
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พุทธศักราช  2548 

 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Laws  Program  in Laws  
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต   (นิติศาสตร) 
    Bachelor  of  Laws  (Laws) 
 ช่ือยอ : น.บ.  (นิติศาสตร) 
    LL.B. (Laws) 

 
1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
LAW 1101 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย 2(2-0) 
  Thai Legal History  
    ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายตางประเทศในกฎหมายไทย
โบราณ การแบงสมัยสําคัญในประวัติศาสตรกฎหมายไทย ศึกษาตัวอยางกฎหมายไทยในโบราณ 
บางลักษณะ เชน ละเมิดสัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายตางประเทศ และวิวัฒนาการของระบบ
กฎหมายไทยยุคหลัง เปรียบเทียบระบบกฎหมายหลักที่สําคัญของโลก เพื่อทําความเขาใจกับ
อิทธิพลและแนวโนมของกฎหมายไทยในปจจุบัน โดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค 
กฎหมายแองโกลแซกซอน กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ 
 
LAW 1203 กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป 3(3-0) 
  Civil Law: General Principles 
    ศึกษาความเปนมา แนวความคิด และบอเกิดของหลักกฎหมายเอกชน และหลัก
กฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแงของความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและ
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หมวดหมู ประเภทหมวดหมูของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย 
ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับปรากฏการณทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก 
การใช การตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมายสิทธิหนาที่และการใชสิทธิ รวมทั้งการใช
สิทธิเกินสวนนิรโทษกรรม และหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพง  ตามที่ไดบัญญัติไวตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 
 
LAW 1204 กฎหมายลักษณะบุคคล 2(2-0) 
  Legitimate Persons 
    ศึกษาความหมายของบุคคล อันไดแก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 2 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และ
พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 
 
LAW 1205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา             3(3-0) 

 Juristic Act and Contract 
    ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนาเหตุอันทําให
เจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอําพราง การตีความแสดงเจตนา   โมฆะและโมฆียะกรรม 
เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 1 ลักษณะ 4  ถึง  
ลักษณะ 6  และลักษณะของสัญญาการกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและ        
เบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  2  ลักษณะ  2  
 
LAW  1206 กฎหมายลักษณะหนี้             3(3-0) 

 Obligation: General Principles 
    ศึกษาความหมายของหนี้  บอเกิดแหงหนี้  วัตถุแหงหนี้  ผลแหงหนี้  การโอนสิทธิ
เรียกรอง ลูกหนี้และเจาหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2 
ลักษณะ 1   
 
LAW 2201 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน และที่ดิน                3(3-0) 

 Property and Land Law 
    ศึกษาลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องระหวางทรัพย
เครื่องอุปกรณและดอกผล   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลัก
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ทั่วไปของทรัพยสิน ชนิดของทรัพยสิน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 4 และหลักสําคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายลักษณะตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 
 
LAW 2202  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได                          3(3-0) 

 Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue  
 Enrichment 

    ศึกษาในเรื่องลักษณะหนี้ซ่ึงเกิดโดยมิไดมีสัญญา  ไดแก   ละเมิด  ตาม   ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย   บรรพ  2   ลักษณะ   5    จัดการงานนอกสั่ง   ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย   บรรพ   2   ลักษณะ   3   ลาภมิควรได   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะ 4  
 
LAW 2305 กฎหมายอาญา 1:  ภาคท่ัวไป             3(3-0) 
  Criminal Law 1: General Principles 
    ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต
มาตรา 1 – 106 และภาค 3 ลหุโทษตั้งแตมาตรา 367-398  
  
LAW 2306 กฎหมายอาญา 2:  ภาคความผิด                           3(3-0) 
  Criminal Law 2: Offences 
    ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค  2 ภาค
ความผิด ตั้งแต มาตรา107-366  
 
LAW 2307  กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผดิของเด็กและเยาวชน          3(3-0) 

 และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
  Law of Juvenile Delenquency and Procedure of the Court 
    ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชน การควบคุม และแกไขเด็กและเยาวชนกระทําผิด ดวยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว 
หลักสําคัญของกฎหมาย จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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LAW 2406 เอกเทศสัญญา 1                 3(3-0) 
  Specific Contracts 1               
    ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา อันไดแก สัญญาซื้อขาย  แลกเปลี่ยนใหเชาซื้อ 
เชาทรัพย  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 
4    ลักษณะ 5  
 
LAW 2407 เอกเทศสัญญา 2  3(3-0) 
  Specific Contracts 2               
    ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา อันไดแก สัญญายืม  ฝากทรัพย  จางแรงงาน  จาง
ทําของ  รับขน  ตัวแทน  และนายหนา  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ 6  
ลักษณะ  7    ลักษณะ 8     ลักษณะ 9    ลักษณะ 10    ลักษณะ 15    ลักษณะ 16  
 
LAW 2408 เอกเทศสัญญา 3  3(3-0) 
  Specific Contracts 3               
    ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา อันไดแก เก็บของในคลังสินคา  ประนีประนอม
ยอมความ  การพนันขันตอ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 14  ลักษณะ 
17  ลักษณะ 18 และลักษณะ 19  
 
LAW 2409 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย 2(2-0) 
  Secured Transaction 
    ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ําประกัน   จํานอง จํานํา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   บรรพ 3   ลักษณะ 11   ลักษณะ 12 ลักษณะ 13 
 
LAW 2410 กฎหมายลักษณะประกันภัย               2(2-0) 
  Insurance Law 
    ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย  ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 12 โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกา เพื่อใหสามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายไดในทางปฏิบัติ 
 
LAW 2411   กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน               3(3-0) 
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    Bills and Notes 
    ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21 และ พระราชบัญญัติวาดวยความรับ
ผิดอันเกิดจากการใชเช็ค โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให
สามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายไดในทางปฏิบัติ 
  
LAW 2412 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท                 3(3-0) 
  Partnerships and Company 
    ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหุนสวนบริษัท ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และลักษณะ 23 และ พระราชบัญญัติบริษัทจํากัด (มหาชน) 
 
 
 
LAW 2504   กฎหมายรัฐธรรมนูญ                    3(3-0) 
  Constitutional Law  
    ศึกษาประวัติ ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปแบบของรัฐ   
รัฐบาลและรูปของรัฐบาล  หลักการแบงแยกอํานาจ  หลักนิติรัฐ  อํานาจอธิปไตย  การกระทําของ
รัฐ และความเกี่ยวพันระหวางอํานาจเหลานี้กับกฎหมายรัฐธรรมนู ตลอดจนศึกษาระบบการจัด
องคกร และระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
 
LAW 2510 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง               3(3-0) 
  Administrative Law and Procedure 
    ศึกษาถึ งหลักปฏิบัติของศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศึกษาแนวความคิดและความเปนมา
ของศาลปกครอง ความหมายของนิติกรรมทางปกครอง สัญญาทางปกครอง การระงับขอพิพาททาง
ปกครอง เงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง และการนําคดีขึ้นสู
ศาลปกครอง  
 
LAW 3201 กฎหมายลักษณะครอบครัว             3(3-0) 

 Family Law 
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    ศึกษาลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวการสมรส ความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร และคาอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ  5   
 
LAW 3202 กฎหมายลักษณะมรดก             3(3-0) 
  Law of Succession 
    ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
พินัยกรรมวิธีจัดการและปนมรดกทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 6 
 
 
 
LAW 3206 ระบบศาล และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
  และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 2(2-0) 
   Constitutional Court of Justice      
ตําแหนงทางการเมือง รวมทั้งกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดขอขัดแยงในเรื่องอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ตาง ๆ และศึกษาวิธีพิจารณาคดีศาลแขวง 
 
LAW 3503  กฎหมายลักษณะพยาน                       3(3-0)               
    ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพงและคดีอาญา
หลักในการรับฟง และไมรับฟงพยานหลักฐาน  หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น  ขอที่ศาลรูเองขอ
สันนิษฐาน หนาที่นําสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกา เพื่อใหสามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายไดในทางปฏิบัติ 
 
LAW 3504 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 1                                                     3(3-0) 
  Law of Civil Procedure I 
    ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพง ใหทราบบทวิเคราะหศัพท  ศาลคูความ การยื่น 
และสงคําคูความและเอกสาร คําพิพากษาและคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
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ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 4,6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และ 4 
 
 
LAW 3505     กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 2                                                   3(3-0) 
            Law of Civil Procedure II 
    ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพง ใหทราบการอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราว
กอนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ภาค 3 และ 4 
 
 
 
 
LAW 3506 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1                                               3(3-0) 
  Law of Criminal Procedure I 
    ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหทราบหลักทั่วไป อํานาจของ
พนักงานสอบสวนและศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก และปลอยช่ัวคราว การ
สอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค3   
 
LAW 3507 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2            3(3-0)         
   Law of Criminal Procedure II 
    ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา ใหทราบการอุทธรณ และฎีกา การบังคับตาม
คําพิพากษาและคาธรรมเนียม การอภัยโทษ และลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาภาค 4 และ ภาค 7 วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธีพิจารณาในศาลแขวง 
ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
 
LAW 3508 กฎหมายภาษอีากร           3(3-0) 
  Tax Law 
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    ศึกษาปญหาในกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร วาดวยบทบัญญัติทั่วไป
เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินไดนิติบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอนุสัญญาภาษีซอน   
 
LAW 3701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0)                            
  Labour Law and Procedure 
    ศึกษาปญหาในกฎหมายแรงงานตามกฎหมายคุมครองแรงงานกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ  กฎหมาย   กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแรงงานและ 
วิธีพิจารณาคดีแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   
 
 
 
 
LAW 4601 หลักวิชาชีพนกักฎหมาย          2(2-0) 

 Principles of Legal Profession 
    ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  หนาที่  และงานของนักกฎหมายในสาขา
ตาง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
 
เลือก    
LAW 1102      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย                                                          3(3-0) 
  Principles of Jurisprudence 
    ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ประเภท ความสําคัญ       
การจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย 
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาแพงและวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรู
เบื้องตน 
 
LAW 1201 กฎหมายกับชวิีต                                                                               2(2-0) 
  Law and Life 
   ศึกษากฎหมายที่มีความสัมพันธกับชีวิตในดานตางๆ อันไดแก ความสําคัญของ
กฎหมายชีวิต การจัดทํากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายวาดวยบุคคล กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กฎหมายวาดวยการซื้อขาย การกูยืม ค้ําประกัน ครอบครัว มรดก 
กฎหมายประกันสังคม สิทธิหนาที่ผูเสียหายและผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความ
อาญา เพื่อเปนพื้นฐาน 
 
LAW 1202  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน                                                       2(2-0) 
     Public Law 
    ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจําเปนตองทราบและใชใน
ชีวิตประจําวันเปนตน วา ป.พ.พ. วาดวยบุคคล ละเมิด และมรดก พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ร.บ.อาวุธปน 
พ.ร.บ. จราจร และ พ.ร.บ. ความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปนตน 
 
 
 
 
LAW  2302  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0) 

 Business Law 
    ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมธุรกิจ 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายวาดวย
หลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน การคุมครองผูบริโภคและปองกัน
การคาที่ไมเปนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการและการระงับขอพิพาททางธุรกิจ 
  
LAW 2304 กฎหมายแพงและพาณิชย                                                               3(3-0) 
                       Civil Law 
  ศึกษาหลักกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล 
นิติกรรม-สัญญา  หนี้  ครอบครัว  มรดก 
 
LAW 2308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย                                                               3(3-0) 
                       Business and Commercial Law 
    ศึกษาหลักกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญา 
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท พระราชบัญญัติ กําหนดความรับผิดของหางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย กฎหมายเกี่ยวกับ
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การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการบัญชี และพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
LAW 2401 กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง 3(3-0) 

 Constructional Law 
    ศึกษาพระราชบัญญัติและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร การจาง
แรงงาน จางทําของ  ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ และขอบังคับที่เกี่ยวของ รูปแบบและขั้นตอน           
การประมูลราคา การยื่นซอง การเปดซอง การพิจารณา ฯลฯ  การชําระภาษีตางๆ เกี่ยวกับการ
กอสราง 
 
 
 
 
LAW 2402 กฎหมายธุรกิจเกษตร 2(2-0) 

 Business Agriculture Law 
    ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา เรื่องซื้อขาย เชา
ทรัพย จํานอง ฯลฯ พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ. สหกรณที่ดินเพื่อการเกษตร  และพ.ร.บ.อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเกษตร 
 
LAW 2403 กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ 2(2-0) 

 Cooperatives Law 
    ศึกษาพ.ร.บ. สหกรณ กฎกระทรวง กฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับสหกรณ 
 
LAW 2404      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสือ่สารมวลชน 2(2-0) 
  Introduction to Law of Mass Media 
    ศึกษา  พ .ร .บ  ลิขสิทธ์ิ  พ .ร .บ  การพิมพ  พ .ร .บ  เกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน                            
คําส่ังและกฎระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ และกฎหมายที่ส่ือมวลชนควรรู 
 
LAW 2405 กฎหมายการศกึษาไทย 3(3-0) 
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 Thai Education Law 
    ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  สวนที่ เกี่ยวของกับ
การศึกษา  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบปญหาและขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา 
LAW 2413 กฎหมายการกฬีา   2(2-0)   
    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติทางการกีฬาในแงตางๆไดแก 
ความหมายความสําคัญ ที่มาและประเภทตางๆ ของกฎหมาย การจัดทํา การใช การยกเลิก การ
ตีความ ตลอดจนปญหาที่เกิดจากการใชกฎหมาย กฎหมายทางการกีฬาที่ควรทราบ โดยเฉพาะ
กฎหมายที่ใชในองคกรกีฬาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน กฎบัตรโอลิมปค พระราชบัญญัติทาง
กีฬา 
 
 
LAW 2414 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมง 3(3-0) 
  Fishery Law and Regulation 
    กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวงและกฎระเบียบ   ที่
เกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายประมงของตางประเทศและกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
 
LAW 2415 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย                           3(3-0) 

 Accounting for Lawyers 
    ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของการทําบัญชี
ในทางธุรกิจ  กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี  และการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี 
 
LAW 2416 กฎหมายการศกึษา 2(2-0) 
  Education Law 
    ศึกษากฎหมายการศึกษา กฎขอบังคับ และระเบยีบวิธีปฏิบัติตาง ๆ ที่ผูบริหารตอง
ควรทราบและปฏิบัติ 
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LAW 2501 กฎหมายปกครอง 1                3(3-0) 
  Administrative Law 1  
   ศึกษาความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของกฎหมายปกครอง และหลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักการรวมอํานาจ หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติรัฐ  นิติกรรมทางปกครอง 
สัญญาทางปกครอง  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการพิจารณาคดีปกครอง  
หลักการใชอํานาจดุจพินิจและอํานาจผูกพันของฝายปกครอง หลักการบริการทางสาธารณะ        
หลักความชอบดวยกฎหมายและการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย  การจัดรูปแบบปกครอง
ของไทย 
 
 
 
 
 
LAW 2502 กฎหมายปกครอง 2  3(3-0) 
  Administrative Law 2  
    ศึกษากฎหมาย เกี่ ย วกับกระบวนการปฏิบั ติ ร าชการของฝ ายปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของรัฐ  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 
LAW 2503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1 3(3-0) 

 Law of Administration of State Affairs 1 
    ศึกษาในเรื่องหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของไทย 
 
LAW 2507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                      3(3-0) 

 Comparative Constitutional Law 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญของตางประเทศ 
 

LAW  2508 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2             3(3-0) 
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 Law of Administration of State Affairs 2 
    ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการกําหนด และระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการบริหารราชการไทย  สถาบันที่ รับผิดชอบในการออกกฎหมายและระเบียบตาง  ๆ                 
ของหนวยงานราชการ ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวย           
การบริหารงานบุคคล การคลังและการงบประมาณ การบริหารยุติธรรม ระเบียบพัสดุ ทรัพยสิน 
ตลอดจนปญหาในการใชกฎหมายและระเบียบนั้น ๆ และแนวโนมของกฎหมายการบริหารของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
LAW 2509 หลักกฎหมายมหาชน             3(3-0) 
  Principle of Public Law 
    ศึกษาบอเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมาย ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน  บทบาทและความสําคัญของกฎหมายมหาชน ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการ
ของระบบกฎหมายมหาชน  แนวความคิดและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน (Juristic Method) ศึกษา
องคประกอบและการจัดรูปแบบของรัฐ การเปนนิติบุคคลและสถาบันตาง ๆ ของรัฐ ศึกษา
ความหมายและความจําเปนของการปกครองและการจัดระบบการปกครองไทย ศึกษารูปแบบและ
ความจําเปนของการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งระบบศาล 

 
LAW 2511 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น  3(3-0) 
      Law of Local Government 
    ศึกษาสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ศึกษาแนวความคิด
พื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารทองถ่ิน  องคการปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย
ปจจุบัน  อํานาจขององคกรในฐานะที่เปนนิติบุคคล  อํานาจในการออกกฎหมาย  การกํากับดูแล
เหนือองคกร   การกํากับดูแลเหนือบุคคล  หลักการปกครองของรัฐ  เจาหนาที่รัฐ  คําสั่งทาง
ปกครอง  นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง  การควบคุมอํานาจรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ  นิติวิธีทาง
ปกครอง  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน 
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LAW 2512 หลักกฎหมายเอกชน            3(3-0) 
  Principle of Private Law 
    ศึกษาความหมาย  และพัฒนาการของกฎหมายเอกชน  แนวความคิดพื้นฐานและ
บทบาทความสําคัญของกฎหมายเอกชน  การใชและการตีความกฎหมายเอกชน  อิทธิพลของ
แนวความคิดในเรื่องรัฐ  สวัสดิการที่มีตอหลักกฎหมายเอกชนอันเปนผลใหการกอรูปของกฎหมาย
กึ่งมหาชน  หลักทั่วไป  และสาระเบื้องตนของกฎหมายแพงตามที่ปรากฎในลักษณะ 1 – 2 ของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 
 
 
 
 
 
 
LAW 2601 นิติปรัชญา                             3(3-0) 

 Philosophy of Law 
    ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวความคิดดานปรัชญากฎหมายของความคิดตางๆ ที่สําคัญ
ในอดีตและปจจุบัน  ตลอดจนปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายอันรวมถึงเรื่อง
ความสัมพันธหรือความขัดแยงระหวางกฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม 
ธรรมชาติแหงความสัมพันธระหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ บทบาทของกฎหมายในการสรางความ
เปนธรรมของสังคมขอถกเถียงเรื่องความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักเรื่องความเสมอภาค และ
หลักอรรถประโยชน ปญหาเรื่องการปฏิวัติและการตอเนื่องของระบบกฎหมาย พันธะหนาที่ใน    
การเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และปญหาเรื่องการตอตานหรือฝาฝนกฎหมายโดยสันติวิธี 
 
LAW 2602 ภาษากฎหมายไทย             3(3-0) 

 Thai Law Language 
    ศึกษาถึงความหมายของถอยคําในกฎหมาย ซ่ึงมีความหมายโดยเฉพาะ และวิธีใช
ถอยคําเหลานั้น 
 
LAW 2603 ภาษาองักฤษสาํหรับนักกฎหมาย                                       3(3-0) 
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 English for Lawyers 
    ศึกษาในเรื่องศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชโดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อให
สามารถอานและเขาใจความหมายภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
 
LAW 2604 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ             3(3-0) 

 Legal Drafting and Legislative Process 
    ศึกษาในเรื่องของรูปแบบของกฎหมาย   ช่ือ  คําปรารภ  บทอาศัยอํานาจ   วันใช
บังคับ การยกเลิกกฎหมายเกา บทนิยาม รูรักษาการ สาระของกฎหมาย บทกําหนดโทษ บทเฉพาะ
กาล การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย หลักสําคัญเกี่ยวกับการรางกฎหมาย กระบวนการ
นับตั้งแตเร่ิมรางจนกระทั่งประกาศใชเปนกฎหมาย 
 
 
 
LAW 2605 การใชและการตีความกฎหมาย                                           3(3-0) 

 Application and interpretation of Law 
    ศึกษาหลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย   การตีความกฎหมายของระบบกฎหมาย
ตางๆ  องคกรที่ตองตีความกฎหมาย   วิธีการและแนวทางที่ใชในการตีความกฎหมาย ผลของ      
การตีความกฎหมายทั้งในทางแพงและทางอาญา 
 
LAW 3203 สัมมนากฎหมายแพง        3(3-0)                           
  Seminar in Civil Law 
    เงื่อนไข : สอบไดวิชาบังคับในกลุมกฎหมายแพงและพาณิชย หรือไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอน 
    ศึกษาในรูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพงที่ไดศึกษาในชั้นมาแลว  เพื่อทบทวน  และเพิ่มความ
ชํานาญในทางปฏิบัติ    
 
LAW 3204 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง                                          3(3-0) 

 Seminar in Civil Procedure Law 
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    ศึกษาถึงกรณีที่เปนปญหาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการนําเสนอกรณีตางๆ ปฏิบัติ   

 
LAW 3301 แรงงานสัมพนัธ 3(3-0) 

 Labour Relations 
    ศึกษาความสันพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของ
สหภาพแรงงานทั้งในและตางประเทศ ปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยงระหวางนายจางกับ
ลูกจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงาน และภาวะการทํางาน กฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
LAW 3302     อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                      2(2-0) 

 Criminology and Penology 
    ศึกษาในเรื่องความหมายของขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรมสภาพ
และสาเหตุของอาชญากรรม   กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม  พฤติกรรมของผูกระทําผิด   
การปองกันอาชญากรรม  ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา  การบริหารงานเรือนจํา  การคุม
ประพฤติ  และการพักการลงโทษ   ทฤษฎี  และงานวิจัยตาง ๆ  ในขอบเขตของนิติอาชญา  
และทัณฑวิทยา 
 
LAW 3304 สัมมนากฎหมายอาญา 3(3-0) 

 Seminar in Criminal Law 
    ศึกษาในรูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษาในชั้นมาแลว  เพื่อทบทวน  และเพิ่มความ
ชํานาญในทางปฏิบัติ   
 
LAW 3305      สิทธิมนุษยชน            3(3-0) 

 Human Rights 
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    ศึกษาในเรื่องประวัติวิวัฒนาการ  ทฤษฎี  ขอคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑที่มีสภาพเปนกฎหมายและเปนเพียงนามธรรม วิธีการสงเสริม
และคุมครองซึ่งสิทธิมนุษยชน  ขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษยในสังคมและสิทธิหนาที่ของ
บุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 
LAW 3306 กฎหมายทหาร  3(3-0) 

 Military Law 
 ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลอาญาทหาร และกฎอัยการศึก 

 
LAW 3307 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 2(2-0) 

 Human Right in Court of Justice 
    ศึกษาปญหาเกีย่วกับสิทธิหนาที่ของบุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 
LAW 3308      สัมมนากฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา                                              3(3-0) 

 Seminar in Criminal Procedure Law 
    ศึกษาถึงกรณีที่เปนปญหาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการนําเสนอกรณีตางๆ ปฏิบัติ   
 
LAW 3401 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว            3(3-0) 

 Tourism Law 
    ศึกษาความสําคัญและสาระสําคัญของกฎระเบียบ   และกฎหมายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  พ.ร.บ. คนเขาเมือง 2522  พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ 2504  พ.ร.บ. สถาน
บริการ 2509  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521  พระราชกําหนดภาษีการ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 281  พ.ร.บ. 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.2504 พ.ร.บ. การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2518  พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 2478 พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2511 ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2469  
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LAW 3402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดี                     3(3-0) 

  ทรัพยสินทางปญญา 
  Intellectual Property Law and Procedure                                                  
    ความหมายของทรัพยสินทางปญญา แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา ประวัติและ
กฎหมายทรพัยสินทางปญญาฉบับตาง ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนวิธีพิจารณาคดใีนศาลทรัพยสิน
ทางปญญา 
   
LAW 3404 กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง 3(3-0) 
  Law of Transportation 
  ศึกษากฎหมาย กฎ ขอบังคับ และวิธีการตางๆเกี่ยวกับการขนสง 
 
 
LAW 3405 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน            3(3-0) 

 Financial Institution Law 
    ศึกษาถึงบทบาทของสถาบันการเงินหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน นโยบายการควบคุมและสงเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ภาคเอกชน  เชน  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย  หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร  
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองคกรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมกํากับสถาบันการเงินดังกลาว 
 
LAW 3406    กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย                                                3(3-0) 
  Real Property Business 
    ศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย  นโยบายการควบคุมและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองคกรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 
LAW 3407 กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว 2(2-0) 
  Livestock Legislation 



  
162 

    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว และสัตวใน
ประเทศไทย หลักเกณฑการจัดตั้งฟารมโค กระบือ เพื่อการสงออก 
 
LAW 3408 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร            3(3-0) 
  Agricultural Law 
    ศึกษาความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร  ระบบการถือครองที่ดิน
โดยทั่วไป  การปฏิรูปที่ดิน  การควบคุมที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  การแกปญหาโดยมาตรการทาง
กฎหมายตางๆและศึกษาสาระสําคัญในกฎหมายฉบับตางๆ เชน พ.ร.บ. พันธุพืช   พ.ร.บ.ปุย พ.ร.บ.
วัตถุมีพิษ พ.ร.บ.โรคสัตว พ.ร.บ.ชลประทาน พ.ร.บ.ประมง พ.ร.บ.ปาไม พ.ร.บ.เมล็ดพันธ พ.ร.บ.
กักกันพืช พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ เปนตน 
 
 
 
 
 
LAW 3409 กฎหมายระหวางประเทศ                                  3(3-0) 

 International Law  
    ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศสิ่งที่อยูภายใตบังคับแหง
กฎหมายระหวางประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐในความสัมพันธระหวาง
ประเทศ กิจการระหวางประเทศ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง  และ
ศึกษาหลักกฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีเมือง แผนกคดีบุคคล แผนกคดีอาญา 
 
LAW 3410 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0) 

 Public International Law 
    ศึกษาประวัติความเปนมาของกฎหมายระหวางประเทศ  ทฤษฎี บอเกิดหลักทั่วไป 
ของกฎหมายระหวางประเทศ  สนธิสัญญาจารีตประเพณีระหวางประเทศ    การกระทําที่มีผล
ในทางกฎหมายระหวางประเทศ  ความสัมพันธ  กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน  
บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ  เชน  รัฐ  การแบงประเภทของรัฐ  สิทธิและหนาที่ของรัฐ     
หลักวาดวยเขตอํานาจของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ (Jurisdiction) องคการระหวางประเทศนิติบุคคล
ระหวางประเทศอื่นๆ และการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ 
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ความสัมพันธและกงสุล    และความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การระหวางประเทศ
สงคราม และการใชกําลังในความสัมพันธระหวางประเทศ 
 
LAW 3509 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดบีุคคลและคดีอาญา         3(3-0) 

               Private International Law 
    ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล การ
จําแนกบุคคลและนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร การจําแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร 
การไดสิทธิ์หรือสถานะของคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย อํานาจหนาที่และอํานาจศาล 
อํานาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศ ปราบอาชญากรรม การสงผูรายขาม
แดน ผลของคําพิพากษาทางอาญาทางตางประเทศ 
 
 
 
 
LAW 3510 กฎหมายลมละลาย                                       3(3-0) 

 Bankruptcy    Law 
    ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายลมละลาย การฟองรองคดีลมละลาย การ
พิทักษทรัพย การยึดทรัพย การพิพากใหลมละลาย การปลดจากการลมละลายตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย 
 
LAW 3511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ                                            3(3-0) 

 Public Financial Law 
    ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน  การคลัง  วิธีการงบประมาณ และ
ระบบภาษีอากร  หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง  ซ่ึงองคกรของรัฐใชเปน
เครื่องมือในการบริหารประเทศ 
 
LAW 3512 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                3(3-0) 

 Comparative Administrative Law 
    ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของตางประเทศ          
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LAW 3513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                                3(3-0) 

 Arbitration   
     ศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการแนวทางการใช
อนุญาโตตุลาการ  ไดแก  อนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกรทางเอกชน  (ทฤษฎีการตัดสิน
เปนอํานาจรัฐ)  และอนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกรของรัฐทฤษฎีสัญญา ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 
 
LAW 3514 กฎหมายศุลกากร                                                              3(3-0) 

 Customs Law 
    ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร  พระราชกฤษฎีกากําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร  
ระเบียบการชําระภาษีอากรขาเขาและขาออก   
 
 
 
LAW 3601 กฎหมายการคาระหวางประเทศ           2(2-0) 
  International Trade Law 
    ศึกษาวิวัฒนาการ และที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ การขัดกันแหง
กฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาการคาระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซื้อขายระหวาง
ประเทศ การแทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ซ่ึงตกอยูภายใตกฎหมายของ  
GATT และ UNCTAD สัญญาการผลิตระหวางประเทศ การชําระเงินและการโอนเงินระหวาง
ประเทศ การขนสงทางทะเล การประกันภัย ปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการคาระหวางประเทศ 
โดยหางหุนสวนและกระบวนการ การระงับขอพิพาทการคาระหวางประเทศ  
   
LAW 3701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 3(3-0)                      
   Labour Law and Procedure 
    ศึกษาปญหาในกฎหมายแรงงานตามกฎหมายคุมครองแรงงานกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ  กฎหมาย   กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   
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LAW 3702 กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและแรงงานสัมพนัธ 3(3-0) 
  Hotel Law and Procedure 
    ศึกษาความสําคัญและสาระสําคัญของระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การ
โรงแรม พ.ศ.2478 และเพิ่มเติม พ.ร.บ. สถานบริการ 2509 การศึกษาความสัมพันธระหวางลูกจาง
กับฝายบริหาร ปญหาแรงงานสัมพันธ กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงาน
และภาวการณทํางาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ 
 
LAW 4301 นิติเวชศาสตร                                                                                      2(2-0) 

 Forensic Medicine 
    ศึกษาในเรื่องประวัติและความมุงหมายของนิติเวชศาสตร   อันเปนวิทยาการทาง
การแพทยโดยเนนการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตรที่สัมพันธกับการใช
กฎหมายอันเปนการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพง 
 
 
 
 
LAW 4302 การสืบสวนและสอบสวน                    3(3-0) 

 Criminal Process 
  ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา  ในชั้นพนักงานสอบสวน  
การสืบสวนและสอบสวนในการกระทําความผิดอาญา  สิทธิของ 
 
LAW 4401 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ                                                3(3-0) 

 International Economic Law 
    ศึกษาบทบาทและความสําคัญของกฎหมายที่มีตอระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ทั้งในดานการคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และการลงทุนขามชาติ รวมถึงศึกษาถึง
บทบาทขององคการระหวางประเทศทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
 
LAW 4402 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                                                   3(3-0) 

 Law of Investment 
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    ศึกษาในเรื่องสิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยนโยบายและ
ขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ  อันเปนการจูงใจใหผูเขามาลงทุน  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ของคนตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ 
 
LAW  4403 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม                3(3-0) 

 Industrial Law 
   ศึกษาหลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียนและจํานอง
เครื่องจักร และการควบคุมส่ิงเปนพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 
 
LAW 4404 กฎหมายสาธารณสุขและนิตเิวชวิทยา 2(2-0) 
  Public Health Law and Forensic Medicine 
    ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข 
การประกอบโรคศิลป บทบาทของกฎหมายในการแกปญหาสาธารณสุข และการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ขอบเขตความรับผิดชอบของนักสาธารณสุขตอกฎหมายทางการแพทยและการ
สาธารณสุข รวมถึงหลักการชันสูตรพลิกศพ สาเหตุการตาย การตัดสินการตาย การเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการตาย และการเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ 
 
LAW 4405 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3(3-0) 

 Public Health and Environment Law 
    ศึกษาความหมายแนวคิด  ความสําคัญ  ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
สาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพของชีวิต  ขอบเขตความรับผิดชอบ  ของนักสาธารณสุขตอ
กฎหมายทางการแพทยและการสาธารณสุข  รวมถึงกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการ
สงเสริมและการักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
LAW 4501 กฎหมายจราจร    3(3-0) 

 Traffic Law 
    ศึกษากฎหมาย และกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับจราจร ทางบก ทางน้ํา  และทาง
อากาศ 
 
LAW 4602 การวาความและศาลจําลอง        3(3-0) 
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 Advocacy and Moot Court    
    ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการวาความ  การเตรียมคดี  การรางคําฟอง  การรางคําใหการ  
การถามคาน  วิธีแถลงคัดคานหรือขอตอสู  วิธีซักถามพยาน  การถามติง  การรางคําแถลงสํานวน 
หลักสําคัญของกฎหมายทนายความ และกฎขอบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจําลอง  
โดยจัดใหมีการฝกภาคปฏิบัติตามารูปแบบของศาลยุติธรรม  และปฏิบัติการจัดทํารางกฎหมาย  การ
รางนิติกรรมสัญญา  และการทํารายงานความเห็นทางกฎหมายทางเอกสาร 
 
LAW 4701 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ        3(3-0)   
    ศึกษาถึงแนวความคิดและนโยบายการควบคุมการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
LAW 4702 กฎหมายคุมครองผูบริโภค                      3(3-0) 

 Consumer Protection Law 
    ศึกษาถึงแนวความคิดที่ทําใหเกิดความจําเปนที่ตองมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
วิธีการบังคับใชกฎหมาย  การเยียวยาแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย  ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
LAW 4703 กฎหมายประกันสังคม          3(3-0) 

 Law of Social Security 
    ศึกษาถึงลักษณะประวัติความเปนมาของการประกันสังคมไทย และของการ
ประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย 
 
LAW 4704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม             2(2-0) 
  Law of Environments   
    ศึกษาถึงประวัติ  ความเปนมา  ความสําคัญ  นโยบายและขอกําหนดการออก
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ  พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  
กฎระเบียบ  ขอบังคับ  และบัญญัติตาง ๆ ทางดานสาธารณสุข  แรงงาน  อุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอม  
อาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
LAW 4705 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน        2(2-0) 
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  Law of Mass Communication 
    ศึกษาพระราชบัญญัติ  ลิขสิทธิ์  พระราชบัญญัติ  การพิมพ  เกี่ยวกับวิทยุ  และ
โทรทัศน  คําสั่ง และระเบียบ  ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ และกฎหมายที่
ส่ือสารมวลชนควรรู 

 
LAW 4706 การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย        2(2-0) 

 Made of Documents in Law 
    ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการปฏิบัติดานการจัดทํารางกฎหมาย  การรางนิติ
กรรมสัญญา  และการทํารายงานความเห็นทางกฎหมายเอกสาร 
 
LAW 4708 กฎหมายที่ดิน 3(3-0)      
                       Land Law 
    ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจดัสรรที่ดิน
และกฎหมายอาคารชุด 

                                                                                                                                  
 LAW 4709 กฎหมายอิสลาม         3(3-0) 
  Islamic   Law 
  ศึกษาประวัติศาสตรและระบบกฎหมายอิสลาม บอเกิดของกฎหมายอสิลาม และ
หลักกฎหมายอิสลาม 
 
2.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                                                                                                    6 หนวยกิต                            
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public Relation of an Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
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ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
 
 
 
 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
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FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles of Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวิจัยตลาดในเบื้องตน 
 
 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration Marketing Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 
MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
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จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
 
 
 
 
 
 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction to Business Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
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ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 
MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 
    Small and Medium Business Management  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
 
 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community Business Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
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  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1  
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human Resource Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม       
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรม
ในทางศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี  
LAW 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีนักกฎหมาย             2(90) 

 Preparation for Professional Experience  in  Law 
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    จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน   กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝก
ปฏิบัติงานดานกฎหมายในสถานการณจริงเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 
 

LAW 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย            5(450) 
  Experiences in Law Profession Practice 
  ฝกงานทางดานกฎหมาย  ในองคการภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน เกี่ยวกับ
วิชาชีพกฎหมาย 
 


	  Law of Juvenile Delenquency and Procedure of the Court 
	LAW 2511 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  3(3-0) 

