สภา มก. อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คาอธิบายรายวิชา
 วิชาสาหรับนิสิตนอกสาขา
01453101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกีย่ วกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดต่างๆ ของ
กฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
Basic knowledge of law, sources and categories of laws, legal
application and abrogation, general principles of civil and commercial law and
criminal laws.

01453102

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(The Role of the Law in Everyday Life)
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
Business law, civil law, criminal law, public law, administrative law
and other laws related to everyday life.

 วิชาสาหรับนิสิตในสาขา
01453111**1 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
(Fundamental Principles of Law)
ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐาน ที่มาของกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมาย ระบบกฎหมาย ระบบศาล ประวัติศาสตร์กฎหมาย การใช้ การตีความ และการอุด
ช่องว่างกฎหมาย หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภท การใช้ และที่มาของสิทธิ หลักการของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา
Meaning, evolution, fundamental principles, sources and types of
law; introduction to the legal system, court system, legal history, application of
law, interpretation of law and ways to fill the gaps in the law; background in
principle rights regarding right holders, the sources of rights, and exercising rights;
principles of the Civil and Commercial Code and Criminal Code.

*รายวิชาเปิดใหม่
**รายวิชาปรับปรุง
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01453112*2

กฎหมายว่าด้วยบุคคล
2(2-0-4)
(Persons Law)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคล บุคคลธรรมดา สภาพบุคคล
การเริ่มต้นและสิ้นสุดของสภาพบุคคล สัญชาติ ชื่อ ภูมิลําเนา สถานะ ความสามารถของบุคคล
นิติบุคคล และประเภทของนิติบุคคล
Concepts, theories and principles of persons law; natural persons,
personality, beginning and ending of personality, nationality, names, domicile,
status, persons capacity, juristic persons, and types of juristic persons.

01453121**

กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Juristic Acts and Contract Law)
การแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไข เงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความ การ
ก่อให้เกิดสัญญา มัดจํา เบี้ยปรับ การเลิกสัญญา และข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
Declaration of intention, void and voidable acts, conditions,
timeclauses, periods of time, prescription, formation of contract, earnest,
stipulation penalty, rescission of contract and unfair contract terms.

01453131**3

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
(Introduction to Public Law)

2(2-0-4)

ศึกษาถึงแนวคิด ที่มาและวิวัฒนาก ารของกฎหมายมหาชน ปรัชญาของกฎหมาย
มหาชน ลักษณะและประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างการปกครองของรัฐ
คําสั่งทางปกครอง และศาลปกครอง และทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับการใช้อํานาจของฝ่ายปกครอง
Study of concepts, sources and evolution of public law, philosophy
of public law, characteristics and types of public law, theory on state’s
administrative structuring, administrative act and administrative court, and
significant theories related to the exercise of power by administrative agencies.
01453132**

กฎหมายอาญา I
3(3-0-6)
(Criminal Law I)
หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผู้ใช้ และ
ผู้สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความ
และบทบัญญัติที่ใช้กับความผิดลหุโทษ
General principles of criminal law, application of criminal law,
sentencing and punishment, and measures of safety, structure of criminal
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liability, criminal attempts, principals, instigators and supporters, concurrence of
offences, recidivism, prescription, and provisions applicable to petty offences.
01453221**

กฎหมายว่าด้วยหนี้
3(3-0-6)
(Obligations Law)
ศึกษาถึงบ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การโอนสิทธิ
เรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้
Study of the sources, subject and effect of obligations, plurality of
debtors and creditors, transfer of claims, and extinction of obligations.

01453222**4

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน
4(4-0-8)
(Property and Land Law)
ศึกษาถึงความหมายและประเภทของทรัพย์สิน ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
ของทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 หลักทั่วไปของทรัพย์สิน
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ร่วม สิทธิครอบครอง ภาระ
จํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ วิวัฒนาการ
ของกฎหมายที่ดิน ลักษณะ ประเภทของที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Study of the legal definition and types of property, a component
part, accessories and by fruit of a thing subject to the Commercial and Civil Code
Book I Title 3, general provisions on property, acquisition of ownership, extent of
ownership, exercise of ownership; examination of co-ownership, possession,
servitudes, habitation, superficies, usufruct, charge on immovable property,
evolution of land law, categories of land law, and property related laws.

01453223**

กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Law on Tort, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)
ศึกษาถึงความรับผิดและค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด นิรโทษกรรม จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได้ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
Study of liability and compensation for wrongful acts, justifiable acts,
management of affairs without mandate, undue enrichment and the liability for a
wrongful act of officers.

01453224**

เอกเทศสัญญา I
3(3-0-6)
(Specific Contracts I)
ภูมิหลังเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทํา
ของ และรับขน
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Background in sales, exchanges, gifts, hire of property, hire purchase,
hire of services, hire of work, and carriage.
01453225**5

กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
ศึกษาถึงการสมรส เงื่อนไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา การ
เป็นโมฆะและโมฆียะกรรมของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดา
มารดาและบุตร ความปกครองและการรับบุตรบุญธรรม
Study of marriage, conditions of marriage, marital relationship, void
and voidable acts of marriage, termination of marriage, rights and duties of
parent and child, guardianship, and adoption.

01453226**

เอกเทศสัญญา II
3(3-0-6)
(Specific Contracts II)
ศึกษาถึงยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นปลือง ฝากทรัพย์ ค้ําประกัน จํานอง และจํานํา
Study of loan of use, loan of consumption, deposit, surety ship,
mortgage, and pledge.

01453227**

กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ
3(3-0-6)
(Law of Business Organizations)
ศึกษาถึงรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
Study of different business structures, including sole proprietorship,
ordinary partnership, registered partnership, limited partnership, limited company,
and public company.

01453228**

เอกเทศสัญญา III
2(2-0-4)
(Specific Contracts III)
ศึกษาถึงตัวแทนและนายหน้า เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ
การพนันและขันต่อ
Study of agency and brokerage, warehousing, compromise, and gambling.

01453231**6

กฎหมายอาญา II
3(3-0-6)
(Criminal Law II)
วิชาพื้นฐาน : 01453132
ศึกษาความผิดเกี่ยวกับการปกครอง การยุติธรรม การปลอมและแปลง การค้า
เพศ ชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียงและทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2
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Study of offences relating to public administration, the justice
system, counterfeiting and alteration, trade, sexuality, life and body, liberty and
reputation, and property, according to the Criminal Code Book II.
01453232**7

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
(Constitutional Law and Political Institutions)
วิชาพื้นฐาน : 01453131
ศึกษาประวัติทางกฎหมาย ความหมาย และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภท
ของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปแบบของรัฐ สถาบันทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทฤษ
ฎี
ที่สําคัญของระบบรัฐธรรมนูญการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
Study of legal history, the definition and evolution of the
constitution, categories of the constitution, states and type of states, political
institutions, individual rights and liberties of people, important constitutional
theories, control of constitutional conformity, and important laws related to the
constitution.

01453321**

กฎหมายว่าด้วยมรดก
2(2-0-4)
(Law of Succession)
ศึกษาถึงการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์และส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้น
ต่างๆ การรับมรดกแทนที่ พินัยกรรมและความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม วิธีจัดการและปันมรดก
อายุความมรดก
Study of the devolution of an estate, inheritance, disinheritance,
statutory right of inheritance, division into portions between the several classes
and degrees of statutory heirs, epresentation for the purpose of receiving
inheritance, wills and nullity of a will, partition of an estate, and prescription.

01453322*8

กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
3(3-0-6)
(Negotiable Instruments Law)
ศึกษาถึงบัญชีเดินสะพัด ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค และตราสาร เปลี่ยนมือ
ประเภทอื่นๆ
Study of current accounts, bills of exchange, promissory notes,
cheques, and other types of negotiable instruments.
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01453323*

กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
2(2-0-4)
(Insurance Law)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันภัยค้ําจุนและประกันชีวิต การกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
Principles of insurance law, insurance against loss, guarantee
insurance, and life insurance. Supervision and promotion of insurance business.

01453325*

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Securities and Stock Exchange Laws)
ตลาดทุนในประเทศไทยและการระดมทุน ประเภทของหลักทรัพย์ การออก
หลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก ธุรกิจหลักทรัพย์ การซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม การเข้าครอบงํากิจการโดยไม่เป็นมิตร บรรษัทภิบาล และการคุ้มครอง
ผู้ลงทุน บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด
หลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนธุรกิจ
หลักทรัพย์อื่นๆ
Thai capital market and capital raising, types of securities, securities
issuance, initial public offerings, securities businesses, unfair securities trading,
hostile takeovers, corporate governance, and investor protection. Roles of the
Stock Exchange of Thailand, Over the Counter Center and Derivatives Exchange,
and related organizations including other securities business.

01453331**9

กฎหมายปกครอง I
3(3-0-6)
(Administrative Law I)
วิชาพื้นฐาน : 01453131
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหาร
ราชการ ฝ่ายปกครอง การกระทําทางปกครอง กฎ คําสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทาง
ปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะและสัญญา
ทางปกครอง เขตอํานาจศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง
Study of significant concepts and theories of administrative law,
administration of state organs, administrative agencies, the administrative act,
rules, administrative act, administrative execution, revocation of the
administrative act, legal principles on public service and administrative contract,
jurisdiction, and procedure of administrative court.

*รายวิชาใหม่
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01453332**

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
4(4-0-8)
(Labour Law and Social Security)
แนะนําหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของ
กฎหมายแรงงานไทย การคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็กและหญิง แรงงานสัมพันธ์ การ
พิจารณาคดีแรงงาน และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน สหภาพ
แรงงาน และประกันสังคม
Introduction to the general principles of labour law, the history of
Thai labour law, labour protections, employment of young workers, and women,
labour relations, proceeding of the labour, labour related issues, labour unions,
and social security.

01453333*

กฎหมายอาญา III
3(3-0-6)
(Criminal Law III)
วิชาพื้นฐาน : 01453132 และ 01453231
ศึกษาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ศาสนา ความสงบสุขของ
ประชาชน การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
และความรับผิดตามกฎหมายอาญาอื่นๆ
Study of the offences related to the Security of the Royal Kingdom,
religion, public peace, causing public dangers, petty offences, according to the
Criminal Code and criminal liability according to other criminal laws.

01453334**10

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Laws on Consumer Protection and Consumer Procedure)
ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค การคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตลอดจนวิธีการร้องเรียนของ
ผู้บริโภค และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
Study of the concepts and theories of consumer protection and
consumers’ rights according to consumer protection laws and direct sales and
direct marketing law, unfair contract terms, product liability law, consumer
procedure law, procedure for consumer claims, and roles of consumer
protection agencies.

*รายวิชาใหม่
**รายวิชาปรับปรุง
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01453335*

กฎหมายปกครอง II
3(3-0-6)
(Administrative Law II)
วิชาพื้นฐาน : 01453331
หลักทั่วไปทางสารบัญญัติและหลักวิธีสบัญญัติในการออกคําสั่ง ทางปกครอง หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ
การคัดเลือกคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยรัฐ ประเด็นสําคัญในการเจรจาต่อรองสัญญาของรัฐ และ
กรณีศกึ ษาหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
Substantive and procedural principles of administrative acts. Legal
principles regarding the liability for the wrongful acts of officers, legal principles
concerning state contracts, government’s selection of private individual parties,
significant issues in negotiating state contracts, and case study on administrative
court procedure.

01453341**

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I
3(3-0-6)
(Civil Procedure Law I)
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพ่งรวมถึงบทบัญญัติทั่วไป ศาล คู่ความ
การยื่นและการส่งเอกสาร วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น คําพิพากษาหรือคําสั่ง อุทธรณ์และ
ฎีกา
Study of legal principles regarding the civil procedure, including
general provisions, courts, legal parties, pleadings and documentary submissions,
procedure in courts of first instance, court judgments or orders, and appeals.

01453342**

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
(Judicial System and Court Organization)
แนะนําระบบศาล ประเภทของศาล การชี้ขาดเขตอํานาจของศาล ประวัติศาล
ยุติธรรม ศาลชํานัญพิเศษ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา เขตอํานาจศาล
องค์คณะ ผู้พิพากษา การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสํานวนคดี
Introduction to the judicial court system; types of courts, use of
precedential decisions, history of the judiciary, specialized court systems, the role
of associate judges or lay judges, court of the first instance, court of appeals, the
supreme court, jurisdiction , tribunal judge providing, transferring of cases, and
reclaiming of cases.

01453343**1112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I
(Criminal Procedure Law I)

3(3-0-6)
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01453343**1314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Law I)
แนะนําหลักทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวน
และศาล หมายเรียก หมายอาญา การจับ การขัง จําคุก และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การ
ชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
Introduction to the general provisions on the law of criminal
procedure, powers of the inquiring official and competency of the court;
summons, criminal warrants, arrests, detention, imprisonment, and provisional
release, inquiry, post mortem inquest, and filing of criminal and civil cases in
connection with an offence.
01453344**

กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
แนะนําลักษณะทั่วไปของกฎหมายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 การสืบพยาน ภาระ
การพิสูจน์ การรับฟังและไม่รับฟังพยาน ประเภทของพยาน ข้อเท็จจริงที่ศาลรู้ได้เอง และข้อ
สันนิษฐานทางกฎหมาย
Introduction to the general provisions on laws of evidence according
to the Civil Procedure Code Division I Title V and The Criminal Procedure Code
Division V; course includes background on the attendance and examination of
witnesses, burden of proof, admissibility of evidence, types of evidence, judicial
knowledge, legal presumption, inspection by court, and court appointed experts.

01453345*15

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II
3(3-0-6)
(Civil Procedure Law II)
วิชาพื้นฐาน : 01453341
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคํา
พิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Study of legal principles regarding provisional measures and
execution of judgments or orders under the Civil Procedure Code.

*รายวิชาใหม่
**รายวิชาปรับปรุง

น.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

9

01453351**16

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
แนะนําที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ลักษณะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล สถานะของคนต่างด้าว การได้มาและสิ้นไปซึ่งสัญชาติไทย
การขัดกันแห่งกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับต่างประเทศ
Introduction to the sources and basic principles of private international law,
characteristics of personal nationality, status of non-citizen, acquisition and
termination of Thai nationality, conflicts of laws, and legal proceeding on cases
with foreign nexus.

01453352**

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
(Public International Law)
แนะนําที่มา วิวัฒนาการ และทฤษฎีพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ บุคคลตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ดินแดนและเขตอํานาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับข้อ
พิพาทระหว่างประเทศ สงครามและความเป็นกลาง
An introduction to the meaning and evolution of international
humanitarian law, customary international humanitarian law, international laws
related to wars and weapon control, and international humanitarian
organizations.

01453361**

กฎหมายการเกษตร
3(3-0-6)
(Agrarian Law)
แนะนํากฎหมายการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบัน
การเกษตรกรรม การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร
Introduction to the law of land possession for agriculture, agrarian
credits, institutions, and agrarian dispute resolution

01453362**1718 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน
3(3-0-6)
(Laws on Land Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในเมืองและชนบท การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การผังเมือง การควบคุม
อาคาร การใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Study of the concepts, theories and laws related to land use in urban
and rural areas, the issuance of title deeds and documents of land, land reform,

**รายวิชาปรับปรุง
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urban planning, building control, land use for environmental conservation, and
other related laws.
01453363**

กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
แนะนําหลักกฎหมายต่างๆ ว่าด้วยการคุ้มครองสภาวะแวดล้อมในเมืองและชนบทที่
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล การควบคุมเหตุรําคาญการควบคุมมลพิษทางอากาศและทาง
น้ํา กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หลักกฎหมายและ
แนวนโยบายของรัฐ และมาตรการในการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
Introduction to the principles of law for urban and rural
environmental protection related to personal hygiene, nuisance, Air and water
pollution control, the Law of National Environmental Quality and Promotion,
analysis of legal doctrines, and state policies and measures concerning claims
for damages in environmental cases.

01453364**

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Resources Law)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ การจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยกลไกทางกฎหมายและกลไกอื่นๆ ตลอดจน
บทบาทของภาครัฐและเอกชน
Study of domestic and international concepts of natural
resources law, natural resources management, problems concerning the use,
management and conservation of natural resources, and examination of legal
and non-legal options for natural resources dispute resolution, including the role
of various public and private sectors.

01453371**19

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Intellectual Property Law)
แนวคิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้องค์การ
ระหว่างประเทศ และระบบกฎหมายไทย การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และการระงับข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญา
Concept of protection of intellectual property, categories of
intellectual property, intellectual property under international organizations and
Thai law, unfair trade competition, and settlement of intellectual property
disputes.
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01453372**

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Law)
ศึกษาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตกับทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนวิธีพิจารณาในศาล
Study of electronic transactions, electronic signature, personal data
protection, electronic fund transfer, the Internet and intellectual property,
computer crimes, and court procedures relating to information technology.

01453373**20

การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Dispute Settlement)
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับกลไกการระงับข้อพิพาท การเจรจาต่อรอง การไกล่
เกลี่ย อนุญาโตตุลาการและการใช้สิทธิทางศาล การเลือกใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและระเบียบของสถาบัน
ในการระงับข้อพิพาท
Study of legal principle related to the mechanisms of dispute
settlement; negotiation, mediation, arbitration, and adjudication; choice of law in
international dispute settlement, international agreements on dispute
settlement, and institutional rules of dispute settlement.

01453381**

การว่าความและศาลจาลอง
3(3-0-6)
(Advocacy and Moot Court)
แนะนํากระบวนการพิจารณาคดี การเตรียมคดีและการร่างคําคู่ความ วิธีปฏิบัติใน
ศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณ์ด้วยวาจา การทําคํา
พิพากษา การอุทธรณ์และการยื่นฎีกา การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความในศาล
Introduction to the legal process of audience, preparation and
submission of pleadings, court procedures, offering evidence, examination in
chief, oral argument, judgment, appeals, mediation, and conciliation in court.

01453382**

กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law)
การขอให้ล้มละลาย การสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงปลดจากล้มละลาย กระบวน
พิจารณาคดีกรณีลูกหนี้ตายและกรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อํานาจศาล
ล้มละลายและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวน
และการกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
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The conditions of bankruptcy, control and discharge of bankruptcy,
proceedings for the dead legal personal debtor and juristic person, the
comptroller, the authority and proceedings of the Bankruptcy Court, investigation
and determination of punishment pursuant to the bankruptcy act, and
rehabilitation of debtor.
01453383**

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
(Juvenile Law)
ศึกษาประวัติและทฤษฎีของกฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน นโยบายของรัฐ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ปัญหาทางสังคมและจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิด ระบบ
ศาลเด็กและเยาวชน อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็ก กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ผู้กระทําความผิด สิทธิของเด็กภายใต้กฎหมายไทย
Study of the history and theory of juvenile justice, state policy on
juvenile law, social and psychological problems concerning the juvenile
delinquent, the juvenile court system, conventions on rights of children, juvenile
justice for delinquents, and the rights of children under Thai law.

01453384*21

การเรียนรู้และการใช้ศัพท์ทางกฎหมาย
3(2-1-5)
(Learning and Using Legal Terminology)
การอ่าน เขียนเอกสารและบทความทางวิชาการในวารสารทางนิติศาสตร์และการ
ใช้ศัพท์ทางกฎหมายให้ถูกต้อง
Reading and writing legal documents and articles in law journals and
the correct usage of legal terminology.

01453411**

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal Profession)
หลักการ ประวัติ จริยธรรมและคุณค่าในวิชาชีพทางกฎหมาย รวมถึงบทบาทของ
องค์กรวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย
Principles, history, ethics, and virtue of the legal profession, including
the role of legal professional organizations in Thailand.

01453412**

นิติปรัชญา
2(2-0-4)
(Legal Philosophy)
แนะนําความหมาย ขอบเขต ธรรมชาติ วิวัฒนาการของปรัชญากฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากฎหมายกับหลักนิติศาสตร์ ปรัชญากฎหมายสํานักต่างๆ ทฤษฎี
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เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
Introduction to the meaning, scope, nature, and evolution of legal
philosophy, the relationship between legal philosophy and jurisprudence,
schools of legal philosophy, theories of rights and freedoms, and the philosophy
and principles of public, private and international laws.
01453421*22

กฎหมายป้องกันการผูกขาด
3(3-0-6)
(Antitrust Law)
ความเป็นมาและเหตุผลของกฎหมายป้องกันการผูกขาด การกระทําอัน เป็นการ
ป้องกันการแข่งขันทางการค้า การจํากัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ การกําหนดราคาสินค้า
การควบคุมราคา รวมถึง กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายกําหนดราคาสินค้า
และบริการ
The rational of antitrust law, anti-competitive conduct, restriction on
trade competition in business, price determination, and price control including
trade competition law and goods and services price fixing law.

01453422*23

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
(Laws on Financial Institutions)
บทบาทของสถาบันการเงิน นโยบายควบคุมและส่งเสริมสถาบันการเงิน บรรทัด
ฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานทั่วไปของสถาบันการเงิน กิจการที่สําคัญและการหา
ผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน ผลกระทบของสภาวะการเงินระหว่างประเทศต่อการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงิน
The role of financial institutions, control and promotional policies of
financial institutions, legal norms related to organizations of financial institutions,
and major activities and profit generating of institutions, impacts of international
financial conditions on the operation of financial institutions.

01453441*

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา II
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Law II)
วิชาพื้นฐาน : 01453343
การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา
คําสั่ง และค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง
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Proceeding in court of first instance, appeals, enforcement of
judgments, orders and fees, Royal Pardon, and reduction of punishment according
to the Criminal Procedure Code. Criminal procedure in the district court.
01453451**

กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Law of International Organizations)
ความหมายและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ สภาพบุคคลขององค์การ
ระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุ้มกัน
ขององค์การระหว่างประเทศ โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของสันนิบาตชาติ และองค์กรต่างๆ
ของสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ องค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
Meaning and establishment of international organizations, legal
personality of international organizations, law enforcement of resolutions of
international organizations, privileges and immunities 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.

01453452**

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Humanitarian Law)
แนะนําความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หลัก
กฎหมายจารีตประเพณีด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศเกีย่ วกับการ
ทําสงคราม และการควบคุมอาวุธและองค์การระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม
An introduction to the meaning and evolution of international
humanitarian law, customary international humanitarian law, international laws
related to wars and weapon control, and international humanitarian
organizations.

01453461**24

กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรการป่าไม้
3(3-0-6)
(Forestry Management Law)
แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับป่า
ไม้ ระบบของกฎหมายป่าไม้ กฎหมายป่าไม้ของไทย ผลการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และ
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายป่าไม้ต่างประเทศ
Concepts of forestry management and related government policies,
systems of forestry law, Thai forestry law, forestry law enforcement, and a
comparative study between Thai and foreign forestry laws.
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01453462**

กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
3(3-0-6)
(Fishery Management Law)
แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง ระบบ
กฎหมายประมง กฎหมายประมงของไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายประมง
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประมงต่างประเทศที่สําคัญ และกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
Concepts of fishery management law and related government
policies, systems of fishery law, Thai fishery law and other related laws, fishery
law enforcement, and a comparative study between Thai fishery law, foreign
laws, and international laws.

01453463*25

กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช
3(3-0-6)
(Plant Variety Law)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองพันธุ์พืชระหว่าง
ประเทศ ระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมายไทย เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง
ขอบเขตของสิทธิของผู้ได้รับการคุ้มครอง บทบาทของภาครัฐในการให้ความคุ้มครองและการ
บังคับใช้กฎหมาย
Concepts and theories of plant protection, international plant variety
protection, plant protection under Thai law, protection conditions and the extent of
right holders, and the government role in legal protection and enforcement.

01453464**

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และสวัสดิการการเกษตร
3(3-0-6)
(Cooperative and Agricultural Welfare Law)
ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และสวัสดิการ
เกษตรกร กฎหมายสหกรณ์ของไทย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหกรณ์ต่างประเทศและ
กฎหมายสวัสดิการเกษตรกร นโยบายของรัฐในการบริหารสหกรณ์และสวัสดิการเกษตรกร
Studies include general concepts and objectives of cooperative and
agricultural welfare law, Thai cooperative law, a comparative study of foreign
cooperative law and agricultural welfare law, and government policy of
administration for cooperative and agricultural welfare.

01453465*

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Laws of the Development of Agricultural Goods)
หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัย
ในการผลิต การตลาด และการควบคุมคุณภาพอาหารและมาตรฐานอาหาร มาตรฐานระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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General legal principles of agricultural product development. Laws
regarding production input, marketing, quality food control and food standards;
international standards of agricultural products, and other related legislation.
01453466**2627 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Environmental Law)
ศึกษาถึงมูลเหตุแห่งการเกิดปัญหาสภาวะแวดล้อม และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสังคม เขตอํานาจของรัฐกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หลักทั่วไปของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การ
ระงับข้อพิพาททางกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
A study of the causes of environmental problems and their effects
on life and society, state jurisdiction and international environmental protection,
general principles of international environmental law, international conventions
on the environment, and dispute settlement in international environmental law.
01453467*

กฎหมายว่าด้วยพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Law)
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจําหน่าย การ
ใช้และการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงาน
และการกํากับดูแลธุรกิจพลังงาน
Basic principles related to laws on production, distribution, use and
conservation of energy. Other laws related to the management of energy and
scrutinization of energy business.

01453471**

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economic Law)
วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ การจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารระหว่างประเทศ
เพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาและการแก้ไขวิกฤตการณ์หนี้สิน อุปสรรคทางการค้า องค์การการค้า
โลก องค์การการค้าโลกกับประเทศกําลังพัฒนา การระงับข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลก
เขตการค้าเสรีและสหภาพศุลกากร
The evolution of the international monetary system, the new
international economic order, relations between the International Monetary Fund
and the International Bank for Reconstruction and Development, and debt crisis
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relief, trade barriers, the World Trade Organization and developing countries,
dispute settlement under World Trade Organization, free trade areas, and
customs unions.
01453472**28

กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง
3(3-0-6)
(Copyright and Neighbouring Rights Law)
ศึกษาลักษณะของลิขสิทธิ์ ประเภทของงานลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิของผู้
สร้างสรรค์ การคุ้มครองการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง การละเมิดสิทธิของนักแสดง การดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญา
Study of the nature of copyrights, types of copyrightable works,
acquisition of copyrights, author’s rights, protection for CD production,
infringement of copyrights, and exceptions, performer’s rights, infringement of
performer’s rights, and civil and criminal legal proceedings of copyright law.

01453473**29

กฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
(Trademark and Geographical Indication Laws)
การได้มาซึ่งสิทธิ การคุ้มครอง และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
The acquisition of rights, protection and infringement of trademarks,
and geographical indication.

01453474*

กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Property Law)
การได้มาซึ่งสิทธิ การคุ้มครอง และการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ พันธุ์พืช ความลับทางการค้า และแบบผังภูมิวงจรรวม
Acquisition of rights, protection and infringement of patents, petty
patents, product design, plant variety, trade secrets, and integrated circuit layout.

01453475**

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Law)
พัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้าระหว่างประเทศ วิธีการชําระเงินและเลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่งสินค้า การ
ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อตกลงและบทบาทขององค์การ
การค้าโลก และการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
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Development and sources of international trade law, law of the
international sale of goods, methods of payment and letters of credit, carriage of
goods, insurance, intellectual property and technology transfer, agreements and
the role of the World Trade Organization, and settlement of international
commercial disputes.
01453476**30

กฎหมายกับเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Law and Biotechnology)
การพัฒนาของเทคโนโลยีชีวภาพ การคุ้มครองการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทรัพย์สินทางปัญญากับเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกับ
การค้าระหว่างประเทศ เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
Developments in biotechnology, protection of biotechnological
invention, intellectual property and biotechnology, biosafety, biotechnology and
international trade, biotechnology and the environment.

01453477*31

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0-6)
(Investment Laws)
วิชาพื้นฐาน : 01453227
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย การส่งเสริมการลงทุนของรัฐ
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของคนต่างด้าว ข้อจํากัดการลงทุนและ
สนธิสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย
Study of laws relating to investment in Thailand, government
investment promotion, laws pertaining to the profession or business of foreigners,
investment restrictions, and treaties relating to investment in Thailand.

01453481*32

กฎหมายภาษีการบริโภคและกฎหมายศุลกากร
3(3-0-6)
(Consumption Tax and Customs Laws)
หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษีการบริโภค ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน หลักการเก็บภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี
การเสียภาษี การยกเว้น และลดอัตราอากร การคืนภาษี การคลังสินค้า ความผิด และการ
ดําเนินคดีศุลกากร
Principles and concepts of consumptions tax, value added tax,
specific business tax, excise tax and other taxes of similar natures, as well as
principles of customs, tax calculation, tax payment, exemption and reduction of
tariff, tax rebate, customs warehousing, customs offences and customs action.

*รายวิชาใหม่
**รายวิชาปรับปรุง

น.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19

01453482**

กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3(3-0-6)
(Public Finance and Taxation Law)
ศึกษาที่มา ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง หลักการ นโยบาย
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษีอากร หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภาษีบริโภค และภาษี
ทรัพย์สิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
A study of the sources, theories, and fundamental concepts of
financial law; principles, policies and theories on taxation; fundamental principles
pertaining to income tax, consumption tax and property tax; natural and juristic
persons in the Revenue Code, fundamental legal principles of international
income tax, and the convention for the avoidance of double taxation, and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

01453483**

นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Forensic Science)
ความหมายและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์การแพทย์กับนิติศาสตร์ บทบาทของแพทย์และเจ้าหน้าที่ตํารวจในกระบวนการ
ยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนโดยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และศาลไทยกับการรับฟัง
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
The meaning and evolution of medical science, the relationship
between medical science and law, roles of medical doctors and the police in
judicial administration, investigation and inquiry by medical science, and the
acceptance of scientific evidence by the Thai court.

01453484*33

การเจรจาต่อรองและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
3(3-0-6)
(Negotiation and Legal Document Preparation)
หลักการเจรจาต่อรอง การร่างสัญญา การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทํา
บันทึกความเข้าใจ จดหมายแสดงเจตจํานงค์ การตรวจสอบความรับผิดของกิจการ การจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจและการจัดทําเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
Negotiation principles, contract drafting, legal consulting,
Memorandum of Understanding preparation, Letters of Intent, due diligence

*รายวิชาใหม่
**รายวิชาปรับปรุง
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documents, documents concerning business organization registration, and other
related legal documents.
01453491

ระเบียบวิธีวิจยั เบื้องต้นทางนิติศาสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Methods for Legal Research)
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัยทางกฎหมาย การวางแผนและการบริหารการวิจัย
การรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกฎหมาย วิธีการเขียนรายงานการวิจัย
Theories and methods in legal research, research planning and
administration, data gathering, application of statistics in legal data analysis,
report writing.

01453496

เรื่องเฉพาะทางนิติศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Laws)
เรื่องเฉพาะทางนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in laws at the bachelor’s degree level. Topics are
subjected to change each semester.

01453497

สัมมนา
(Seminar)

1

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in laws at
the bachelor’s degree level.
01453498

ปัญหาพิเศษ
3(3-0-6)
(Special Problems)
การศึกษาและค้นคว้าทางนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน
Study and research in law at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
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