียบเทียบ  

Comparative Legal Study; Principles of contract and torts law in Civil Law and Common Law Legal System from 
comparative perspectives 

870-301 กฎหมายกบัสงัคม      
(Law and Society) 

  3((3)-0-6) 

ความหมายของสงัคมและกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งสงัคม รัฐ กฎหมาย และกฎเกณฑอ่ื์นของสงัคม ทฤษฎีและ
แนวคิดทางสังคมวิทยากฎหมาย ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัสังคมต่อกระบวนการสร้างกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมาย การบงัคบัใช้
และการปฏิบติัตามกฎหมายในสภาพความเป็นจริงของสังคม บทบาทของกฎหมายในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายกบัการพฒันาประเทศและการแกปั้ญหาสงัคม 

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 the law making process of legal principles; 
law enforcement and compliance in the real social situations; roles of law in social, economic, political, cultural and 
environmental dimensions; law and development, and social problems solving 



870-302 ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 
(Thai Legal History) 

  3((3)-0-6) 

การน าวิธีการทางประวติัศาสตร์มาใชว้ิเคราะห์กฎหมาย ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของสังคมไทยดั้งเดิมอนั
เป็นรากฐานของกฎหมายในยุคโบราณ อิทธิพลของแนวความคิด หลกักฎหมาย และระบบกฎหมายของต่างประเทศท่ีมีต่อ
กฎหมายไทย วิวฒันาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมยัปัจจุบนัรวมทั้งปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมี
ผลต่อความเปล่ียนแปลงของกฎหมายในแต่ละยุคสมยั บทบาทและสถานภาพของกฎหมายในประวติัศาสตร์ของสังคมไทยและ
อิทธิพลท่ีมีต่อยคุสมยัปัจจุบนั 

Use of the historical methods to analyze laws; socials and cultural characteristics of traditional Thai society 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 

870-312 กฎหมายเก่ียวกบัพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   
(Law on Political Party and Election) 

  3((3)-0-6) 

สิทธิเสรีภาพทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง รัฐกับการควบคุมพรรคการเมือง 
ความหมายของพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาทหนา้ท่ีของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในระบอบการปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตย สถานะของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ระบบการเลือกตั้งและขอ้ดีขอ้เสียของระบบการเลือกตั้ง
แบบต่างๆ ระบบพรรคการเมืองและพรรคการเมืองประเภทต่าง ๆ ความเป็นมาของแนวคิดวา่ดว้ยพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ในประเทศไทย  ระบบการเลือกตั้งตามกฎหมายไทย กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง กฎหมายวา่ดว้ยพรรคการเมือง การจดัการเลือกตั้ง 
การควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม การวินิจฉัยข้ีขาดขอ้พิพาทเก่ียวกบัการเลือกตั้งและพรรค
การเมือง 

Political rights and liberties and political participation; state and  political party monitoring; 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 systems and advantages and disadvantages of different 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 administration, electoral monitoring; dispute settlement relating to election and political parties 

870-313 กฎหมายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
(Law of Conservation of Natural Resources and Environment) 

  3((3)-0-6) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสห
วทิยาการในการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นโยบายของรัฐ องคก์ร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอ่ืนใน
การวางแผน การจดัการ การใชแ้ละการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมและจดัการมลพิษ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจโครงการท่ีอาจกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สิทธิชุมชนกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มโดยเอกชน 

Principles, concepts, theories and relationships between the ecology, environment, 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 

870-314 กฎหมายเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
(Law of Local Administration) 

  3((3)-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐานของการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและการกระจายอ านาจ หลกัการปกครองตนเองของ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  โครงสร้าง สถานะ องคก์รและอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท วิธีการร่างและกระบวนการบญัญติัขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระบบการคลงัทอ้งถ่ิน 
การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

Fundamental concepts of local administration and distribution of administrative power; principle of self government of local 
administration; relationship between local administrative organizations and citizens; structure, status, power and duties of different types of local 
organizations; drafting and enacting local regulations; local financial system, regulation of local administrative organizations 

870-315 กฎหมายท่ีดินและการควบคุมการใชท่ี้ดิน  
(Land Law and Land Use Control) 

  3((3)-0-6) 

แนวคิดทางกฎหมายในการจดัระบบท่ีดิน การแบ่งประเภทของท่ีดินตามกฎหมาย การเกิดข้ึนและผลในทางกฎหมาย
ของท่ีดินแต่ละประเภท ระบบเอกสารสิทธิในท่ีดินและการจดทะเบียนสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ตลอดจน
หลกัเกณฑท่ี์ควบคุมการใชท่ี้ดินตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายปฏิรูปท่ีดิน กฎหมายผงัเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
การจดัสรรท่ีดิน กฎหมายอาคารชุด เป็นตน้ 

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 the  Land Code; rules of land use control under other laws - land reform, city planning and 
building control act  

870-321 กฎหมายเก่ียวกบัคดีเด็กและเยาวชน 
(Law of Juvenile Delinquency)        

  3((3)-0-6) 

หลกักฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคมและจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผูก้ระท าผิด ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กใน
กระบวนการยติุธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน วธีิการแกไ้ขผูก้ระท าผิด การคุม้ครองผูเ้ยาวใ์นคดีแพ่งตามกฎหมายจดัตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาความในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว ปัญหาบางประการของกฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและ
เยาวชน 

Principles of law and issues of social problems, psychology of juvenile and child delinquent; child offenders in justice process, 
Children and Juvenile Court system; correction of wrongdoers; protection of juvenile in civil cases according to law of establishment of Juvenile 
and Family Court; procedure in Juvenile and Family Court; certain problems in Law of Juvenile Delinquency 

870-322 กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
(Narcotic Law) 

  3((3)-0-6) 

กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
กฎหมายเก่ียวกบัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด ระบบคุมประพฤติและแนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 



The law on narcotic and psychotropic substances, Law on Procedure of Narcotic Case, law on measures to combat 
the drug offender, the rehabilitation of drug addicts, the probation system and the solutions to solve the drug problem 

870-332 กฎหมายวา่ดว้ยตราสารเปล่ียนมือ  
(Law of Negotiable Instruments) 

  3((3)-0-6) 

แนวความคิดเก่ียวกบัตราสารเปล่ียนมือ  ประเภทและลกัษณะของตราสารเปล่ียนมือ ตราสารเปล่ียนมือตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์และตามกฎหมายอ่ืน 

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

870-333 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา     
(Intellectual Property Law) 

  3((3)-0-6) 

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา การคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้ งกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาประเภทต่าง ๆ 

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

870-334 กฎหมายลม้ละลายและการฟ้ืนฟกิูจการ  
(Bankruptcy and Business Rehabilitation Law) 

  3((3)-0-6) 

หลกัการและแนวคิดของกฎหมายลม้ละลาย และการฟ้ืนฟูกิจการ วิธีการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี เจา้พนักงาน
พิทกัษท์รัพย ์อ านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย การสอบสวน บทก าหนดโทษ การฟ้ืนฟกิูจการ 

Principles and concepts of bankruptcy and business rehabilitation law, debtor’ s assets management, asset 
protection officers, court power and bankruptcy procedure, investigation, punishment, business rehabilitation 

870-335 กฎหมายประกนัภยั  
(Insurance Law) 

  3((3)-0-6) 

กฎหมายลกัษณะประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั การประกนั
ชีวติและการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจประกนัภยั บทบาทของรัฐในการควบคุมและ
ก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 

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 

 
 
 
 



870-336 กฎหมายพาณิชยนาว ี   
(Maritime Law) 

  3((3)-0-6) 

หลกักฎหมายพาณิชยนาว ีเช่น กฎหมายเก่ียวกบัเรือเดินทะเล การจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการ
จ ากดัความรับผิดชอบของเจา้ของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของทางทะเล ความผิดอนัเกิดจากเรือโดนกนั การช่วยเหลือ
กูภ้ยัทางทะเล การเฉล่ียความเสียหายทัว่ไปและการประกนัภยัทางทะเล 

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 

870-343 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่: ภาคบงัคบัคดี   3((3)-0-6) 
(Law of Civil Procedure: Execution of Judgments and Orders) 

หลกักฎหมายวา่ดว้ยวธีิการชัว่คราวก่อนพิพากษา และการบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ 

Principles of law concerning interim relief; execution of judgment or execution of the orders based on Code of 
Civil Procedure 

870-352 กฎหมายองคก์ารระหวา่งประเทศ   
(Law of International Organizations) 

  3((3)-0-6) 

ความหมายและการก่อตั้งองคก์ารระหวา่งประเทศ สภาพบุคคลขององคก์ารระหวา่งประเทศ การเขา้เป็นสมาชิกและ
การส้ินสุดสมาชิกภาพ ผลทางกฎหมายของขอ้มติในองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุม้กันขององค์การระหว่าง
ประเทศ โครงสร้าง ภารกิจ บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารระหวา่งประเทศในระดบัภูมิภาค แนวคิด
วา่ดว้ยองคก์รเหนือรัฐ 

Definitions and establishment of international organizations, legal personality of international organizations, 
membership and termination of membership of international organizations, legal effects of international organizations 
resolutions, privileges and immunity of international organizations; structure, missions, roles and duties of the United Nations; 
regional organizations; concept of supranational organization 

870-353 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางการทูตและการกงศุล  
(International Law of Diplomatic and Consular Relations) 

  3((3)-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการทูตและการกงสุล อนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางการทูต 
ค.ศ.1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยความสัมพนัธ์ทางการกงสุล ค.ศ.1963 อนุสัญญาว่าดว้ยคณะทูตพิเศษ ค.ศ.1969 รวมทั้ ง
กฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้ง และทางปฏิบติัของรัฐในปัจจุบนั 

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, the state practice at present 

 



 
870-354 กฎหมายทะเล  

(Law of the Sea) 
  3((3)-0-6) 

ประวติัความเป็นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน ้ าท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจ
การควบคุมของรัฐ และสถานะทางกฎหมายของพ้ืนน ้ าท่ีมิได้อยู่ภายใตอ้  านาจการควบคุมของรัฐ เทคนิคทางกฎหมายในการ
ก าหนดเขตทะเล และการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศตามกฎหมายทะเล 

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 

870-355 สิทธิมนุษยชน  
(Human Rights) 

  3((3)-0-6) 

ความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมา แนวคิดทางปรัชญา และพฒันาการของสิทธิมนุษยชน หลกัการพ้ืนฐาน
ทางสิทธิมนุษยชนภายใตก้รอบสากล การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยองคก์ารสหประชาชาติและองคก์ารระหวา่งประเทศในระดบั
ภูมิภาค พนัธกรณีในทางระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐไทย การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญไทย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิทธิขั้นพ้ืนฐานกบัหลกัการส าคญัทางกฎหมาย อาทิ หลกัประชาธิปไตย หลกันิติรัฐ การใชอ้  านาจรัฐกบัการ
คุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน การคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยองคก์รศาล อิทธิพลของสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมีต่อกฎหมายสาขาต่างๆ  

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

870-356 กฎหมายสหภาพยโุรป  
(European Union Law)  

  3((3)-0-6) 

ความเป็นมาและวิวฒันาการของสหภาพยุโรป วตัถุประสงค์ บ่อเกิดของกฎหมายสหภาพยุโรป ลักษณะทาง
โครงสร้างของสหภาพยโุรป ระบบกฎหมายของสหภาพยโุรป อ านาจหนา้ท่ี การด าเนินงานของสหภาพยโุรป  ศาลยโุรป กฎหมาย
ทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป ความสัมพนัธ์ภายในระหวา่งสหภาพยโุรปกบัรัฐสมาชิก และความสัมพนัธ์ภายนอกของสหภาพ
ยโุรปกบัรัฐอ่ืน หรือองคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืนๆ พฒันาการในปัจจุบนั ผลกระทบต่อการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศไทย
กบัสหภาพยโุรป 

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 economic law;  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 



 

870-361 กฎหมายอิสลามเบ้ืองตน้ 
(Introduction to Fiqh) 

  3((3)-0-6) 

ความหมายของฟิกฮฺและชะรีอะฮ ก าเนิดและพฒันาการของฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยคุต่างๆ รวมทั้ ง
ศึกษา มซัฮบั (ส านกัคิด) ต่าง ๆ ของฟิกฮฺ โดยเนน้มซัฮบัชาฟิอีย ์

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 
(Principles of Fiqh I) 

  3((3)-0-6) 

ประวติัความเป็นมาของวิชาอุศูลุลฟิกฮฺ หุกม (บทบญัญติั) ประเภทและท่ีมาของหุกม เช่น อลักุร อาน หะดีษ อิจญ์
มาอฺ และกิยาส 

History of the Principles of Fiqh; Islamic jurisprudence; types and sources of Hukm such as al-Qur’an, Hadith, 
Ijtima’, and Qiyah 

870-363 หลกักฎหมายอิสลาม 2 
(Principles of Fiqh II)   

  3((3)-0-6) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 766-102 หลกักฎหมายอิสลาม  1 

แนวทางการไดม้าของบทบญัญติัอิสลาม อนัไดแ้ก่ อิสติหฺซาน อิสติศลาหฺ และอุรฟุ (จารีตประเพณี) ตลอดถึงวิธีการ
ตีความตวับทของอลักรุอานและหะดีษ 

Prerequisite: 766-102 Principles of  Fiqh I 

Islamic law derived from Istihsan, Istislah, and Urf (tradition) as well  as methods of interpretations of al-Qur’an 
and Hadith 

870-364 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1 
(Fiqh al-Muamalat I) 

  3((3)-0-6) 

ศึกษาการซ้ือขายในอิสลาม ประเภทต่าง ๆ ของการซ้ือขาย การโฆษณาสินคา้ การลดแลกแจกแถม การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค การปรับข้ึนราคาสินคา้ การกกัตุนสินคา้ ลิขสิทธ์ิทางการคา้ การซ้ือขายผ่านระบบอิเลคโทรนิค การเช่า การจ าน า จ านอง 
การวา่จา้ง สญัญาท่ีไม่มีการตอบแทน เช่น วะกฟั ฮิบะฮฺ และฮะดียะฮฺ 

Fiqh in relation to sale contract, advertisment, consumer protection, price increasing, pledge and mortgage (Rahn), 
e-commerce, hire of property, intellectual property, and gift 

870-365 กฎหมายอาญาอิสลาม 
(Criminal Fiqh)  

  3((3)-0-6) 

กฎหมายอิสลามในส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีอาญาต่าง ๆ บทลงโทษและความผิดท่ีไม่มีก าหนดบทลงโทษ (ตะอซีร) 

Fiqh pertaining to criminal law; punishment; offence with unstated punishment (Ta’sir) 



 
870-366 ชุดวชิาเขา้ใจกฎหมายอิสลาม  

(Module:  Get to Understand Islamic Law) 

                      5((4)-2-9) 

 เข้าใจกฎหมายอิสลามในเชิงกวา้ง ความส าคัญในการใช้กฎหมายอิสลาม ท่ีมาของกฎหมายอิสลามท่ีมีความ
แตกต่างกบักฎหมายอ่ืน ๆ หมวดกฎหมายอิสลาม กฎหมายอิสลามว่าดว้ยการปฏิบติัศาสนกิจ ครอบครัวและมรดกในกฎหมาย
อิสลาม การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละการธุรกรรมการเงินในกฎหมายอิสลาม และกฎหมายอาญาอิสลาม การตอบขอ้สงสยัต่าง 
ๆ เก่ียวกบักฎหมายอิสลาม ความเป็นเอกลกัษณ์ของกฎหมายอิสลาม และแนวทางการประยกุตใ์ชใ้นสงัคม 
 Broad comprehension of Islamic Law; Importance in implementation of Islamic law; the origin of Islamic law 
which is different from other laws; Islamic law categories; Islamic law on religious practices; Islamic family and legacy laws;  
Islamic law on human interaction and financial transactions; Islamic criminal laws;  responses to various questions on Islamic 
laws;  the uniqueness of Islamic law and application guidelines in society 
 
870-371 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค   

(Consumer Protection Law) 
  3((3)-0-6) 

แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กลไกของรัฐในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค การด าเนินคดีแบบ
กลุ่มในคดีผูบ้ริโภค  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

Concepts and principles of consumer protection and consumer protection laws, governmental mechanisms for consumer 
protection, laws on the liability for damages emerging from unsafe product, consumer case procedural law, class action, other laws relating 
to consumer protection 

870-372 กฎหมายภาษีอากร 1    
(Taxation Law I) 

  3((3)-0-6) 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ความหมาย วตัถุประสงค์ในการจดัเก็บภาษีอากร หลกัการพ้ืนฐานของภาษี
อากรท่ีดี  โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร และประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  

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 

870-373 กฎหมายภาษีอากร 2   
(Taxation Law II) 

  3((3)-0-6) 

หลกัการและแนวคิดของการจดัเก็บภาษีบริโภคและภาษีทรัพยสิ์น หลกักฎหมายภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีการรับมรดก 

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



870-374 กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน  
(Banking Institutions Law) 

  3((3)-0-6) 

ความหมาย และความส าคญัของสถาบนัการเงิน นโยบายของรัฐ และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
ควบคุมก ากบัดูแลสถาบนัการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กฎหมายและขอ้บงัคบัในการจดัองคก์รในสถาบนัการเงิน บทบาท
ของสถาบนัการเงินในการรับฝากเงิน การใหเ้ครดิตและการใหบ้ริการอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ กฎหมายการให้
ความคุม้ครองผูฝ้ากเงิน 

Definition and importance of financial institutions, state policy and the role of the bank of Thailand to supervisory 
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 

870-375 กฎหมายหลกัทรัพย ์ 
(Securities Law)   

  3((3)-0-6) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน ระบบทุน การระดมทุนของบริษทัโดยการออกหลกัทรัพย ์ชนิดของ
หลกัทรัพย ์การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์การกระท าอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการครอบง ากิจการ มาตรการส่งเสริมก ากบัควบคุมดูแล การคุม้ครองผูล้งทุน บทบาทของตลาด
หลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยแ์ละศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ องคก์รท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจ
หลกัทรัพยอ่ื์นๆ การก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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 

870-382 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3: กระบวนยุติธรรมและระบบศาล
เปรียบเทียบ  

  2((2)-0-4) 

(English for Lawyer III: Comparative Judicial Process and Court System) 

เปรียบเทียบกระบวนการยติุธรรมและระบบศาลทางแพง่ ทางอาญา และทางปกครองของประเทศต่างๆ  

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

870-383   ฝึกปฏิบติัการทางกฎหมาย 
(Legal Internship) 

  3((3)-0-6) 

              รายวชิาบงัคบัก่อน: 870-381 ชุดวชิาทกัษะการวา่ความ การประกอบวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพนกักฎหมาย 

 การฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในงานทางดา้นกฎหมายหรืองานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบักฎหมายหรืองานท่ีช่วยให้นกัศึกษามีมุมมองและแนวคิดท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บัความรู้ทางดา้นกฎหมายในทางปฏิบติัไดดี้
ยิง่ข้ึน เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมงหรือ 8 สปัดาห์ต่อเน่ืองกนั 



 Prerequisite: 870-381 Module: Advocacy Skills, Legal Profession and Ethics 

              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 ชุดวชิาการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ: ระบบกฎหมายในประเทศอาเซียน    6((5)-2-11) 
(Comparative Legal Study Module: Legal Systems in ASEAN Countries) 

การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบกฎหมายในประเทศอาเซียน รัฐธรรมนูญ โครงสร้าง
และสถาบนัทางการเมือง ระบบศาล หลกัพ้ืนฐานแห่งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์และกฎหมายอาญาของประเทศสิงคโปร์ 
มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา รวมถึงประเทศท่ีอยูภ่ายใตค้วามร่วมมือ ASEAN+3 และ 
ASEAN+6 

Comparative Legal Study; Introduction to Legal Systems in ASEAN Countries; constitution law; political 
structure and organizations, judicial systems, basic principles of civil, commercial, and criminal law of Singapore, Malaysia, 
Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia , The Philippines, Myanmar, Laos and Cambodia, including countries under ASEAN+3 
and ASEAN+6 

870-402 ทฤษฎีการบริหารจดัการและความเป็นผูป้ระกอบการ  
ส าหรับนกักฎหมาย      
(Managerial Theory and Entrepreneurship for Lawyer) 

  3((3)-0-6) 

รูปแบบของการประกอบธุรกิจทางกฎหมาย และความแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอ่ืน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
การบริหารองค์กร และการบริหารความเส่ียงในองค์กรธุรกิจ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดและการแข่งขนั ทฤษฎีการตดัสินใจ การ
สร้างภาวะผูน้ าและการบริหารงานบุคคลส าหรับส านกังานกฎหมายและส านกังานกฎหมายระหวา่งประเทศ 

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    

870-403 กฎหมายกบัการบญัชี  
(Law and Accounting) 

  3((3)-0-6) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัการบญัชี หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกับการบัญชีและการจดัท าบญัชี การอ่านและ
ตีความงบการเงิน ประเด็นกฎหมายและภาษีอากรท่ีมีขอ้พิจารณาทางการบญัชีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี 

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 

 
870-404 นิติเศรษฐศาสตร์ 

(Law and Economics) 
  3((3)-0-6) 

หลกัการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีส าคญัในการวิเคราะห์กฎหมายและสถาบนัทางกฎหมาย โดยเฉพาะ
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการแสวงหาความมัง่คัง่สูงสุด การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อผลประโยชน์ ทฤษฎีของโคส ตน้ทุนธุรกรรม 



นิติวิธีเชิงเศรษฐศาสตร์ และการน าหลกัการดงักล่าวไปใชใ้นการวิเคราะห์กฎหมาย เช่น กฎหมายวา่ดว้ยสัญญา ละเมิด ทรัพยสิ์น 
กฎหมายอาญา กระบวนการทางกฎหมาย เป็นตน้ 

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 

870-405 กฎหมายกบัมานุษยวทิยา  
(Law and Anthropology) 

  3((3)-0-6) 

ความหมายและขอบเขตการศึกษาของมานุษยวทิยา การใชว้ธีิการทางมานุษยวทิยาในการวเิคราะห์สถาบนัทางกฎหมาย จารีต
ประเพณี วฒันธรรม อ านาจ ความรู้กบัการมีผลใชบ้ังคบัของกฎหมาย พหุนิยมในเชิงกฎหมาย สิทธิมนุษยชนในฐานะคุณค่าสากลกับ
แนวคิดสมัพทัธ์นิยมในเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษามานุษยวทิยาในเชิงกฎหมาย 

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 

870-411 กฎหมายการคลงัมหาชน    
(Public Finance Law) 

  3((3)-0-6) 

ความเป็นมา ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐาน และพฒันาการของการคลงัภาครัฐ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการคลงัภาครัฐกบัสภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคลงัภาครัฐ เคร่ืองมือทางการคลงัท่ีรัฐใชใ้นการบริหารประเทศ ระบบภาษีอากร หลกั
กฎหมายทัว่ไปของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ กฎหมายการคลงั เช่น บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการคลงัในรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าดว้ย
วธีิการงบประมาณ กฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั การก่อหน้ีสาธารณะ และรายจ่ายของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการใชง้บประมาณและการตรวจเงิน
แผน่ดิน 

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 

870-412 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะ  
(Public Economic Law and Public Service) 

  3((3)-0-6) 

ววิฒันาการและแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของรัฐในระบบเศรษฐกิจ หลกัเกณฑพ้ื์นฐานและมาตรการท่ีรัฐน ามาใชใ้นการ
ควบคุมการด าเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน หลกัเกณฑพ้ื์นฐานในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ การจดัท าบริการสาธารณะกบั
การด าเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐ หลกัเกณฑพ้ื์นฐานในการจดัท าบริการสาธารณะ องคก์รและการด าเนินการของรัฐในการด าเนินการในทาง
เศรษฐกิจและการจดัท าบริการสาธารณะ รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
การเพ่ิมบทบาทของรัฐวสิาหกิจ 

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 

870-413 สญัญาของฝ่ายปกครอง  
(Administrative Contracts) 

  3((3)-0-6) 

ความหมาย ประเภทของสญัญาของฝ่ายปกครอง หลกัพ้ืนฐานส าคญัเก่ียวกบัสญัญาของฝ่ายปกครอง ทั้งท่ีเป็นสญัญา
ทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง สัญญาของฝ่ายปกครองท่ีส าคญัต่อการจดัท าบริการสาธารณะ เช่น สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วม
ทุน สัญญาเก่ียวกับการพสัดุ เป็นตน้ และกระบวนการจัดท าสัญญาของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

Definition and types of administrative contracts; the fundamentals of administrative contracts, both 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; law on public procurement  

870-414 สมัมนาปัญหากฎหมายมหาชน     
(Seminar on Public Law Problems) 

  3((1)-4-4) 

ระเบียบวิธีวิจยัและปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัในทางกฎหมายมหาชน หรือหลกัการส าคญัเฉพาะเร่ืองกฎหมาย
มหาชนและค าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

Research methodology and specific problems in public law, or related important principles in public law and 
relating court decisions 

870-415 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายมหาชน    
(Special Topic in Public Law) 

  3((x)-y-z) 

หัวขอ้ใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันในสาขาวิชากฎหมายมหาชน เน้ือหารายวิชาและการกระจายหน่วยกิต
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 

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   

870-421 ชุดวชิานิติวทิยาศาสตร์และการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา 
(Module: Forensic Science and Criminal Investigation) 

  6((4)-4-10) 

การน าความรู้ทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ  และความรู้ทางดา้นกฎหมายมาประยกุตใ์ชใ้นการเก็บและพิสูจน์
หลกัฐานในการตรวจร่างกายและตรวจสอบวตัถุพยานต่าง ๆ  เพ่ือช่วยในการคน้หาความจริงหรือพิสูจน์ขอ้เท็จจริง ตลอดจนการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาโดยเนน้การปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีผูรั้กษากฎหมาย วิธีการสืบสวนทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะพยานหลกัฐาน วิธีสอบปากค า 
การพิสูจน์และการตรวจสอบพยานหลกัฐาน 

Implementation of medical knowledges, sciences and law to apply in collecting and proving of evidence for physical and material 
examination to search for truth or facts, including investigation and inquiry in criminal procedure with emphasis on law maintainers; scientific 
investigation; searching for evidence; proceeding of questioning; proof and examination of evidence 

870-422 ชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

  6((5)-2-11) 



(Module: Anti-Corruption Law and Economic Crime) 

บทบาทและกลไกทางกฎหมายท่ีส าคญัในการติดตาม ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนอันก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นตน้ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การกระท าความผิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเศรษฐกิจและการพาณิชย ์  มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเก่ียวกบัสถาบันการเงิน กฎหมายเก่ียวกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ความผิดอาญาเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ รวมตลอดถึงปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายและความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศเพ่ือป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมดงักล่าว 

Role and legal mechanism for following, prevention and suppression of corruption in public or private sectors that 
destruct economic and society - Anti-Corruption Regulation in public sector, Auditor general of Thailand Regulation, Act 
concerning offences relating to the submission of bids to government, Law on Anti-Corruption Procedure etc. ; definition 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 

870-423 สมัมนาปัญหากฎหมายอาญา     
(Seminar on  Criminal Law Problems) 

  3((1)-4-4) 

ระเบียบวิธีวิจยัและปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัในทางกฎหมายอาญา หรือหลกัการส าคญัเฉพาะเร่ืองกฎหมาย
อาญาและค าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

Research methodology and specific problems in criminal law, or related important principles in criminal law and 
relating court decisions 

870-424 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายอาญา     
(Special Topic in Criminal Law) 

  3((x)-y-z) 

หวัขอ้ใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบนัในสาขาวิชากฎหมายอาญา เน้ือหารายวชิาและการกระจายหน่วยกิตเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 

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   

870-431 สมัมนาปัญหากฎหมายเอกชนและธุรกิจ  
(Seminar on Private and Business Law Problems) 

  3((1)-4-4) 

ระเบียบวิธีวิจยั และปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัในทางกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ หรือหลกัการส าคญั
เฉพาะเร่ืองกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ และค าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง  

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



870-432 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบักฎหมายเอกชนและธุรกิจ  
(Special Topic in Private and Business Law) 

  3((x)-y-z) 

หัวขอ้ใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบนัในสาขาวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ เน้ือหารายวิชาและการ
กระจายหน่วยกิตเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 

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

870-433 ชุดวิชากฎหมายการค้าและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั    

  6((4)-4-10) 

 (Module: International  trade law and dispute resolution in digital economy) 

 หลกัการและแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกับธุรกิจระหว่างประเทศ หลกัการและโครงสร้างทางกฎหมายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การซ้ือขาย การขนส่ง การประกนัภยัสินคา้ การช าระเงินและการโอนเงินระหวา่งประเทศ หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบั
การระงับข้อพิพาททางเลือก การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ การอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการท่ีส าคญั ขอ้พิจารณาในการท าสัญญา การเลือกกฎหมาย
และวธีิการระงบัขอ้พิพาท หลกัเกณฑแ์ละปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอใหรั้บรองและบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
และค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

 Principles and basic concepts of international business; principles and structure of law on international business; 
sales, carriage of goods, cargo insurance and international money transfer; 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 

870-451 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  
(International Environmental Law) 

  3((3)-0-6) 

ท่ีมา แนวคิดและหลกัการของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศในการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม องค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ 
ขอ้ตกลงและหลกักฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า  มลพิษทางอากาศขา้มเขตแดน มลพิษทาง
ทะเล การขนส่งของเสียและวตัถุอนัตรายขา้มแดน การเปล่ียนแปลงบรรยากาศโลกซ่ึงเกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจกและการ
ลดลงของชั้นโอโซน การคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวท่ี์ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ เป็นตน้ ความรับ
ผิดของรัฐและการระงบัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 

History, concepts, principles of international environmental law; roles of international law on environmental 
problems; international organization and private sector dealing with international environmental problem; 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 

870-452 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ     3((3)-0-6) 



(International Economic Law) 

บทบาทและความส าคญัของกฎหมายท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ทั้งในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ การเงินระหวา่ง
ประเทศ และการลงทุนขา้มชาติ วิวฒันาการของกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศนบัตั้งแต่ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา การจดั
ระเบียบโลกในดา้นเศรษฐกิจ บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั กฎหมายการลงทุนระหวา่งประเทศ และวธีิการระงบั
ขอ้พิพาทการลงทุนระหวา่งประเทศ 

Roles and importance of law on international economic system in terms of international trade,  monetary and transnational 
investment; development of international economic law since 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 

870-453 กฎหมายต่อตา้นการก่อการร้ายสากล  
(International Anti – Terrorism Law) 

  3((3)-0-6) 

พฒันาการของการก่อการร้าย จุดก าเนิด และบริบทท่ีท าให้การก่อการร้ายกลายเป็นปัญหาท่ีส าคญัของโลก ทฤษฏี
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการก่อการร้าย บริบทของการก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและสากล เคร่ืองมือทาง
กฎหมายในการต่อตา้นการก่อการร้าย 

Development of terrorism, the beginning and the context which makes terrorism a crucial world problem; law 
theories concerning anti-terrorism; a context of terrorism in Thailand and international community; legal instruments to counter 
terrorism 

870-454 สมัมนาปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศ  
(Seminar on International Law Problems) 

  3((1)-4-4) 

ระเบียบวธีิวจิยัและปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัในทางกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือหลกัการส าคญัเฉพาะเร่ือง
กฎหมายระหวา่งประเทศ และค าวนิิจฉยัของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

 
870-461 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 

(Islamic Family Law)  
  3((3)-0-6) 

การหมั้น การสมรส สิทธิและหนา้ท่ีของคู่สมรส การส้ินสุดของการสมรส การเล้ียงบุตรและการปกครอง สิทธิของ
บุตรและสิทธิของบิดามารดา 

Engagement; marriage; rights and responsibilities of the married couple; cancellation of marriage; child rearing 
and guardianship; rights of a child and parents 

870-462 กฎหมายมรดก-พินยักรรมอิสลาม 
(Law of Inheritance and the living Will in Islam) 

  3((3)-0-6) 

หลกัการแบ่งมรดกในอิสลาม ผูมี้สิทธิรับมรดก การตดัสิทธิในมรดกและการท าพินยักรรม ทศันะการแบ่งมรดกของ
ชาวอาหรับก่อนอิสลาม 



Division of inheritance in Islam; eligible recipients of inheritance; disinheritance; will in Islam; Arabs’ concepts of 
inheritance division before the Coming of Islam 

870-463 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2 
(Fiqh al-Muamalat II)     

  3((3)-0-6) 

ศึกษาความเป็นมาของสถาบนัการเงินอิสลาม ฟิกฮฺท่ีเก่ียวกบัการบริการของสถาบนัการเงินอิสลาม อาทิเช่น การรับ
ฝากเงินประเภทต่าง ๆ การค ้าประกนั การให้วงเงินสินเช่ือ การโอนเงิน การับซ้ือตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาการใชเ้งิน การแลกเปล่ียน
เงินตรา เป็นตน้ 

History of Islamic financial institution, Fiqh relating to Islamic financial institution’s products and services, for 
example money deposit and transfer, loan and secured transactions, bill of exchange, promissory note, currency exchange 
transaction 

870-464 ระบบการศาลและวธีิพิจารณาความในอิสลาม  
(Islamic Judicial System and Judiciary process) 

  2((2)-0-4)              

ประวติัความเป็นมาของศาล ผูพิ้พากษา วิธิพิจารณาความในศาล เช่น ประเภทของศาล การตั้งและอ านาจของผู ้
พิพากษา ความสัมพนัธ์ระหว่างผูพิ้พากษากบัรัฐ การฟ้องร้อง พยานหลกัฐานและการพิจารณาคดีรวมทั้งการฝึกงานท่ีศาลและท่ี
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัเพื่อศึกษากระบวนวิธีพิจารณาความ และความรู้กบัทกัษะเก่ียวกบัระบบการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

History of court; judge; and trial such as type of court, appointment and authority of judge, relationship between 
judge and state, litigation, evidence and trial as well as internship in court and provincial Islamic committee in order to study 
trial process; knowledge and skills on the dispute resolution system in the southern border provinces 

870-465 วจิยัและสมัมนาปัญหาร่วมสมยัทางกฎหมายอิสลาม  
(Research and Seminar on Contemporary Fiqh Issues) 

  2((2)-0-4) 

การวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมยัทางกฎหมายอิสลาม เช่น การธนาคาร การประกนัชีวิต การประกนัภยั การบริจาคเลือดหรือ
อวยัวะ การผสมเทียม ธนาคารอสุจิ และศลัยกรรมตกแต่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัมุสลิมในประเทศไทย โดยใชร้ะเบียบวธีิและขั้นตอนการ
วิจยั การเขียนรายงานการวิจัยท่ีถูกตอ้ง ทกัษะการน าเสนอในเวทีประชุมหรือสัมมนา และการจัดการสัมมนาเพ่ือแสดงงานวิชาการสู่
สาธารณะ 

Analysis of contemporary issues in Islamic law such as such as banking, life insurance, insurance, blood and organ 
donation, artificial insemination, sperm bank including law relating to Muslim in Thailand using research methods and 
procedures; writing an accurate research report; presentation skills in a meeting or seminar; organizing a seminar for academic 
work exhibition to public  
870-466 ชุดวชิาเจตนารมณ์และกฎเกณฑก์ฎหมายอิสลาม  

(Module:  Intentions and Rules of Islamic Law) 
                     5((4)-2-9) 

               เจตนารมณ์ กฎเกณฑ์ และทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม ปรัชญาในการบัญญติักฎหมายในอิสลาม และเป้าหมายหลกัห้า
ประการของกฎหมายอิสลาม คือ การรักษาศาสนา การปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน สติปัญญา และสายตระกูล ประยุกต์ใช้หลัก
เจตนารมณ์ กฎเกณฑ ์และทฤษฏีกฎหมายอิสลามในสงัคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 



               Intention, rules, and theory in Islamic law; philosophy of Islamic law; the five main objectives of Islamic law namely 
maintaining religion, life, property, wisdom, and family tree; applying the intention, the rules and the theories of Islamic law in a 
multicultural society creatively 
870-467 ชุดวชิาฟิกฮแ์ละอุศูลุลฟิกฮ ์ 

(Module:  Fiqh and Usul al-Fiqh) 
                     5((4)-2-9) 

               การก าเนิดและพฒันาการของฟิกฮ์และชะรีอะฮ์ ลกัษณะเฉพาะและสาระส าคญัของฟิกฮ์ ส านักคิด (มซัฮบั) ของฟิกฮ ์
บทบญัญติั (หุก่ม) ประเภทของหุก่ม แหล่งท่ีมาของหุก่ม แนวทางการไดม้าของบทบญัญติัอิสลาม อนัไดแ้ก่ อิสติหฺซาน อิสติศลาหฺ 
และอุรฟ ุ(จารีตประเพณี) ตลอดถึงวธีิการตีความตวับทของอลักรุอานและหะดีษ 
               Origin and development of Fiqh and Shari’ah; characteristics and essence of Fiqh;  schools of thoughts (Madhahib) in 
Fiqh; classification of Hukm; sources of Hukm; guidelines for the acquisition of Islamic provisions such as Istissan, Istislah, and 
Uruf as well as the methodology to interpret the Qur’anic text and Hadith 
870-471 กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Information and Communication Technology Law)  
  3((3)-0-6) 

กฎหมายไทยกบันโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   พฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการท่ีส าคญัของกฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
กฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมีผลกระทบตอ่การคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความเห็น รวมตลอดถึงสภาพปัญหาการบังคบัใช้ กฎหมาย
ปัจจุบนัในสงัคมยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 

Thai law and policy on information technology; development of information technology and computer; electronics 
data; the core principles of IT law - electronic transaction act, computer crime act; the use of social network which effect the 
protection of intellectual property; protection of private rights; freedom of expression; problem of enforcement; current law in an 
information-age society, law relating to digital Economy 

870-472 กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน  
(Investment Law) 

  3((3)-0-6) 

แนวคิด นโยบายดา้นการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนทางตรง การคุม้ครองและการส่งเสริมการ
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยประเทศผูรั้บและประเทศผูส่้งออกการลงทุน การประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของประเทศอ่ืน ๆ องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน และการระงบัขอ้พิพาทด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

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; law relating to 
investment in other countries; organization relating to investment and international investment disputes settlement 

870-473 กฎหมายแข่งขนัทางการคา้  
(Trade Competition Law) 

  3((3)-0-6) 

หลกัการพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม บทบาทของรัฐใน
การก ากบัดูแลการแข่งขนั มาตรการส าคญัตามกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ อาทิ การควบคุมและป้องกนัการร่วมกนัจ ากดั



การแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ การป้องกนัการใชอ้  านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ การควบรวมกิจการ การบริหารการบงัคบัใช้
กฎหมายแข่งขนัทางการคา้โดยรัฐและเอกชน 

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

870-474 ปัญหากฎหมายภาษีอากร   
(Selected Problems in Taxation Law) 

  3((3)-0-6) 

ปัญหากฎหมายภาษีอากรท่ีส าคัญในปัจจุบัน เช่น ปัญหาเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร รวมทั้งขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

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 

870-475 การวางแผนภาษีอากร 
(Tax Planning) 

  3((3)-0-6) 

 แนวคิด ความส าคญั วตัถุประสงค์ ขั้นตอนและหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวางแผนภาษีอากร การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางภาษีอากร หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกฎหมายในการวางแผนภาษีอากร การ
วางแผนภาษีอากรในธุรกิจต่าง ๆ  

 Concept, signification, objective, procedure and principle of tax planning; requirements and guidelines to prevent 
and solve tax problems; law relating to tax planning; tax planning in selected businesses   

870-476 ชุดวชิากฎหมายโทรคมนาคมในยคุดิจิทลั  
(Module: Telecommunication Laws in Digital Age) 

  6((5)-2-11)  

หลกักฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีเป็นพ้ืนฐานในการก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้ งในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 
รวมทั้งหลกัวิศวโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ และ เศรษฐศาสตร์โทรคมนามคมเบ้ืองตน้ หลกัการและรูปแบบของสถาบนัท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย การก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศไทย 
กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม 
กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งกฎหมายล าดบัรอง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ 

 Basic principles underpinning national and international regimes for regulating telecommunications including basic 
principles of telecommunications engineering and economics, institutions regulating telecomunications in Thailand;  the 
telecommunications framework in Thailand, Law  on Organization to Allocate Radio Frequency and to Regulate Broadcasting, 
Television and Telecommunication Act of 2000 and the Telecommunications Business Operation Act of 2001 including 
subordinate legislation 

870-481 การวา่ความและศาลจ าลอง     
(Advocacy and Moot Court) 

  3((2)-2-5) 

ทกัษะการวา่ความในศาล การสืบพยาน การถามคา้น การถามติง การร่างค าแถลงการณ์ปิดคดี การแถลงการณ์ปิดคดี



ดว้ยวาจา และการฝึกปฏิบติัศาลจ าลอง 

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

870-482 การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา  
(Contract Negotiation and Drafting) 

  3((3)-0-6) 

หลกัการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น และทกัษะการเจรจาต่อรอง การร่างสัญญาและเอกสารทาง
กฎหมาย สถานการณ์จ าลองในการเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา 

Principles, process, planning, preparation for negotiation and negotiation skills; contract and legal document 
drafting; simulation of negotiation and contract drafting 

870-483 ชุดวชิากฎหมายในการท างานภาครัฐ 
(Module: Laws related to Public Administration) 

  6((4)-4-10) 

กฎหมายเก่ียวกบับริหารงานบุคคลและวนิยับุคลากรภาครัฐ สญัญาและกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ย
พสัดุ กฎหมายและกระบวนการว่าดว้ยความรับผิดทางละเมิดของบุคลากรภาครัฐ กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ ขั้นตอน 
กระบวนการ และหลกัการในการร่างกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของภาครัฐ โดยเนน้การฝึกทกัษะภาคปฏิบติัในการท างานภาครัฐ 

Law related to public human resource management and  officials’ disicipline, public procurement contract and 
proceedure according to the Public Procurement and Supplies Administration Act, law and procedure on officials tortious 
liability, law on official information;  methods and rules for drafting legal documents; legal training for Public Administration 

870-484   เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย  
 (Preparation for Cooperative Education for Lawyer)           

  1(0-2-1) 

 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา การศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน 
การพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงานและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

               Cooperative education preparation, review of related literatures, personality development, presentation and report 
writing techniques, work ethics  

870-485   สหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย  
(Cooperative Education for Lawyer) 

  8(0-48-0) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 870-484  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกักฎหมาย 

 การฝึกปฏิบติังานดา้นกฎหมายท่ีนักศึกษามีความรับผิดชอบเสมือนพนักงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของพนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาตามกรอบการ
ปฏิบติังานท่ีผา่นการพิจารณาของคณะนิติศาสตร์ร่วมกบัหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์อยา่งต่อเน่ือง 

 Prerequisite: 870-484 Preparation for Cooperative Education for Lawyer 

 Working in the fields of law, in that students have a responsibility as staffs in organizations in public or private sectors, under 
the supervision of job supervisors designated 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    



870-486 การใหบ้ริการทางกฎหมายเพื่อสงัคม            
 (Pro Bono Publico Legal Services) 

  3((2)–2–5) 

 กิจกรรมบูรณาการองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ ทั้งในสาขาวชิาและ/หรือระหวา่งสาขาวิชา เพ่ือให้บริการทางกฎหมายแก่
สงัคม ค านึงถึงประโยชน์ของสงัคมและเพื่อนมนุษย ์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม จิตส านึกสาธารณะ และ
วฒันธรรมการใหบ้ริการทางกฎหมายเพื่อสงัคม            

 Activities integrating body of  knowledge - either within and/ or across disciplines - emphasizing legal services for the 
benefits of society and mankind, cultivating  morals, ethics, social responsibility, public mind and Pro Bono Culture 

870-491 กฎหมายประชาคมอาเซียน  
(Law of ASEAN Community) 

  3((3)-0-6) 

การร่วมมือกันของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประวติัความเป็นมาของอาเซียน สภาพบุคคลตามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศของประชาคมอาเซียน หลกัการและสาระส าคญัของกฎบตัรอาเซียน เช่น   ความมุ่งประสงค ์หลกัการ สมาชิกภาพ 
โครงสร้างองคก์ร อ านาจหนา้ท่ี การระงบัขอ้พิพาท เป็นตน้ ขอ้ตกลงความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ 
การเมืองความมัน่คง หรือสังคมวฒันธรรม วิถีอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับการปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ปัญหาและ
อุปสรรคในการพฒันาประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนกบัสหภาพยโุรป 

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 

870-492 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายการลงทุนในประเทศอาเซียน  
(Introduction to Investment Law in ASEAN Countries) 

  3((3)-0-6) 

ประชาคมอาเซียนกบัการเคล่ือนยา้ยทุนโดยเสรี นโยบายเก่ียวกบัการลงทุนของประเทศในอาเซียน กฎหมายเก่ียวกบั
การลงทุนของประเทศในอาเซียน สิทธิและหนา้ท่ีของผูท่ี้จะเขา้มาลงทุนในประเทศอาเซียน กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างดา้วในประเทศอาเซียน  

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   

870-493 หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัการศึกษากฎหมายอาเซียน    
(Special Topic in ASEAN Legal Studies) 

  3((x)-y-z) 

หัวขอ้ใหม่หรือท่ีเป็นประเด็นในปัจจุบันในสาขาวิชาการศึกษากฎหมายอาเซียน หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวกับกฎหมาย
ภายในของประเทศในเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เน้ือหารายวิชาและการกระจายหน่วยกิตเป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 

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



lecturers   
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