หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
คําอธิบายรายวิชา
3(3-0)
453101** ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)
ความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดตางๆ ของกฎหมาย
การใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและอาญา
Basic knowledge of law, sources and categories of laws, legal application and
abrogation, general principles of civil and commercial law and criminal laws.
**
3(3-0)
453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Everyday Life)
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน
Business law, civil law, criminal law, public law, administrative law and other
laws related to everyday life.
*
3(3-0)
453103 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่
เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ
และการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญา
Fundamental principles of law, the general principles of the civil and commercial
law concerning persons, juristic acts, contracts and obligations, principles of law
related to formation of business organizations and business activities, specific
contracts.
*
3(3-0)
453111 หลักทั่วไปเกีย่ วกับกฎหมายแพง (General Principles of Civil Law)
ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐาน ที่มาของกฎหมาย การแบงประเภทของ
กฎหมาย การใช การตีความ และการอุดชองวางกฎหมาย หลักผูทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภท
การใช และที่ ม าของสิ ท ธิ หลั ก การของประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย บรรพ 1: บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป และบุคคล
Meaning, evolution and fundamental principles, sources of law categories of law,
application, interpretation and filling the gaps in law, principles of the right holders,
types, exercising, sources of rights, change, transfer and extinction of rights; principles
of the Civil and Commercial Code, Book 1: General Provisions and Persons.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.

1

453121** กฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญา (Legal Acts and Contracts Law)
3(3-0)
การแสดงเจตนา โมฆะ โมฆียกรรม เงื่อนไข เงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความ การ
กอใหเกิดสัญญา มัดจํา เบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา
Declaration of intention, void and voidable acts, conditions and times clause,
period of time, prescription, performation of contract, earnest, stipulation penalty and
rescission of contract.
*
2(2-0)
453131 กฎหมายมหาชนเบื้องตน (Introduction to Public Law)
แนวคิด ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน ปรัชญาของกฎหมายมหาชน ลักษณะ
และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสรางการปกครองของรัฐ อํานาจและ
ทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับการใชอํานาจ นิติกรรมทางปกครองและการใชอํานาจของศาลปกครอง
Concept, sources and evolution of public law, philosophy of public law,
characteristics and types of public law, theory on state’s administrative structuring,
power and significant theories relating to power exercising, administrative act, and
power exercising of administrative court.
**
3(3-0)
453132 กฎหมายอาญา I (Criminal Law I)
หลักทั่วไปแหงกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผูส นับสนุนการ
กระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความและบทบัญญัตทิ ี่
ใชกับความผิดลหุโทษ
General principles of criminal law, application of criminal law, punishments and
measures of safety, criminal liability, criminal attempts, principals and offences,
recidivism, prescription and provisions applicable to petty offences.
**
453221 กฎหมายวาดวยหนี้ (Obligations Law)
3(3-0)
วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ ลูกหนี้และเจาหนาที่หลายคน โอนสิทธิเรียกรอง และความ
ระงับแหงหนี้
Subject of obligations, effect of obligations, plurality of debtors and creditors,
transfer of claims and extinction of obligations.
**
453222 กฎหมายวาดวยทรัพยและที่ดิน (Property and Land Law)
4(4-0)
แดนแหงกรรมสิทธิ์ และการใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครอง ภาระจํายอม
สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ความเปนมาของ
กฎหมายที่ดิน ลักษณะ ประเภทของที่ดนิ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
An introduction to the ownership extent and exercise of ownership, co-ownership,
possession, servitudes, habitation, superficies, usufruct charge on immovable property
and the evolution of land law, categories of land law and related laws.
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453223** กฎหมายวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0)
(Law on Torts, Management of Affair without Mandate and Undue Enrichment)
ความรับผิดและ คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิ
ควรได และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
Liability and compensation for wrongful acts, justifiable acts, management of
affairs without mandate, undue enrichment and liability for wrongful act of officers.
*
3(3-0)
453224 เอกเทศสัญญา I (Specific Contracts I)
วิชาพื้นฐาน : 453121
การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของและรับขน
Sale, exchange, gifts, hire of property, hire purchase, hire of services, hire of
work and carriage.
**
3(3-0)
453225 กฎหมายวาดวยครอบครัว (Family Law)
การสมรส เงื่อนไขแหงการสมรส ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา การเปนโมฆะและ
การสิ้นสุดแหงการสมรส สิทธิหนาทีข่ องบิดา มารดา และบุตร ความปกครองบุตรบุญธรรม
Marriage, conditions of marriage, relationship of husband and wife, rights and
duties parent and child, guardianship and adoption.
*
453226 เอกเทศสัญญา II (Specific Contracts II)
3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 453121
ประกั น ภั ย ประกั น วิ น าศภั ย ประกั น ภั ย ค้ํ า จุ น ประกั น ชี วิ ต เก็ บ ของในคลั ง สิ น ค า
ประนีประนอมยอมความ พนันขันตอ และค้ําประกัน จํานอง และจํานํา
Insurance, insurance against loss, guarantee insurance and life insurance,
warehousing, compromise, gambling and betting, surtyship, mortgage and pledge.
*
453227 กฎหมายวาดวยองคกรธุรกิจ (Business Organizations Law)
3(3-0)
ตัวแทนและนายหนา กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญ นิติ
บุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษทั จํากัด และบริษัทมหาชน
Agency and brokerage, sole proprietorship, ordinary partnership, registered
partnership, limited partnership, limited company and public company.
**
3(3-0)
453231 กฎหมายอาญา II (Criminal Law II)
วิชาพื้นฐาน : 453132
ความผิดเฉพาะอยาง คือ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร การปกครอง
การยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน การ
ปลอมแปลง การคา เพศ ชีวิตและรางกาย ทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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The Penal Code Book II, concerning specific offences; offences concerning the
security of the Royal Kingdom, public administration, justice, religion, causes of public
danger, counterfeiting and alteration, trade, gender, life and body, property, Book III,
Concerning Petty offences.
**
453232 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง(Constitutional Law and Political Institutions) 3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 453131
ประวัติ ความหมาย และวิวฒ
ั นาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูป
ของรัฐ สถาบันทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทฤษฎีที่สําคัญของระบบ
รัฐธรรมนูญ การควบคุมกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับ
รัฐธรรมนูญ
History, definition and evolution of constitution, categories of constitution, state
and type of state, political institutions, rights and liberty of the people, important
constitutional theories, control of constitution conformity and important laws related to
constitution.
**
453233 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 453131
หลักทั่วไปและลักษณะสําคัญของกฎหมายปกครอง ฝายปกครอง การกระทําในทาง
ปกครอง ผลบังคับและการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง บริการ
สาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการ อํานาจศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง
General principles and significant characteristics of administrative law,
administrative organs, administrative act, legal effect and revocation of administrative
act, administrative execution procedures, public service, administrative of state organs,
jurisdiction and procedure of administrative court.
*
2(2-0)
453281 ประวัตศิ าสตรกฎหมาย (Legal History)
ประวัตศิ าสตรของระบบกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษและอเมริกา ประวัติศาสตรของ
ระบบกฎหมายลายลักษณอกั ษรในภาคพืน้ ทวีปยุโรป ประวัตศิ าสตรกฎหมายไทย การปฏิรูป
กฎหมาย และการพัฒนาการดานกฎหมาย
History of English and American common law system, history of civil law system
in the Continental Europe, Thai legal history, law reform and development of law.
*
2(2-0)
453311 การอานทางนิติศาสตร (Reading in Law)
การอานและวิเคราะหเอกสารและวารสารทางนิตศิ าสตร
Reading and analysis of legal documents and law journals.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453312***การเขียนทางนิติศาสตร (Legal Writing)
2(2-0)
การเขียนเอกสารและบทความทางนิตศิ าสตร
Writing legal documents and articles.
**
2(2-0)
453321 กฎหมายวาดวยมรดก (Succession Law)
การตกทอดแหงทรัพยมรดก การเปนทายาท การตัดมิใหรับมรดก การสละมรดก สิทธิ
โดยธรรมในการรับมรดก การแบงทรัพยและสวนมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับและชัน้
ตางๆ การรับมรดกแทนที่ พินัยกรรมและความเสียเปลาแหงพินัยกรรม วิธีจัดการและปนมรดก
อายุความมรดก
Devolution of an estate, heirship, disheritance, renunciation of an estate,
statutory right of inheritance, division into portions between the several classes and
degrees of statutory heirs, representation for the purpose of receiving inheritance, wills
and nullity of a will, partition of an estate, prescription.
*
453322 เอกเทศสัญญา III (Specific Contracts III)
3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 453121
ยืมใชคงรูป ยืมใชสิ้นเปลือง ฝากทรัพย บัญชีเดินสะพัด ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน เช็ค
Loans for use, loans for consumption, deposit, current account, bills of
exchange, promissory notes, cheques.
**
453341 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง (Civil Procedure Law)
4 (4-0)
การดําเนินคดีแพงโดยทั่วไป ศาล คูความ การยื่นและสงคําคูความและเอกสารวิธี
พิจารณาสามัญในศาลชั้นตน คําพิพากษาและคําสั่ง อุทธรณฎีกา วิธีการชัว่ คราวกอนศาล
พิพากษาการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
Principle of civil procedure general provision, procedure in courts of first
instance, appeal and dika appeal, provisional measures before judgment and execution
of judgments or orders.
**
453342 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(Judicial System and Court Organization) 2(2-0)
ระบบศาล ประวัติศาลยุติธรรม งานศาลยุติธรรม งานฝายตุลาการและงานธุรการ
ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา การสงเสริมงานตุลาการ เขตศาล องคคณะ สํารองผู
พิพากษา ผูพพิ ากษาสมทบ
Judicial court system, the historical background of the Thai judicial system, work
of the Court of Justice, Judicial affairs and administration affairs, court of the First
Instance, Appeal Court, Dika Court, promotion of judicial affairs, jurisdiction of courts,
the judgment party, reservation of judge, associate judge.
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453343** กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา (Criminal Procedure Law)
4(4-0)
วิชาพื้นฐาน : 453132
หลักทั่วไปเกีย่ วกับกระบวนการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมายเรียก หมายอาญา การจับ การขัง จําคุก และปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตพลิกศพ
การฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การอุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา คําสั่ง และ
คาธรรมเนียม การอภัยโทษ และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
General provisions on the criminal procedure, powers of inqurity official and
competency of court, summons, criminal warrants, arrest, detention, imprisonment,
provisional release, inquiry, post mortem inquest, filling of civil cases in connection with
an offence, appeal and Dika appeal, enforcement of judgments and costs, pardon and
reduction dika of punishment of the Criminal Procedure Code.
**
453344 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
3(3-0)
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายพยานหลักฐาน การสืบพยาน ภาระการพิสูจนการรับฟงและไมรับ
ฟงพยาน พยานบอกเลาพยาน ความเห็น ขอที่ศาลรูเ องขอสันนิษฐานและหนาทีน่ ําสืบตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลวิธพี ิจารณาความอาญา ภาค 5
The general provisions on laws of evidence, general rules, attendance and
examination of witnesses, production of documentary evidence, inspection by court and
appointment of experts by court on The Civil Procedure Code division I Title V and The
Criminal Procedure Code division V.
**
453351 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
2(2-0)
ที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล ลักษณะเกี่ยวกับ
สัญชาติของบุคคล การไดมาและสิ้นไปซึ่งสัญชาติไทย การขัดกันแหงกฎหมาย
Sources and basic principles of private international law, characteristics of
personal nationality, acquisition and termination of Thai nationality, conflicts of laws.
**
3(3-0)
453352 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)
ที่มา วิวัฒนาการ และทฤษฎีพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ บุคคลตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ดินแดนและเขตอํานาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับขอพิพาท
ระหวางประเทศ สงครามและความเปนกลาง
Sources, evolution and basic theories of international law, the relationship of
international and municipal law, international personality, state responsibility, state
territory and state jurisdiction, law of treaties, dispute settlement, war and neutrality.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453361* กฎหมายการเกษตร (Agrarian Law)
3(3-0)
ระบบการถือครองที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม การใช
มาตรการทางกฎหมายเพื่อแกปญหาของเกษตรกร
Systems of land possession, agrarian credits and institutions, applications of
legal measures for solving agrarian problems.
*
453362 กฎหมายวาดวยการควบคุมการใชที่ดิน (Law of Land Use Control)
3(3-0)
การควบคุมการใชที่ดินในเมืองและชนบท กฎหมายเกี่ยวของกับการบริหารจัดการและ
ใชประโยชนในที่ดิน การออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ กฎหมายปฏิรูปที่ดิน การควบคุมการใช
ที่ดินเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม การวางผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
Land use control in urban and rural areas, law related to land management and
exploitation, the issuance of title deeds and documents of land, law of land reform, land
use control for environment protection, urban planning and other related laws.
**
3(3-0)
453363 กฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental Law)
หลักกฎหมายตางๆ วาดวยการคุมครองสภาวะแวดลอมในเมืองและชนบทที่เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยสวนบุคคล การควบคุมเหตุรําคาญและการควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้าํ
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหหลักกฎหมายและ
แนวนโยบายของรัฐ และมาตรการในการเรียกรองคาเสียหายในคดีสิ่งแวดลอม
Principles of law for urban and rural environmental protection related to personal
hygiene, nuisance and controlling air and water pollution, the law of national
Environmental Quality, analysis of legal doctrines, state policies and measures
concerning claims for damages in environmental cases.
**
3(3-0)
453364 กฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Law)
แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาเกี่ยวกับการใชการจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การแกไขปญหาดังกลาวดวยกลไกทางกฎหมายและกลไก
อื่นๆ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย และบทบาทของภาครัฐและเอกชน
Concept of natural resource law, problems concerning the use, management
and conservation of natural resources, resolution through legal and other mechanisms,
natural resource management in Thailand and the role of various public and private
sectors.
**
453371 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน (Introduction to Intellectual Property Law) 3(3-0)
แนวคิดการคุม ครองทรัพยสินทางปญญา ประเภทของทรัพยสินทางปญญา การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ การคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาภายใตองคการ
การคาโลก และภายใตกฎหมายไทย การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรมกับการคุม ครอง
ทรัพยสินทางปญญา การระงับขอพิพาททางทรัพยสินทางปญญา
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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Concept of protection of intellectual property, categories of intellectual property,
international protection of intellectual property, protection of intellectual property under
the World Trade Organization and under Thai law, unfair trade competition and
protection of intellectual property and settlement of intellectual property dispute.
*
3(3-0)
453372 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ตกับทรัพยสินทางปญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนวิธีพิจารณาในศาล
Electronic transaction, electronic signature, personal data protection, electronic
fund transfer, internet and intellectual property, computer crime, information technology
and court procedure.
**
4(4-0)
453381 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม (Law on Labour and Social Security)
หลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัตคิ วามเปนมาของกฎหมายแรงงานไทย การ
คุมครองแรงงาน การใชแรงงานเด็กและหญิง แรงงานสัมพันธ การพิจารณาคดีแรงงาน และ
ตีความปญหาตางๆ เกี่ยวกับแรงงาน บทบาทของสหภาพแรงงาน และการประกันสังคม
The general principles of labour law, history of Thai labour law, labour
protections, employment of young workers and women, labour procedure, labour
relations interpretation relating to labour problems, roles of labour union and social
security.
**
453382 กฎหมายลมละลาย (Bankruptcy Law)
3(3-0)
การขอใหลมละลาย การสั่งพิทักษทรัพยจนถึงปลดจากลมละลาย กระบวนพิจารณาใน
กรณีลูกหนี้ตาย กระบวนพิจารณาลูกหนี้เปนนิติบคุ คล เจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาล
และกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย การสอบสวนและการกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้
Conditions of bankruptcy, comptrolling and discharging of bankrupt, proceeding
for the dead legal personal debtors, the comptoller, the authority of the Bankruptcy
Court, proceeding of the bankruptcy, investigation and determination of punishment on
the bankruptcy act and business reorganization.
*
(Juvenile Law)
3(3-0)
453383 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ความเปนมาและทฤษฎีระบบศาลเด็กและเยาวชน อนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนผูกระทําความผิด สิทธิของเด็กภายใตกฎหมายไทย
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
History and theory of the juvenile court system, convention on rights of children,
juvenile justice for delinquent, rights of children under Thai law, state policy on juvenile.
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453384* กฎหมายคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Law)
3(3-0)
แนวคิด ทฤษฎี และสิทธิของผูบริโภคภายใตกฎหมายคุมครองผูบริโภค การคุมครอง
ผูบริโภคในดานคุณภาพ ราคา การบริการ การบรรจุหีบหอ การปดฉลาก การโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ และขอสัญญาที่ไมเปนธรรม วิธีการรองเรียนของผูบริโภค บทบาทของหนวยงานที่
เกี่ยวกับการคุม ครองผูบริโภค
Concepts, theories, rights of consumers under consumer protection law,
consumer protection against quality, price, service, packaging, labeling, advertising of
product and unfair contract terms, procedures for consumer claims, roles of consumer
protection agencies.
**
2(2-0)
453411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (Legal Profession)
หลักการของวิชาชีพทางกฎหมาย ประวัตวิ ิชาชีพทางกฎหมาย จริยธรรมและคุณคาใน
วิชาชีพทางกฎหมาย บทบาทสถาบันแหงเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความของไทย
The principles of legal profession, history of legal profession, ethics and virture
of legal profession, the role of Thai Bar Association and the Law Society of Thailand.
**
453412 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
2(2-0)
ความหมาย ขอบเขต ธรรมชาติ วิวัฒนาการของปรัชญากฎหมาย ความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากฎหมายกับหลักนิติศาสตร ปรัชญากฎหมายสํานักตางๆ ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพ ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายระหวางประเทศ
Meaning, scope, nature, evolution of philosophy of law, relationship between
philosophy of law and jurisprudence, schools of philosophy of law, theories of rights and
freedoms, philosophy and principles of public, private and international laws.
*
453431 กฎหมายปกครองสวนทองถิ่น (Law of Local Authority)
3(3-0)
วิชาพื้นฐาน : 453233
แนวคิ ด ความเป น มา รู ป แบบ และประเภทของการปกครองส ว นท อ งถิ่ น การคลั ง
ทองถิ่น อํานาจหนาที่ โครงสราง บุคลากร และการกํากับดูแลของรัฐ ปญหา อุปสรรค และ
แนวโนมในอนาคต
Concept, history, forms and categories of local authorities, local public finance,
power and duties, structure, personal and tutelage, problems, obstacles and future
trends.
*
3(3-0)
453451 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ (International Organizations Law)
ความหมายและการกอตององคการระหวางประเทศ สภาพบุคคลขององคการระหวาง
ประเทศ ผลทางกฎหมายของขอมติในองคการระหวางประเทศ เอกสิทธิและความคุมกันของ
องคการระหวางประเทศ โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสันนิบาตชาติ และองคกรตางๆ ของ
สหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ องคการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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Meaning and establishment of international organizations, legal personality of
international organizations, law enforcement of resolutions of international organizations,
privilege and immunity of international organizations, the structure and powers of the
League of Nations and various organizations of the United Nations, specialized
agencies and international regional organizations.
*
453452 กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ (International Humanitarian Law)
3(3-0)
ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ กฎหมายระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการทําสงคราม และการควบคุมอาวุธ องคการระหวางประเทศดานมนุษยธรรม
Meaning and evolution of international humanitarian law, international laws
related to wars and weapon control, humanitarian international organizations.
*
3(3-0)
453453 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ (International Criminal Law)
ความหมายของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ อํานาจศาลในคดีอาญาตามหลัก
กฎหมายระหวางประเทศ เขตอํานาจศาลในคดีอาญาเหนือดินแดนและบุคคล การใหคํานิยาม
ความผิดตางๆ อันไดแก การรุกราน อาชญากรสงคราม การกอการราย การฆาลางเผาพันธุ
การกระทําที่เปนโจรสลัดและความผิดอื่น ความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา การสง
ผูรายขามแดน ศาลอาญาระหวางประเทศ
Meaning of international criminal law, criminal jurisdiction according to
international law, territorial and personal jurisdiction, aggression, war crimes, terrorism,
genocide, piracy, international cooperation in criminal matters, extradition, International
Criminal Court.
*
3(3-0)
453454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Law)
ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนขององคการ
สหประชาชาติ การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค และการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในระบบกฎหมายไทย
Meaning and philosophy of human rights, protection of human rights by the
United Nations, protection of human rights at international and regional levels,
protection of human rights under Thai legal system.
*
3(3-0)
453455 กฎหมายสหภาพยุโรป (European Union Law)
วิวัฒนาการและหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป กฎหมายระหวางประเทศ
กับสหภาพยุโรป สถาบันตางๆ ของสหภาพยุโรป สิทธิและหนาทีข่ องประเทศสมาชิก อํานาจศาล
แหงสหภาพยุโรป ปญหา อุปสรรค และแนวโนมของสหภาพยุโรป
Evolution and general legal principles of the European Union, international law
and the European Union, the European Union institutions, rights and duties of member
states, jurisdiction of the European Court of Justice, problems, obstacles and future
trends of the European Union.
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร น.บ.
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453456* กฎหมายทะเล (Law of the Sea)
3(3-0)
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายทะเล เขตอํานาจของรัฐทางทะเล การระงับขอพิพาท
ระหวางประเทศตามกฎหมายทะเล
Evolution and sources of law of the sea, state maritime jurisdiction, international
dispute settlement under law of the sea.
**
453461 กฎหมายวาดวยปาไม (Forest Law)
3(3-0)
แนวคิดและวัตถุประสงคของกฎหมายปาไม ระบบของกฎหมายปาไม กฎหมายปาไม
ของไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการบังคับใชกฎหมายปาไม การศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายปาไมตางประเทศ นโยบายของรัฐที่เกีย่ วกับการบริหารจัดการปาไมและการอนุรักษ
Concepts and objectives of forest law, system of forest law, Thai forest law and
related law, forest law enforcement, a comparative study of Thai forest law and other
countries, the policy of administration and conservation of forest.
**
453462 กฎหมายวาดวยประมง (Fishery Law)
3(3-0)
แนวคิดและวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยการประมง ระบบกฎหมายประมง
กฎหมายประมงของไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ การบังคับใชกฎหมายประมง การศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายประมงตางประเทศที่สําคัญ และกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ กี่ยวของ
นโยบายของรัฐในการบริหารจัดการ
Concepts and objectives of fishery law, system of fishery law, Thai fishery law
and related law, fishery law enforcement, a comparative study between Thai fishery law
and foreign law, the policy of administration.
**
453463 กฎหมายวาดวยสหกรณและสวัสดิการเกษตรกร (Cooperative and Agricultural Welfare Law) 3(3-0)
แนวคิดและวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยสหกรณและสวัสดิการเกษตรกร กฎหมาย
สหกรณของไทย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหกรณตางประเทศและกฎหมายสวัสดิการ
เกษตรกร นโยบายของรัฐในการบริหารสหกรณและสวัสดิการเกษตรกร
Concepts and objectives of cooperative and agricultural welfare law, Thai
cooperative law, a comparative study of foreign cooperative law and agricultural welfare
law, the government policy of administration for cooperative and agricultural welfare.
3(3-0)
453464** กฎหมายวาดวยอุตสาหกรรมเกษตร (Agro–Industry Law)
หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายอุตสาหกรรม
กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร กฎหมายสิ่งทอ และกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
General principles of laws concerning industrial proceedings, industrial law, food
legislation and standardization laws, consumer protection law, food sanitary law, textile
law and law concerning international industrial standardization.
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453465* กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (International Environmental Law)
3(3-0)
มูลเหตุแหงการเกิดปญหาสภาวะแวดลอม และผลกระทบที่มตี อสิ่งมีชีวิตและสังคม
เขตอํานาจของรัฐกับการคุมครองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ อนุสัญญาระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับสิง่ แวดลอม การระงับขอพิพาททางกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
Causes of environmental problems and their effects on life and society, state
jurisdiction and international environmental protection, international conventions on
environment, dispute settlement in international environmental law.
3(3-0)
456466** กฎหมายวาดวยพืชและสัตว (Plant and Animal Laws)
แนวคิดและวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยพืชและสัตว กฎหมายวาดวยพืชและสัตว
ของไทย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายวาดวยพืชและสัตวของไทยกับกฎหมายตางประเทศ
การดําเนินคดีแพงและคดีอาญา บทบาทของรัฐที่เกีย่ วกับการบริหารตอการบังคับใชกฎหมาย
Concept and objective of law concerning plants and animals, law concerning
plants and animals of Thailand, a comparative study between Thai plant and animal
laws and other countries, civil and criminal proceedings, roles to administration of law
enforcement.
*
453471 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International Economic Law)
3(3-0)
วิวัฒนาการของระบบการเงินระหวางประเทศ การจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ใหม ความสัมพันธระหวางกองทุนการเงินระหวางประเทศกับธนาคารระหวางประเทศเพื่อการ
ฟนฟูและการพัฒนาและการแกไขวิกฤตการณหนี้สิน อุปสรรคทางการคา องคการการคาโลก
องคการการคาโลกกับประเทศกําลังพัฒนา การระงับขอพิพาทภายใตองคการการคาโลก เขต
การคาเสรีและสหภาพศุลกากร
Evolution of international monetary system, new international economic order,
relations between international Monetary Fund and International Bank for
Reconstruction and Development and debt crisis relief, trade barriers, World Trade
Organization, World Trade Organization and developing countries, dispute settlement
under World Trade Organization, free trade areas and custom unions.
**
3(3-0)
453472 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิขา งเคียง (Copyright and Neighboring Right Law)
ลักษณะของลิขสิทธิ์ ประเภทของงานลิขสิทธิ์ การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิของเจาของ
ลิขสิทธิ์และสิทธิของผูสรางสรรค การละเมิดลิขสิทธิ์และขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิของ
นักแสดง การละเมิดสิทธิของนักแสดง การดําเนินคดีแพงและคดีอาญา
Nature of copyright, type of copyright works, acquisition of copyright, rights of
copyright holder and author, copyright infringement and exceptions, performer’s rights,
infringement of performer’s rights, civil and criminal legal proceeding.
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453473** กฎหมายทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Law)
3(3-0)
การไดมาซึ่งสิทธิ การคุมครอง และการละเมิดสิทธิในสิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร การ
ออกแบบผลิตภัณฑ เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา แบบผังภูมิวงจรรวม พันธุพืชใหม
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และทรัพยสินทางอุตสาหกรรมอื่น
Acquisition of rights, protection and infringement in patent, petty patent, product
design, trademark, trade secret, integrated circuit layout, plant variety, geographic
indication and other industrial properties.
**
3(3-0)
453474 การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ (International Dispute Settlement)
กลไกการระงับขอพิพาท การเจรจาตอรอง การไกลเกลีย่ อนุญาโตตุลาการ การใชสิทธิ
ทางศาล การเลือกใชกฎหมายในการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ ความตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท ระเบียบของสถาบันในการระงับขอพิพาท
Mechanisms of dispute settlement, negotiation, mediation, arbitration,
adjudication, choice of law in international dispute settlement, international agreement
on dispute settlement, institutional rules of dispute settlement.
**
3(3-0)
453475 กฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Law)
พัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินคาระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินและเลตเตอรออฟเครดิต การขนสงสินคา การประกันภัย
ทรัพยสินทางปญญาและการถายทอดเทคโนโลยี ขอตกลงและบทบาทขององคการการคาโลก
การระงับขอพิพาททางพาณิชยระหวางประเทศ
Development and sources of international trade law, law of international sale of
goods, methods of payment and letter of credit, carriage of goods, insurance, intellectual
proterty and technology transfer, agreements and role of the World Trade Organization,
settlement of international commercial dispute.
**
453476 กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)
3(3-0)
เรือเดินทะเล การจํานองเรือ บุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิดและการจํากัดความรับผิด
ของเจาของเรือเดินทะเล การกักเรือเดินทะเล การเชาเรือ การรับขนของทางทะเล การรับขน
ผูโดยสารทางทะเล เรือโดนกัน การชวยเหลือกูภัยทางทะเล การเฉลีย่ ความเสียหายทั่วไป การ
ประกันภัยทางทะเล
Sea-going ship, mortgage of sea-going vessel, maritime lien, liability and
limitation of ship owner’s liability, arrest of sea-going vessel, charter party, carriage of
goods by sea, carriage of passengers by sea, collision, salvage, general average,
marine insurance.
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453477* กฎหมายกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Law and Biotechnology)
3(3-0)
การพัฒนาของเทคโนโลยีชวี ภาพ การคุมครองการประดิษฐทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
ทรัพยสินทางปญญากับเทคโนโลยีชวี ภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกับ
การคาระหวางประเทศ เทคโนโลยีชวี ภาพกับสิ่งแวดลอม
Development on biotechnology, protection of biotechnological invention,
intellectual property and biotechnology, biosafety, biotechnology and international trade,
biotechnology and environment.
**
2(2-0)
453481 การวาความและศาลจําลอง (Advocacy and Moot Court)
กระบวนการพิจารณาคดี การเตรียมคดีและการรางคําฟอง คําใหการ คําแถลง และคํารอง
ขอ วิธีปฏิบตั ิในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณดวยวาจา การทํา
คําพิพากษา การอุทธรณ และการยื่นฎีกา การไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความในศาล
Legal process of audience, preparation and submission of a plaint; responsive
pleading, pronouncement and motions; court procedures, offering evidences,
examination in chief, oral argument, judgment, appeal and dika appeal, mediation and
conciliation in court.
**
3(3-0)
453482 กฎหมายการคลังและภาษีอากร (Public Finance and Taxation Law)
หลักทั่วไปของการคลัง นโยบายการคลัง ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร
และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ําซอน
Principles of public finance, public finance policy, personal and corporate
income tax, value added tax, building and land tax, excise tax, customs tax and
international agreement on avoidance of double taxation.
*
3(3-0)
453483 นิติเวชศาสตร (Forensic Medicine)
ความหมายและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรการแพทย ความสัมพันธระหวาง
วิทยาศาสตรการแพทยกับนิติศาสตร บทบาทของแพทยและเจาหนาที่ตํารวจในกระบวนการ
ยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนโดยวิทยาศาสตรทางการแพทย และศาลไทยกับการรับฟง
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร
Meaning and evolution of medical science, relationship between medical science
and law, roles of medical doctor and police in judicial administration, investigation and
inquiry by medical science, the acception of scientific evidences by Thai court.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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453491** ระเบียบวิธวี ิจยั ทางนิตศิ าสตร (Methods for Legal Research)
2(2-0)
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัยทางกฎหมาย การวางแผนและการบริหารการวิจัย
การรวบรวมขอมูล การใชสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงกฎหมาย วิธีการเขียนรายงานการวิจัย
Theories and methods in legal research, research planning and administration,
data gathering, application of statistics in legal data analysis, report writing.
*
1–3
453496 เรื่องเฉพาะทางนิติศาสตร (Selected Topics in Laws)
เรื่องเฉพาะทางนิติศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in laws at the bachelor’s degree level. Topics are subjected to
change each semester.
1
453497* สัมมนา (Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางนิติศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in laws at the bachelor’s
degree level.
**
1–3
453498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
การศึกษาคนควาทางนิติศาสตร ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in law at the bachelor’s degree level and compile into a written
report.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร น.บ.
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