หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ : นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

ักสูต

หล
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ับส

รฉบ

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 25501811100974
ภาษาไทย: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program

ิ

ุมัต

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต

ัยอน

3. วิชาเอก
ไม่มี

ยาล

ิท
หาว

ภาม

2.ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):น.บ.
อักษรย่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ): LL.B.

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
□หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

☑หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

□หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี□หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
□อื่นๆ (ระบุ)

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
☑

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)....................................

หล

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................

ักสูต

5.4การรับผูเ้ ข้าศึกษา

รฉบ

รับเฉพาะนักศึกษาไทย

ับส

รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ

ภาม

☑รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

5.6การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา

ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา)

ิ

ุมัต

ัยอน

☑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ยาล

5.5ความร่วมมือกับสถาบันอื่นไม่มี

ิท
หาว

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ระบุ .................

ปริญญาร่วมกับสถาบัน.............................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์พิจารณากลั่นกรองใน
การประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
- คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
3.ทนายความ
4.พนักงานฝ่ายปกครอง
7.อัยการ
8.ทหาร 3 เหล่าทัพ
11.พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ักสูต

หล

1.นิติกร
2.ที่ปรึกษากฎหมาย
5.ตํารวจ
6.ตุลาการ
9.อาจารย์
10.นักธุรกิจ

ับส

รฉบ
ยาล

ิท
หาว

ภาม
ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตร/ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ

1

ตําแหน่ง
วิชาการ

ผศ.
ด้าน
นิติศาสต
ร์

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

นายสมหมาย จันทร์เรือง

เลขประจําตัว
ประชาชน

3–1016–
00708–xx–x

หล

น.บ.

รฉบ

-

นายเอกชัย ไชยนุวัติ

ค.ด.

น.ม.

ักสูต
2

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไป
ต่ําสุด)

3–1007–
00375–xx–x

LL.M.

ับส
ภาม
น.บ.

-

นางสาวลัดดาวัลย์ อุทัย
นา

3–5705–
00263–xx–x

(การ
อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
536
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
526
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์
/2513
(Comparative
Law)
University of
Michigan
(Ann Arbor),
Michigan,
USA/2544
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์
/2538
(กฎหมาย
มหาชน)
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/25
47
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/254
0

น.ม.

หลักสูตร
ปัจจุบัน
18

หลักสูตร
ปรับปรุง
18

18

18

18

18

ิ

ุมัต

ัยอน

น.บ.

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)

ยาล

ิท
หาว

3

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

4

-

นางสาวสราญรัตน์ ลีลาศิ
ริวณิชย์

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

1–1009–
00035–xx–x

LL.M.

(Banking and
Financial
Law)

18

18

ผลงานทางวิชาการ
อาทิ ตํารา,งานวิจัย,
บทความวิชาการ
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม)
สมหมาย จันทร์เรือง.
ศึกษาการแก้ไขและ
พัฒนากฎหมายโรงแรม
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน. วารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรร
มาธิราช. ปีที่ 28 ฉบับ
ที่ 2 เมษายน สิงหาคม 2560.
จํานวน 13 หน้า
เอกชัย ไชยนุวัต.ิ เราจะ
ต่อต้านเผด็จการ
อย่างไร (ภาคต่อ).
Democracy,
Constitution and
Human Rights. รวม
บทความวิชาการใน
วาระ 70 ปี วรวิทย์ก
นิษฐะเสน. 2560
(จํานวน 5 หน้า)
ลัดดาวัลย์ อุทยั นา. บท
วิเคราะห์คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่
อ.1728/2559 เรื่อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออก
คําสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและสัญญา
ทางปกครอง: กรณีขอ
อนุญาตใช้ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดนิ (ส.ป.ก.)
ติดตั้งกังหันลมผลิต
กระแสไฟฟ้า.
Proceedings. วารสาร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2560.
จํานวน 15 หน้า
สราญรัตน์ ลีลาศิริ
วณิชย์. ปัญหาการ
ตีความเกี่ยวกับ

University of
London
(Queen Mary)
UK/2554
มหาวิทยาลัยอั
สสัมชัญ/2550

น.บ.

-

หล

5

1–1008–
00156–xx–x

ักสูต

นางสาววิชุดา ธนาพุฒิ
ภรณ์

น.บ.

18

18

ับส

รฉบ

(กฎหมายภาษี
อากร)
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/255
5
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/255
1

น.ม.

ยาล

ิท
หาว

ภาม
ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

ประเภทเงินได้จากค่า
สิทธิในการใช้
คอมพิวเตอร์
(Interpretation
Taxable Income
from Royalty of Use
of Cimputer
Software).
Proceedings. วารสาร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2558.
จํานวน 15 หน้า
วิชุดา ธนาพุฒิภรณ์.
การแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายโรงแรม
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน. มสธ. กรมการ
ปกครอง
กระทรวงมหาดไทย.
2561

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสยาม

ักสูต

หล

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการจํานวนมาก ทําให้บริการทางด้านการจัดทํา
เอกสารกฎหมายและการบริหารภาษีอากรมีความต้องการเพิ่มขึ้น ในขณที่ผใู้ ห้บริการอย่างมืออาชีพยังมีอยู่
อย่างจํากัด จึงเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เข้าไปเติมเต็มความต้องการที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบันนั้น สังคมได้พัฒนาเทคโนโลยีออกมาเพื่ออํานวยความสะดวกแทนการใช้แรงงานมนุษย์มาก
ขึ้น
จึงจําเป็นต้องพัฒนาทักษะให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับที่เทคโนโลยีไม่สามารถ
แทนที่บัณฑิตได้

รฉบ

ับส

12. ผลกระทบจาก ข้อ11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีการกําหนดวิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นทนายความมืออาชีพและเพิ่มวิชาเลือกด้านกฎหมายภาษีอากร
เพิ่มขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยสยามและคณะนิติศาสตร์ดําเนินการไปในทางเดียวกันที่จะพัฒนาให้บัณฑิตมีความพร้อมเข้าสู่โลก
ของการทํางานในบริบทของโลกาภิวัฒน์

ิท
หาว

ภาม

ยาล

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุม่ วิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา

ุมัต

ัยอน

ิ

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ให้บริการในวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายแก่คณะอื่น ซึง่ ในการเปิดสอนรายวิชากฎหมายนั้นจะต้องทําการ
ปรึกษาหารือกับคณาจารย์ในภาควิชานั้น เพื่อจัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความจําเป็นและ
ความต้องการของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เพือ่ จัดเนื้อหาในการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

13.3.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ วิชาชีพเป็นระยะ เพื่อ
แสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ักสูต

หล

1.1 ปรัชญา/ความสําคัญ
“กระบวนวิธี วิถีนิติศาสตร์
หนึ่งไม่คลาด คุณธรรม น้อมรักษา
สองยึดมั่น หนทาง แห่งปัญญา
สามพัฒนา ตนเอง รับใช้สังคม”
หลักสูตรให้ความสําคัญกับการสร้างนักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูท้ ี่
สอดคล้องกันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย
สามารถนําคุณความดี และความรู้ที่ได้สั่งสมไว้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดี บนพื้นฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน ประเทศชาติ และสังคมทุกหมู่เหล่า
ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ

ับส

รฉบ

ภาม

ยาล

ิท
หาว

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและปฏิบัติตามพันธกิจของสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต
นิติศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในทางวิชาชีพทนายความและภาษีอากร และสร้างทนายความที่ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย เป็นผู้มีความรับผิดชอบในวิชาชีพหรืออาชีพของตนรวมถึง
รับผิดชอบต่อสังคม

ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินในหมวด 7 )

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 1. ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ไมต่ฎากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ. องค์กรวิชาชีพ
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
โดยมุ่งให้มีมาตรฐานการศึกษา
ระดับสากล

หล

หลักฐาน
1.
รายงานประเมินตนเองของ
หลักสูตร
2. เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง

ักสูต
ับส

รฉบ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรวิชาชีพทนายความและ
กฎหมายภาษีอากร
หรือผู้ใช้
บัณฑิตในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษา

ตัวบงชี้
1. จํานวนเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5
แห่ง
หลักฐาน
1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ/
กิจกรรม/โครงการที่มีองค์กร
วิชาชีพหรือผู้ใช้บัณฑิตให้การ
สนับสนุน
2.
รายงานการสํารวจติดตาม
บัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา

ยาล

ิท
หาว

ภาม

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิชาชีพทนายความและกฎหมาย
ภาษีอากรของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้
1.จํานวนการประเมินหลักสูตรไม่
น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี
2.จํานวนครั้งในการประชุมภายใน
คณะร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อ
เดือน

ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ักสูต

หล

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนหรือรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) ก็ได้
การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้
- การศึกษาภาคทฤษฏี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ให้คดิ 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต
- การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาที่เทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน 1 หน่วยกิต

รฉบ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเคียงกับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ

ับส

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

ิท
หาว

ภาม

2. การดําเนินการหลักสูตร

ยาล

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา)
วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.30–21.30 น.
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2562
ภาคฤดูรอ้ น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนสิงหาคม 2562
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือก (รับตรง) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ิ

ุมัต

ัยอน

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่มีขอ้ จํากัดทางทักษะด้านการใช้ภาษาและการเขียนตอบวิชากฎหมาย อาจมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปรับตัวด้านการอ่านเขียนกฎหมายและการเรียนรู้รายวิชากฎหมายในหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ให้นักศึกษามีโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาและการเขียนตอบวิชากฎหมายในภาค
การศึกษาแรกของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2562
120
120
-

2563
130
120
250
-

ปีการศึกษา
2564
140
130
120
390
-

2565
140
140
130
120
530
120

2566
140
140
140
130
550
130

ักสูต

หล

จํานวนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะรับ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา

2562

2. ค่าหน่วยกิต

5,682,000
ไม่มี

2566

4,756,250

7,273,500

9,785,125

10,154,375

11,837,500

18,466,500

25,095,500

26,042,500

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

13,275,000

19,800,000

ยาล

6,750,000

2565

ิท
หาว

2,418,000

รวมทั้งสิ้น

2564

ภาม

1. ค่าบํารุงการศึกษา

3. เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล

2563

ับส

หมวด

รฉบ

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

26,325,000

ิ

ุมัต

ัยอน

หมายเหตุรายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 263,250.00 บาท

26,325,000

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
2562

หมวด

รวมทั้งสิ้น

2566

11,700,000

360,000

750,000

1,170,000

1,590,000

1,650,000

120,000

250,000

390,000

530,000

550,000

60,000

125,000

195,000

265,000

275,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1,750,000

2,730,000

4,980,000 10,375,000

16,185,000

840,000

15,900,000 16,500,000

3,710,000

3,850,000

21,995,000 22,825,000

ับส

รฉบ

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่า
เครื่องมือ อุปกรณ์)

2565

7,500,000

ักสูต

5. เงินอุดหนุน

2564

3,600,000

หล

1. ค่าใช้จ่ายด้านการ
ผลิตบัณฑิต (ค่าสอน)
2. ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัย
3. ค่าใช้จ่ายด้านบริการ
วิชาการ
4. ค่าใช้จ่ายด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

2563

ภาม

หมายเหตุค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 166,000.00 บาท

ยาล

ิท
หาว

2.7 ระบบการศึกษา
☑ แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)

ัยอน

ิ

ุมัต

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

ักสูต

หล

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33
หน่วยกิต
2.1 เรียนตามกลุ่มวิชาที่กําหนด 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุ ขศึกษา และสุ นทรี ยศาสตร์
3
หน่วยกิต
2.2 เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
97หน่วยกิต
82หน่วยกิต
15หน่วยกิต

ภาม

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ับส

รฉบ

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก

6หน่วยกิต

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)

ยาล

*101-101

ิท
หาว

3.1.2 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตให้เรียนรายวิชา ต่อไปนี้

9

หน่วยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
3(2-2-5)
(English for Remediation)
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(Daily Life English)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)

ิ

ุมัต

*101-201

ัยอน

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้

**@101-203

**101-204
**101-205

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
**101-301

3

ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
(Digital Literacy for 21ST Century)

3(2-2-5)

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
**101-401

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
(Life, Well-Being and Sports)

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
**101-102
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai andGlobal Context)
**101-103
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
**101-104
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
**101-105
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม
3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
**101-106
กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
101-107
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
101-108
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
*101-109
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
*101-110
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
*101-111
อาเซียนในโลกยุคใหม่
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
*101-112
อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
*101-113
ทักษะการศึกษา
3(2-2-5)
(Study Skills)
101-114
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)

ักสูต

หล

1.

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
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101-115
101-116
2.

3(3-0-6)

สังคมวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology)
หลักเศรษฐศาสตร์
(Principle of Economics)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-202
**101-206

3(2-2-5)
3(2-2-5)

**101-208

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ับส

ิท
หาว

ภาม

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
**101-302

3(2-2-5)

รฉบ

101-209
101-210
101-211
101-212
101-213
101-214

ักสูต

หล

**101-207

3(2-2-5)

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
(Thai Language for Presentation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
(English for Professional Presentation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
(English for Proficiency Test)
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน
(Computer Coding for Everyone)
ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)

ยาล

วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
(Data Science and Visualization)
**101-303
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Green Technology for Sustainable Development)
**101-304
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
**101-305
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน
(Internet of Thing for Everyone)
**101-306
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
(Living Lab for Campus Sustainability)
*101-307
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
*101-308
คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
(Computer for Studies and Work)
*101-309
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

ุมัต

ัยอน

3(3-0-6)

ิ

3(2-2-5)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

*101-310
*101-311
*101-312
*101-313
101-314

3(3-0-6)

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
(Healthy Diet)
เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Daily Life)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Daily Life)
สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Daily life)
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
(Mathematics in Civilization)
สถิติและความน่าจะเป็น
(Statistics and Probability)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หล

*101-315

3(3-0-6)

ักสูต

**101-402

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ยาล

**101-406

3(2-2-5)

ิท
หาว

**101-405

3(3-0-6)

ภาม

**101-404

3(3-0-6)

ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Art and Music Appreciation)
นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
การตามหาและออกแบบความฝัน
(Designing Your Dream)
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
(Creative Photography)

ับส

**101-403

รฉบ

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ิ

มหาวิทยาลัยสยาม
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ุมัต

ัยอน

หมวดวิชาเฉพาะ 97
หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 82 หน่วยกิต
160–103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา
160–104 กฎหมายมหาชน
160–201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
160–202 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
160–203 กฎหมายลักษณะหนี้
160–204 เอกเทศสัญญา 1
160–205 เอกเทศสัญญา 2
160–206 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งฯ
160–209 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ักสูต

หล

160–301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
160–303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2–0–4)
160–304 กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
160–305 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
160–306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
160–308 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
160–313 กฎหมายปกครองและและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
160–314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
3(3-0-6)
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ มารยาททนายความ
2(2–0–4)
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
160–407 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
160–489 การว่าความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
160–500 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
160–501 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)

ับส

รฉบ

ภาม

ยาล

ิท
หาว

2. กลุ่มวิชาเลือก หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนวิชาโทของหลักสูตรอื่นแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของหลักสูตรนัน้ ๆ ทั้งนี้การจะเปิดวิชาเลือกใดในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะอยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม
กลุ่มกฎหมายอาญา
160–311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
160–421 นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
160–422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
160–423 การสืบสวน สอบสวน
3(3-0-6)
160–424 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
160–426 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
160–427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
160–429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160–432 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก
3 (3-0-6)
และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว

ิ

ุมัต

ัยอน

กลุ่มกฎหมายธุรกิจ
160–208 กฎหมายประกันภัย
160–309 กฎหมายล้มละลาย
มหาวิทยาลัยสยาม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

160–401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
160–436 กฎหมายธนาคาร
160–437 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
160–442 สัมมนากฎหมายแพ่ง
160–445 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
160–448 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มกฎหมายมหาชน
160–471 สัมมนากฎหมายปกครอง
160–472 สัมมนากฎหมายมหาชน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ักสูต

หล

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ
160–452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
160–453 กฎหมายทะเลและพาณิชย์นาวี
160–454 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
160–463 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
160–465 กฎหมายอาเซียน

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2–0–4)
2(2–0–4)
3(0–18–0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ุมัต

ัยอน

กลุ่มกฎหมายพิเศษ
160–479 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น
160–481 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
160–484 กฎหมายทหาร
160–486 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
160–490 ฝึกงานวิชาชีพกฎหมาย
160–495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
160–496 กฎหมายการศึกษา
160–502 สัมมนากฎหมายพิเศษ

ิ

กรณีนักศึกษาต่างคณะหรือสาขาวิชาจะเลือกนิติศาสตรบัณฑิตเป็นวิชาโท ให้เลือกเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรี โดยศึกษารายวิชาใดก็ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม โดยหากเป็น
วิชาเรียนที่คณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นจะต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่ไม่ซ้ําซ้อนกับ
วิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3.1.4 แผนการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่คณะวิชาต่างๆกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน
แผนการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (1)

หล

101101
101–xxx

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ักสูต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น

3(2-2-5)

101-204

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

101-301
160–500

ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(18-8-32)

ิท
หาว

ภาม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (2)
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (3)
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ

ยาล

ิ

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(17-8-38)

ุมัต

กฎหมายนิติกรรม สัญญา
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
กฎหมายลักษณะหนี้
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ัยอน

160–103
160–201
160–203

ับส

รหัสวิชา
101–xxx
101–xxx
101–xxx
101-205

3(2-2-5)

รฉบ

101-201
101-203

รหัสวิชา
101-401
160–104
160–202
160–204
160–205
160–207
160–407

หน่วยกิต

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
กฎหมายมหาชน
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งฯ
นิติปรัชญา
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-2-40)

ักสูต

หล

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
160–303
160–305

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
กฎหมายครอบครัว

รฉบ

รหัสวิชา
101–xxx
160–206
160–209
160–304
xxx–xxx
xxx–xxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (5)
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ับส

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)

160–306
160–313
160–314
160–402

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(17-0-34)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
กฎหมายมรดก
กฎหมายลักษณะพยาน
สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
วิชาเลือก หรือวิชาโท (1)
วิชาเลือก หรือวิชาโท (2)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(20-0-36)

ักสูต

หล

ับส

รฉบ

รหัสวิชา
160–301
160–308
160–310
160–501
160–xxx
160–xxx

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคทั่วไป
กฎหมายปกครองและและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
รวม

ภาม

รหัสวิชา
160–xxx
160–xxx
160–xxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาเลือก หรือวิชาโท (3)
วิชาเลือก หรือวิชาโท (4)
วิชาเลือก หรือวิชาโท (5)
รวม

ยาล

ิท
หาว

รหัสวิชา
160–403
160–405
160–406
160–489
160–499

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ มารยาททนายความ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
การว่าความและศาลจําลอง
กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
รวม

ิ

ุมัต

ัยอน

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
14(14-0-28)

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

ักสูต
หล

ับส
รฉบ

ยาล
ิท
หาว
ภาม

ิ

ุมัต
ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1. หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ักสูต

หล

*101-101
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study

ับส

รฉบ

ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai andGlobal Context)
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country;
roles and duties of individual as a Thai and global citizen

ยาล

ิท
หาว

ภาม

**101-102

ิ

ุมัต

ัยอน

**101-103

การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ ํา
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์
การทํางานเป็นทีม

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human
relation skills; team working
**101-104

ักสูต

หล

การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan;
tax planning; entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement
and financial independence

รฉบ

เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21
Learning on community context; community analysis to identify issues and
development approaches using collaborative community based approach among learners
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community
engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning;
project development and implementation for community development and services;
preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of
sustainable community development in the 21ST century

ับส

**101-105

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

**101-106

กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
(Politics and Law in Everyday Life)

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3(3-0-6)

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตวั ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม
Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related
to current social situations
101-107

ักสูต

หล

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา
คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา
การพัฒนาตนและการแก้ปญ
ั หาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จ
ในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living;
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept,
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious
teachings; application for successful working and peaceful living with others

ับส

รฉบ

ภาม

101-108

ยาล

ิท
หาว

หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาทีแ่ ตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking;
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to
various resources for lifelong self development

ิ

ุมัต

ัยอน

*101-109
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ทีม่ า และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุม่ ต่างๆ
ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

จิตวิทยาในชีวติ ประจําวัน (Psychology in Daily Life)
3(3-0-6)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว
Psychological concepts and application in daily life; human development;
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental
health and adjustment

ักสูต

*101-110

หล

มารยาททางสังคมการสร้างความประทับใจแรกพบการแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and
proper use of language to fit circumstances

ับส

รฉบ

ภาม

อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World)
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศกั ยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ
ไทยในเวทีโลก
Great change of Asia to be global economic hub; countries with high
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization;
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, sociocultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages

ยาล

ิท
หาว

*101-111

ิ

ุมัต

ัยอน

*101-112

อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
3(3-0-6)
อารยธรรมที่สาํ คัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่ง
ต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน
ผลงานศิลปกรรมทีโ่ ดดเด่นในแต่ละยุค
ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring
countries in ASEAN
*101-113

101-114

ักสูต

หล

ทักษะการศึกษา (Study Skills)
3(2-2-5)
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สมั ฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา
Value of education; learning methods for success in higher education;
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology; analytical
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management

ับส

รฉบ

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของ
วิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและ
การพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning;
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life;
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self
understanding and development

ิท
หาว

ภาม

สังคมวิทยาเบือ้ งต้น (Introduction to Sociology)
3(3-0-6)
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by
ranking; technology progress and population change

ยาล

101-115

ิ

ุมัต

ัยอน

101-116

หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
3(3-0-6)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดทีม่ ีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

General principles of economics regarding values, pricing and resource
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of
comparative cost
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน
การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ
Thai language for communication in various situations; listening
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and
analyzing messages; principles of writing in various forms

ักสูต

หล

*101-201

ับส

รฉบ

ภาม

*101-202

ยาล

ิท
หาว

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai Language for Presentation)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ
การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน
Using Thai language to present information in various situations such as
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism;
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for
learning and work

ัยอน

ิ

ุมัต

**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพืน้ (English for Remediation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
**101-204

ักสูต

หล

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English)
3(2-2-5)
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน(Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว

ับส

รฉบ

**101-205

และคําศัพท์

ิท
หาว

ภาม

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)
วิชาบังคับก่อน :101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English)
การฝึกทักษะทีจ่ ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business
presentation, and job interview

ิ

ุมัต

ัยอน

**101-206

ยาล

Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension,
oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary

**101-207

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination;
practice useful examination techniques
**101-208

ักสูต

หล

การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาํ หรับทุกคน
3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก
Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and
graphic library and graphic application

รฉบ

101-209

ับส

ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on
correct pronunciation

ิท
หาว

ภาม

101-210

ยาล

ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน :101-209 ภาษาจีน 1
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา
Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary

ุมัต

ัยอน

101-211

ิ

ภาษาญี่ปนุ่ 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ
Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence
level; writing using Hiragana and Katakana characters
101-212

ภาษาญี่ปนุ่ 2 (Japanese 2)
วิชาบังคับก่อน : 101-211ภาษาญี่ปุ่น 1

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3(2-2-5)

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คําศัพท์ และ สํานวนอย่าง
ง่าย ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life
101-213

101-214

ักสูต

หล

ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures;
vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for
daily communication

ับส

รฉบ

ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน :101-213 ภาษาเกาหลี 1
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้
สํานวนอย่างง่าย
Listening and speaking with more complex Korean structures; simple
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about
everyday life using simple expressions

ิท
หาว

ภาม

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
(Digital Literacy for 21 Century)
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่
ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล
Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial
transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital
society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing

ยาล

**101-301

ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

**101-302

วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Science and Visualization)
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอ
พลิเคชัน
Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with
applications

หล

ักสูต

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable Development)
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product
life cycle; carbon credit; carbon footprint; management of environmental impacts using
modern technologies

ับส

รฉบ

ิท
หาว

ภาม

**101-304

ยาล

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจ
ปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด
หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for innovationand start
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; productmarket fit; prototyping; intellectual property rights protection

ิ

ุมัต

ัยอน

**101-305

การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ สําหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสือ่ สารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

**101-306

*101-307

ักสูต

หล

ห้องทดลองทีม่ ีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
Principle of living lab and its application for solving problems or improving
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer;
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably
energy saving

ับส

รฉบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น
Concept of computer technology; components of computer system; the
functions of hardware and software; data communication and computer networking;
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing
implementation; developing basic Webpage

ิท
หาว

ภาม

คอมพิวเตอร์สาํ หรับการศึกษาและการทํางาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน โปรแกรมนําเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software
presentation

ยาล

*101-308

ิ

ุมัต

ัยอน

*101-309

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Relationship between human and environment; significance of natural
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following
philosophy of sufficiency economy
*101-310

ักสูต

หล

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)
3(3-0-6)
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy;
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels;
food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food
innovation and marketing direction of healthy diets

ับส

รฉบ

*101-311

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for
problem solving and decision making in daily life

ิ

ุมัต

ัยอน

*101-312

ยาล

ิท
หาว

ภาม

เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)
3(3-0-6)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สาํ คัญใน
ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical
prevention and alleviation

*101-313

สถิติในชีวิตประจําวัน (Statistics in Daily Life)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน
และ การพยากรณ์อากาศ
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and
weather forecast
101-314

สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing

ับส

รฉบ

*101-315

ักสูต

หล

คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)
3(3-0-6)
หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
Fundamental principle and development of numbers and thinking system
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical
numbers

ยาล

ิท
หาว

ภาม

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพื่อการแข่งขัน
Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life;
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication,
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices

ิ

ุมัต

ัยอน

**101-401

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

**101-402

นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
3(3-0-6)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต
ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition;
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of
Thainess

ับส

รฉบ

**101-403

ักสูต

หล

ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Art and Music Appreciation)
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture,
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation;
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of
arts as a tool to sustain the human mind

ยาล

ิท
หาว

ภาม

การตามหาและออกแบบความฝัน
3(2-2-5)
(Designing Your Dream)
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรูจ้ ากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต
Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories;
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data

ิ

ุมัต

ัยอน

**101-404

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to
enhance lifelong learning skills
**101-405

ักสูต

หล

โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควร
ปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ดํารงชีวิต
Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing;
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama;
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing;
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic
health concept and art of living

ับส

รฉบ

**101-406

ยาล

ิท
หาว

ภาม

การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Photography)
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle,
balance, photographic creation and perspective
3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ
160 – 103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา
3 (3-0-6)
(Law of Juristic Act and Contract)
หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ
และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
Legal juristic act under Civil and Commercial Code, Book I including periods
of time and prescription; contract law under Civil and Commercial Code, Book II

ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
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160 – 104 กฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
(Public Law)
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมาย แนวคิด นิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน ความ
จําเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมา และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและ
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน สถาบันของกฎหมายมหาชนความหมายและองค์ประกอบของกฎหมาย
มหาชน รูปแบบของรัฐและเป็นนิติบุคคลสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ
Origin of public law, meaning, concept, juristic method of public law, necessity
of administration by law, evolution of public law system, scope and special characteristics,
public law institutes and elements of public law, types of states and state institutes

หล

ักสูต

160–201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดนิ
3 (3-0-6)
(Law of Property and Land Law)
หลักกฎหมายทรัพย์ว่าด้วยทรัพย์ ทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Principles of property, property and land laws under Civil and Commercial
Code, Book IV and Land Code

ับส

รฉบ

ภาม

ิท
หาว

160–202 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
General principles of criminal law under Part I of Penal Code

ยาล

160–203 กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
(Obligation)
หลักทั่วไปและปัญหากฎหมายลักษณะหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ไม่รวม
เนื้อหาของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาและกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Principles and problems of obligations and effect of obligations laws under Civil
and Commercial Code, Book II, excluding Juristic Acts and contract and Acts, Management of
Affairs Without Mandate and Undue Enrichment

ิ

ุมัต

ัยอน

160–204 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
(Specific Contracts I)
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่า ด้วย
เอกเทศสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าซื้อ
Principles of Civil and Commercial Code, Book III only Sale, exchanges, gifts, hire
of property, and hire of purchase laws

มหาวิทยาลัยสยาม
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160–205 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts II)
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติ ตัวแทน
นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทําของและรับขน
Principles of Civil and Commercial Code, Book III only Agency, brokerage,
deposit, reconciliation, service agreement, hire of work and carriage laws

ักสูต

หล

160–206 กฎหมายอาญา :ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offences)
รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–202 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป)
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ ภาค 3
Principles of penalty under Penal Code Part II and III

ับส

รฉบ

160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tort, management of affairs without mandate and undue enrichment laws under
Civil and Commercial Code

ภาม

ยาล

ิท
หาว

160–209 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง3 (3-0-6)
(Constitutional Law and Political Institutions)
วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สําคัญของระบบ
รัฐธรรมนูญและปรัชญาแนวความคิดในระบบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสถาบันการเมืองที่เกี่ยวข้อง
Evolution of Constitutions, state institutions, rights and freedom of people,
important theories of constitutional system and philosophy in constitutional system,
including political institutions

ัยอน

ิ

ุมัต

160– 301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
(Negotiable Instruments and Current Account Law)
กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ บรรพ 3
Bills and notes laws and current account under Civil and Commercial Code, Book
III
160–303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2–0–4)
(Security Transactions : Personal and Property)
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยค้ํา
ประกัน จํานอง จํานํา
Civil and Commercial Code, Book III only suretyship, mortgage and pledge laws
มหาวิทยาลัยสยาม
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160–304 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
(Partnerships and Company Law)
กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Partnerships and Company Law under Civil and Commercial Code, Book III

ักสูต

หล

160–305 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และกฎหมายว่า
ด้วยการรับบุตรบุญธรรม
Family Law under Civil and Commercial Code, Book V and Adoption law

รฉบ

ับส

160–306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : General Principles)
กระบวนการดําเนินคดีแพ่ง บทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ คําพิพากษาและคําสั่ง วิธีวิพิจารณาสามัญใน
ศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 และ ภาค 2 ตลอดจนความเป็นมาและ
พัฒนาการของศาลไทย
การจัดระบบศาลไทยตามรัฐธรรมนูญสาระสําคัญของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
เกี่ยวกับชั้นศาลการบริการงานศาล เขตอํานาจของศาลองค์คณะผู้พิพากษา และการจัดการด้านสํานวนคดี
ส่วนประกอบของวิชาชีพผู้พิพากษา และการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน
Civil Procedure, Terms analysis, courts, parties, judgement and orders, ordinary
procedure in trial courts under Civil Procedure Code Part I and Part II, including origin and
development of Thai courts, Thai court system establishment, materials of the Court of
Justice Law about levels of courts, administration, jurisdiction of courts, judges, and
management of files, elements of justice professions, and management of Ministry of Justice
at present

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ุมัต

ัยอน

ิ

160–308 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
Law of Succession under Civil and Commercial Code, Book VI

160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานและบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
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Principles of evident, general principles of Law of Evidence and statues under
Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code about evidence

ักสูต

หล

160–313 กฎหมายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง3(3-0-6)
(Administrative Law and Administrative Procedure)
พื้นฐานหลักการและประวัติของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ฝ่าย
ปกครอง บุคลากรทางการปกครอง การใช้อํานาจรัฐของฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง หลักบริการ
สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะ สัญญาทางปกครอง ละเมิดทางปกครองและกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ การควบคุมการใช้อํานาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอํานาจศาลปกครอง องค์กรศาล
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง
Fundamentals, principles and history of Administrative Law, Administration of
State Affairs, Administrative, Administrative officers, Administrative power, Administrative
control, public service, public interest, Administrative contracts, Administrative torts and
official information act, Administrative control by judiciary, jurisdiction of Administrative
courts, Administrative court’s organs, Administrative procedure and enforcement

รฉบ

ับส

160–314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา3 (3-0-6)
(Law of Criminal Procedure)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Criminal Procedure Code, Part I, II and III, Principles of criminal procedure,
Power of investigators and courts, criminal lawsuit, procedure in trial, appeal and supreme
courts and related laws

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
3(3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation I)
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักการบัญชีและการเงินเบื้องต้น การบัญชีภาษีอากร
Rules and Regulations, Procedures regarding the Revenue Code on personal
income tax and corporate income tax, Principles of accounting and finance, tax accounting
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
(Public International Law)
ความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ ลักษณะและบ่อเกิด
ของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป จารีตประเพณีระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
บุคคลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ การใช้เขตอํานาจตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
History of international law, theories, types and origins of international law,
international treaties, general principles, customary international law, relationship between
domestic law and international law, international law entities, sovereignty under international
law principle and international dispute resolutions

ักสูต

หล

160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและมารยาททนายความ
2(2–0–4)
(Legal Profession and Legal Etiquette)
วิวัฒนาการของวิชากฎหมายรวมถึงประวัติศาสตร์กฎหมายสากล ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย หน้าที่
และงานหลักของกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัยอุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย
Evolution of legal studies and international law history, thai law history, roles
and responsibility of law in each area etiquette and canon, institute controlling legal
professionals

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
หลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
การจัดสรรบุคคลตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายสัญชาติ การขัดกันแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พ.ศ. 2481 และการขัดกันแห่งอํานาจศาล
Introduction to private international law, categories of persons under
international law, nationality law, conflict of law under Conflict of Law Act B.E. 2481 and
conflict of jurisdictions

ัยอน

ิ

ุมัต

160–407 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
(Philosophy of Law)
วิวัฒนาการแห่งความคิดในเชิงปรัชญาทางกฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Evolution of concepts of philosophy of law from the past to the present

160–489 การว่าความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
(Advocacy and Moot Court)
หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนคําฟ้องและคําให้การ วิธีซักถามพยาน การถามค้าน ถามติง
การทําคําแถลง หลักสําคัญของกฎหมาย ทนายความ ข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติ
โดยจัดขึ้นในรูปของศาลจําลอง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึก การ
ค้นคว้า และการนําเสนอสําหรับนักกฎหมาย แหล่งสืบค้นบทบัญญัติ หลักกฎหมาย คําพิพากษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Advocacy, preparation of cases, drafting the complains, answers, arguments,
examination of witnesses; verbal statement, making judgement, important principle of law,
lawyers, regulations regarding lawyers, simulation of litigation in court, computer program
application, use of computer, information search for lawyers, database for statues, legal
principles, domestic and international court precedents

ักสูต

หล

160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation II)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษี และกฎหมายภาษีอากรอื่น ๆ
Law and regulations, measures regarding the Revenue Code on Value Added Tax,
Special Business Tax, Duty Stamp and appeals and other tax laws

รฉบ

ับส

160–500 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
(Justice and Law for Daily Life)
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติและ
พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายสําคัญในการดําเนิน
ชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึก การค้นคว้าสําหรับ
นักกฎหมาย
Concepts, principles, meaning of civil, criminal and administrative justice
administration, history and development of global justice, introduction to general law,
important law in daily life, social and national regulations, rule of law, alternative dispute
resolution, problems and obstacles in justice, use of computer, information search for
lawyers

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ัยอน

ิ

ุมัต

160–501 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
(Principles of Human Rights, Moral, Ethics and Good Governance)
หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
Principles of human rights, roles and development of global and Thai human
rights. Concept about human rights, Public policy on development affecting human rights,
Concepts of moral, ethics and social responsibility of government officials, Good government
practice, Moral issues in globalization, Social impact and guideline on moral and ethics
development.
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

กลุ่มวิชาเลือก

ักสูต

หล

กลุ่มกฎหมายอาญา
160–311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : Measures and Execution of Judgment)
รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป
กระบวนการดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา วิธกี ารชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4
Civil procedure regarding appeals, measures before judgement; execution of
judgements or orders under the Civil Procedure Code part III and IV

ับส

รฉบ

160–421 นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Forensic Science)
ความมุ่งหมายของนิติวิทยาศาสตร์ และวิทยาการทางการแพทย์ที่มคี วามสัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย
อันได้แก่ ชันสูตรศพ การพิสูจน์ตัวบุคคล การวินิจฉัยเหตุการณ์ตาย และการตรวจและหาพยานหลักฐาน
ในทางนิติเวชวิทยา
และนิติวิทยาศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีทาง
กฎหมาย
Objectives of forensic science and medical innovations relevant to legal
issues, identification, cause of death examination and evidence investigation in forensic
medicine and forensic science to prove the evidence for justice

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

160–422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
(Criminology and Penology)
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สภาพและสาเหตุของอาชญากรรมและการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมกับอาชญาศึกษา ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา โดยทฤษฎี
การลงโทษ การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ และการบริหารเรือนจํา
Meaning and scope of criminology, state and cause of crime and criminal
prevention and justice and criminology, Meaning and scope of penology, punishment
theories, probation, parole, and prison management
160–423 การสืบสวน สอบสวน
3(3-0-6)
(Criminal Investigation)
วิธีปฏิบัติในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา การสืบสวนและสอบสวนในคดีพิเศษ เช่น การก่อการ
ร้ายข้ามชาติ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจําเป็นที่ต้องใช้การสืบสวน สอบสวนพิเศษ
นอกเหนือจากที่บัญญัตใิ นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Investigation and inquiry in criminal cases, Investigation and inquiry in special
cases, international terrorism, money laundering prevention and prohibition law, special
methods in investigation other than enacted in the criminal procedure law

ักสูต

หล

160–424 การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสืบสวน จับกุม ปล่อยชั่วคราวในชั้นพนักงาน
ตํารวจ การสั่งฟ้องของอัยการ การพิจารณาคดีของศาลและการแก้ไขฟื้นฟูโดยราชทัณฑ์ ทฤษฎีการ
บริหารงานยุติธรรมในและต่างประเทศ
มาตรการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ
(Diversion)
Roles and responsibility of entities in justice, investigation, arrest, temporary release in police,
suing by public prosecutor, hearing and correction, domestic and international justice
administration, diversion of justice

รฉบ

ับส

160–426 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
(Seminar in Criminal Law)
กฎหมายอาญาโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี
Discussion on criminal law to understand some substantial issues to

ภาม

ยาล

ิท
หาว

160–427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Crimes)
ลักษณะการกระทําที่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ การใช้กฎหมายและ
มาตรการของรัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งกฎหมายภายในและ
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
Characteristics of economic crimes and international crime, legal measures to
prevent to prohibit economic crime in both domestic law and international agreement or
cooperation

ุมัต

ัยอน

ิ

160–429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Seminar in Law of Criminal Procedures)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบาง
กรณี
Discussion on criminal procedure law to understand some substantial issues to
160–432 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนและวิธพี ิจารณาคดีครอบครัว
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3 (3-0-6)

(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court )
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแง่กฎหมาย สังคมวิทยาและ
จิตวิทยา วิธีป้องกันและแก้ไขผู้กระทําผิดซึง่ เป็นเด็กและเยาวชน ตลอดจนระบบและกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
Meaning of juvenile, causes of juvenile delinquency from perspectives of
sociology and psychology, prevention and correction of juvenile delinquency, system and
procedure of juvenile delinquency, principles of the juvenile court and the procedure and
other laws, principles of the Child Protection Act B.E. 2546

หล

ักสูต

กลุ่มกฎหมายธุรกิจ
160–208 กฎหมายประกันภัย
3(3-0-6)
(Insurance Law)
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย อันได้แก่ หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย การประกันวินาศภัย
วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน และการประกันค้ําจุน และการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 861–897 รวมถึงหลักปฏิบัติในการขนส่งทางทะเล หลักในการทําสัญญา
ประกันภัยทางทะเล ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับประกันภัยทางทะเล ปัญหา
เกี่ยวกับการฟ้องคดี การดําเนินคดี อํานาจการพิจารณาของศาล แนวความคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
Insurance law, principles of insurance law, insurance, special treatment for
transportation and guarantee insurance, and life insurance under Civil and Commercial Code,
Book III, section 861-897 including transportation by sea, marine insurance, liability under
contracts on marine insurance, problems on lawsuit, procedure, jurisdiction, concepts and
dispute resolutions

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ัยอน

ิ

ุมัต

160–309 กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law)
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อํานาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายอย่างมีระบบ การสอบสวนและบทกําหนดโทษ และบท
เบ็ดเสร็จทั่วไป แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการที่ประสบปัญหาล้มละลาย
Bankruptcy procedures, debtors’ asset management, roles of receivers,
jurisdiction and procedure of the Bankruptcy Court, investigation and penalty and general
introduction, concept of reorganization and debt restructuring
160–401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
(Labor and Social Security Law)
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3(3-0-6)

แรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน หลักกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงาน การจัดหางาน กฎหมายเงินทดแทน ประวัติและ
วิวัฒนาการของประกันสังคม กฎหมายประกันสังคม
Labor and history of labor law, labor protection, labor relation, procedure,
labor court, job finding, compensation, history and evolution of social security, social security
law
3(3-0-6)

ักสูต

หล

160–436 กฎหมายธนาคาร
(Banking Law)
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร
Law, rules, regulations and procedures of banking

ับส

รฉบ

160-437 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-commerce Law)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการทําธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
และการป้องกันการจารกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Law on internet transactions, e-payment system, prevention of electronic
information theft

ภาม

ยาล

ิท
หาว

160–442 สัมมนากฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)
(Seminar in Civil Law)
ปัญหาต่าง ๆ ที่สาํ คัญในกฎหมายแพ่งตามสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
Problems regarding civil law on domestic and international economic changes or
development

ัยอน

ิ

ุมัต

160–445 วิธกี ารระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่าง ๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการ การระงับข้อพิพาทแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และข้อตกลง ระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สําคัญ ข้อพิจารณาในการทําสัญญา
การเลือก กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รบั รอง และ
บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
Business dispute resolution, types, rationale, measure, special resolutions, arbitration,
arbitration institute code of conduct and international agreement regarding arbitration,
alternative dispute resolutions, law and resolutions, rules and problems, guarantee, and legal
enforcement of arbitration awards and foreign judgements
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

160–448 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Law regarding copyrights, trademark, trade name, patent and related laws

ักสูต

หล

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ
160–452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Law)
INCOTERMS, L/C (Letters of credit), การรับประกันสินค้า (Expressed or Implied
Warranty), การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ, UNCISG (United
Nations Convention on International Sales of Goods) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแกตต์และ องค์การ
การค้าโลก (GATT & WTO)
INCOTERMS, L/C (Letters of credit), Expressed or Implied Warranty,
Transportation by sea, marine insurance, Arbitration law, UNCISG (United Nations Convention
on International Sales of Goods), introduction to GATT and WTO

ับส

รฉบ

ภาม

ยาล

ิท
หาว

160–453 กฎหมายทะเลและพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
(Maritime Law)
กฎหมายอนุสัญญา กฎหมายทะเล (United Nations Convention of the Law of the Sea,
1982) และกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับขนสินค้าทางทะเล ทั้งในและระหว่างประเทศ
Convention, United Nations Convention of the Law of the Sea, 1982 and
domestic and international law regarding transportation by sea

ัยอน

ิ

ุมัต

160–454 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Human Rights Law)
แนวคิด และจุดกําเนิด ความคิดเรื่อง สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาการเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เช่น International Bills of Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ,
International Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR), อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
Concepts and origin, thinking of human rights and development to human rights
law, International Bills of Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ,
International Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR), CEDAW (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Convention on the Rights of the
Child
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

160–463 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Taxation Law)
อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Treaty) Transfer Pricing, Offshore Bank
Double Taxation Treaty, Transfer Pricing, Offshore Bank

ักสูต

หล

160–465 กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Laws)
กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน วิวัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความเป็นมาอาเซียน การ
ร่วมมือทางกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิเคราะห์ถึงปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆของกฎหมายอาเซียน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศของกลุ่มอาเซียน
Asean law, evolution of Southeast Asia and origin of ASEAN, legal cooperation
among Asean countries, Asean Free Trade Area, Asean Charter, Analysis of problems and
obstacles of Asean law, international and domestic issues among Asean countries

รฉบ

ับส

กลุ่มกฎหมายมหาชน
160–471 สัมมนากฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Seminar on Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายและคดีศึกษาที่
น่าสนใจในทางกฎหมายปกครอง
Debate and analyze important issues, factual and legal problems and administrative
case study

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

160–472 สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
(Public Law Seminar)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา กฎหมายมหาชน และ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองและกฎหมายการคลัง
important issues in constitutional law, administrative law and public finance law
กลุ่มกฎหมายพิเศษ
160–479 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
(English for Lawyer (Intro))
ถ้อยคําและสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษด้านกฎหมายการสนทนา
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย การอ่านและการแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่สําคัญ
Legal terms and phrases, legal terms used in conversation for legal profession,
reading and translation of legal documents
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

ักสูต

หล

160–481 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้อม
ในด้านการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของของ
ประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
Climate issues with impacts to Earth, Pollution control law, nature reservation,
state policy to guarantee people’s rights and measures to compensation inquiry in
environmental cases, including land usage control law, and town planning law
2(2–0–4)

ับส

รฉบ

160–484 กฎหมายทหาร
(Military Law)
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก
Criminal Military Law, Military Charter, and Martial Law

ยาล

ิท
หาว

ภาม

160–486 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2–0–4)
(Consumer Protection Law)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติสําหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองของ
ผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา หน่วยงานใน
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Concept and principle of consumer protection, legal measures regarding on
consumer protection, regulations, protections on quality control, products and services,
price, labels, packaging, advertisement, regulators under the Consumer Protection Act and
other laws

ุมัต

ัยอน

ิ

160–490 ฝึกงานวิชาชีพกฎหมาย
3(0–18–0)
(Legal Profession in Practice)
ฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อยหนึ่งภาค
การศึกษา
Legal profession in practice with internship at least a semester period
160–495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
(Seminar in Law of Civil Procedures)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบาง
กรณี
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

Civil procedure law, seminar to examine important legal issues
160–496 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Law)
กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้ของกระทรวง เพื่อควบคุมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เช่น
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ เป็นต้น
Laws controlling higher education, Ministry of Education Bureau Act, Private
Higher Education Institute Act, Rajabhat University, Act

หล

ักสูต

160–502 สัมมนากฎหมายพิเศษ
3(3-0-6)
(Seminar in Law on Special Topics)
กฎหมายพิเศษโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณีใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
Discussion on special laws to understand some current substantial issues

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

3.1.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรี โดยศึกษารายวิชาใดก็ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม โดยหากเป็น
วิชาเรียนที่คณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นจะต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่ไม่ซ้ําซ้อนกับ
วิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ิ

ุมัต

ัยอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

ตําแหน่ง
วิชาการ

นายสมหมาย จันทร์เรือง

เลขประจําตัว
ประชาชน

3–1016–
00708–xx–x

หล

ผศ. ด้าน
นิติศาสต
ร์

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

รฉบ

-

3–1007–
00375–xx–x

น.บ.
LL.M.

ับส

นายเอกชัย ไชยนุวัติ

ค.ด.

น.ม.

ักสูต
2

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไป
ต่ําสุด)

-

3–5705–
00263–xx–x

น.ม.

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)

หลักสูตร
ปัจจุบัน
18

หลักสูตร
ปรับปรุง
18

18

18

18

18

ยาล

นางสาวลัดดาวัลย์ อุทัย
นา

(การ
อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
536
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
526
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์
/2513
(Comparative
Law)
University of
Michigan
(Ann Arbor),
Michigan,
USA/2544
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์
/2538
(กฎหมาย
มหาชน)
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/25
47
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/254
0

ิท
หาว

ภาม
น.บ.
3

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

ิ

ุมัต

ัยอน

น.บ.

4

-

นางสาวสราญรัตน์ ลีลาศิ
ริวณิชย์

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

1–1009–
00035–xx–x

LL.M.

(Banking and
Financial
Law)

18

18

ผลงานทางวิชาการ
อาทิ ตํารา,งานวิจัย,
บทความวิชาการ
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม)
สมหมาย จันทร์เรือง.
ศึกษาการแก้ไขและ
พัฒนากฎหมายโรงแรม
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน. วารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรร
มาธิราช. ปีที่ 28 ฉบับ
ที่ 2 เมษายน สิงหาคม 2560.
จํานวน 13 หน้า
เอกชัย ไชยนุวัต.ิ เราจะ
ต่อต้านเผด็จการ
อย่างไร (ภาคต่อ).
Democracy,
Constitution and
Human Rights. รวม
บทความวิชาการใน
วาระ 70 ปี วรวิทย์ก
นิษฐะเสน. 2560
(จํานวน 5 หน้า)
ลัดดาวัลย์ อุทยั นา. บท
วิเคราะห์คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่
อ.1728/2559 เรื่อง
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออก
คําสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและสัญญา
ทางปกครอง: กรณีขอ
อนุญาตใช้ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
ติดตั้งกังหันลมผลิต
กระแสไฟฟ้า.
Proceedings. วารสาร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2560.จํานวน
15 หน้า
สราญรัตน์ ลีลาศิริ
วณิชย์. ปัญหาการ
ตีความเกี่ยวกับ

University of
London
(Queen Mary)
UK/2554
มหาวิทยาลัยอั
สสัมชัญ/2550

น.บ.

หล

5

-

1–1008–
00156–xx–x

ักสูต

นางสาววิชุดา ธนาพุฒิ
ภรณ์

น.บ.

18

18

ับส

รฉบ

(กฎหมายภาษี
อากร)
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/255
5
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/255
1

น.ม.

ประเภทเงินได้จากค่า
สิทธิในการใช้
คอมพิวเตอร์
(Interpretation
Taxable Income
from Royalty of Use
of Cimputer
Software).
Proceedings. วารสาร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2558.
จํานวน 15 หน้า
วิชุดา ธนาพุฒิภรณ์.
การแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายโรงแรม
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน. มสธ. กรมการ
ปกครอง
กระทรวงมหาดไทย.
2561

ลําดับ

3–1014–
00073–xx–x

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไป
ต่ําสุด)

น.ม.

นางสาวณัฎฐวี ดีมา

3–7402–
00544–xx–x

น.ม.

น.บ.

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

หลักสูตร
ปัจจุบัน
18

กฎหมายอาญา
และ
กระบวนการ
ยุติธรรมทาง
อาญา/
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
540
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
535
กฎหมายอาญา
และ
กระบวนการ
ยุติธรรมทาง
อาญา/
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
548
จุฬาลงกรณ์

หลักสูตร
ปรับปรุง
18

ิ

-

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)

ุมัต

น.บ.
2

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

ัยอน

นางสาวจุฬา จงสถิตย์
ถาวร

เลขประจําตัว
ประชาชน

ยาล

-

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ิท
หาว

1

ตําแหน่ง
วิชาการ

ภาม

3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร

18

18

ผลงานทางวิชาการ
อาทิ ตํารา,งานวิจัย,
บทความวิชาการ
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม)
จุฬา จงสถิตย์ถาวร.
กฎหมายการจ้าง
แรงงานสูงอายุ.
วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน
2560. 18 หน้า

ณัฎฐวี ดีมา. การแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายโรงแรมเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน. มสธ. กรมการ
ปกครอง
กระทรวงมหาดไทย.
2561

3

ผศ.

นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์

1–1008–
99000–xx–x

มหาวิทยาลัย/2
545
(Taxation)
Southern
Methodist
University,
Texas, USA/
2555
(Taxation)
Southern
Methodist
University,
Texas, USA/
2552
มหาวิทยาลัย
สยาม/2549

S.J.D.

LL.M.

4

-

ักสูต

หล

น.บ.

1–1014–
00405––xx–x

น.ม.

ับส

รฉบ

นายวิทิต แสงพิทักษ์

ภาม
น.บ.

-

นางสาวเมธาวี บัว
สมบูรณ์

3–7402–
00251–xx–x

24

(กฎหมายอาญา 24
และ
กระบวนการ
ยุติธรรมทาง
อาญา)
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิต/2554
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/25
51
(Business
24
Law) Aix
Marseille
Université,
France/2556
มหาวิทยาลัย
สยาม/2550

24

ิท
หาว

5

24

น.ม.

ยาล

น.บ.

24

ิ

ุมัต

ัยอน

6

-

นางสาววรียา หยึก
ประเสริฐ

3-1012-00410xx-x

น.ม.

น.บ.

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

(กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
550
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ/ 2544

24

24

ยุทธนา ศรีสวัสดิ.์
แนวคิดภาษีเงินได้
สําหรับห้างหุ้นส่วนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กับมาตรการป้องกัน
การเลี่ยงภาษี.
Proceedings การ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี
2559. 11 หน้า, 26
พ.ค. 2559
วิทิต แสงพิทักษ์. การ
แก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายโรงแรม
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน. มสธ. กรมการ
ปกครอง
กระทรวงมหาดไทย.
2561

เมธาวี บัวสมบูรณ์.
กฎหมายว่าด้วยการเงิน
และการธนาคาร.
โครงการข้อมูล
กฎหมายของประเทศ
มาเลเซียและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าและการลงทุน
ของประเทศมาเลเซีย,
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา. 2557. 8
หน้า
วรียา หยึกประเสริฐ.
คนเข้าเมือง.โครงการ
ข้อมูลกฎหมายของ
ประเทศมาเลเซียและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าและการ
ลงทุนของประเทศ
มาเลเซีย, สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา. 2557. 17
หน้า

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ

1

-

-

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

นางพิมลรัตน์ วรรธนะ
หทัย

หล

2

ตําแหน่ง
วิชาการ

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร

เลขประจําตัว
ประชาชน

x–xxxx–xxxxx–
xx–x

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุดไป
ต่ําสุด)

LL.D.

น.บ.
น.ม.

ักสูต

x–xxxx–xxxxx–
xx–x

-

นายวสันต์ชัย วัฒนวงศ์
วิสุทธิ์

ับส

รฉบ
3

น.บ.

x–xxxx–xxxxx–
xx–x

น.ม.

ภาม
น.บ.

-

นายมนู รักวัฒนกุล

x–xxxx–xxxxx–
xx–x

น.ม.

น.บ.
น.ม.

-

นายธนเสฏฐ์ อ่อน
ละเอียด

x–xxxx–xxxxx–
xx–x

น.ม.

น.บ.

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

6

6

18

18

6

6

6

6

ิ

น.บ.
6

หลักสูตร
ปรับปรุง
6

ุมัต

x–xxxx–xxxxx–
xx–x

หลักสูตร
ปัจจุบัน
6

ัยอน

นายอุทิศ สุภาพ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)

ยาล

5

ผศ.
(พิเศษ)
ด้าน
นิติศาสต
ร์

DroitPrive/Ly
on University
2524
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/251
1
(กฎหมาย
มหาชน)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
537
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/25
30
(กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/253
0
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/25
23
(กฎหมาย
มหาชน)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
532
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/25
24
(กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2
537
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์/252
8
(กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง/25
53
มหาวิทยาลัย
สยาม/2549

ิท
หาว

4

สาขา/สถาบัน/
ปีที่จบ

6

6

ผลงานทางวิชาการ
อาทิ ตํารา,งานวิจัย,
บทความวิชาการ
(เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
-ไม่มี5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
-ไม่มี-

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

ักสูต

หล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ับส

รฉบ

มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกายการเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจาสื่อสารการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการ
ทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา

ภาม

ยาล

ิท
หาว

1.2มีภาวะผู้นําและความรับผิดชอบตลอดจน 1. กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่มและมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจนกําหนดให้ทุกคน
มีวินัยในตนเอง
มีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มทีด่ ี
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนการ
เป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น

ิ

ุมัต

ัยอน

1.3 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ักสูต

หล

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม
2) มีจริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้น
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ให้ ผู้ เรี ย นตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ าของการเรี ย นรู้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน
4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
บ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
5) จั ด กิ จ กรรมการเรียนการสอนที่ เน้ น ให้ ผู้ เรี ยนเรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จริ งและกรณี
ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่าง
สุจริต
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ัยอน

ิ

ุมัต

2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้
2) สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้
หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้ นการเรียนการสอนที่ เป็น (Active
Learning)
2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

และสิ่งแวดล้อม

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

ักสูต
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4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน
5) เรี ย นรู้ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายในและภายนอก โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข
6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนอ
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน
2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน
4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล

รฉบ
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่ อเนื่ องใน
รายวิชาที่เรียนได้
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง
2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้
มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ
ปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา
3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งคําถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน
สถานการณ์จริง
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2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยสยาม
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2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามที่เหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ การทํ า งานเป็ น ที ม มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การเข้ า ใจ
วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ
4) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ โอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ช่ ว ยการเรี ย นรู้ เช่ น
ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งตั วเลขหรื อ ใช้ เทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ในการ
ดํารงชีวิต
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน
และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง
ตัวเลขสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัด กิ จกรรมให้ ผู้ เรีย นได้ ส ะท้ อ นความรู้ ความคิ ด ความเข้ าใจ ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ
2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค
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หมวดวิชาบังคับ
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้กฎหมายต่อบุคคล องค์กรและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) ซื่อสัตย์สุจริต
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเข้าใจผลกระทบจากการใช้กฎหมายต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม
4 )จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และกรณีตัวอย่าง เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซือ่ สัตย์สุจริต
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คณ
ุ ค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไป
อย่างสุจริต
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีแ่ สดงถึงความมีวินัย
ความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ
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2.2 ด้านความรู้
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ
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2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถเข้าใจ วิเคราะห์และอธิบายปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้และทักษะให้
เหมาะสมกับ การแก้ไขปัญหา
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของกฎหมาย
4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนการสอนที่เป็น(Active

ักสูต

2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้
มีการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน
3)
จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายตาม
สถานการณ์ของสังคม
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถติดตามความรู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องในสาขาที่
ตนสนใจ
5) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคม
โลกผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน
2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน
4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียน การเขียนตอบ การทํารายงาน
หรือ การนําเสนองานทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหา
2) สามารถสืบค้นและตีความกฎหมาย เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหาทางกฎหมายได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1)
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง
2) การถาม ตอบปัญหากฎหมาย แสดงความเห็นในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

ักสูต

หล

3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การฝึกปฏิบัติ การสังเกต
การ
สัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะ การ
ประเมินสภาพปัญหากฎหมายที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปญ
ั หา
3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งคําถาม การสืบค้น
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
4)
ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่
นํามาใช้ในสถานการณ์จริง
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2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
3) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4) มีบุคลิกภาพที่ดีแสดงออกถึงภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่เหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม
2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รบั ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยใช้เหตุผลเพื่อโต้แย้ง หรือ
สนับสนุนมุมมองของแต่ละบุคคล
3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นําผู้
ตามที่ดีเช่นการทํางานเป็นกลุ่ม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุม่ ของผู้เรียน
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล และการสื่อสาร
2.5.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล และการสื่อสาร
1) สามารถใช้ภาษากฎหมายในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

ข้อมูล
2.5.2

2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และกลั่นกรองความถูกต้องของ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล

และการสื่อสาร
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการใช้ภาษากฎหมายทั้งการพูด การอ่าน
การเขียน และการนําเสนอในชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงจากห้องปฏิบัติการให้
ผู้เรียนและคิด วิเคราะห์ แยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล

3) ประเมินจากทักษะการใช้เหตุผลและการสื่อสารผ่านการเขียนรายงาน การนําเสนอ
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ผลงาน

2) สังเกตพฤติกรรมระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรมเสริม

รฉบ

หลักสูตร

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน

ักสูต

ภาษาไทย

หล

สื่อสาร

และการ
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ภาม

4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค
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มหาวิทยาลัยสยาม
สํานักวิชาการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (CurriculumMapping)

• ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

หล

ักสูต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

รฉบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
อาเซียนในโลกยุคใหม่
อารยธรรมศึกษา
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หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต

1.2

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

ทักษะทางปัญญา

ย
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ห
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1.1

101-101
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101-103
101-104
101-105
101-106
101-107
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101-109
101-110
101-111
101-112

ความรู้
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาญี่ปุ่น 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาษาเกาหลี 1
ภาษาเกาหลี 2

2.1
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2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
101-201
101-202
101-203
101-204
101-205
101-206
101-207
101-208
101-209
101-210
101-211
101-212
101-213
101-214

1.2
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ทักษะการศึกษา
จิตวิทยาทั่วไป
สังคมวิทยาเบื้องต้น
หลักเศรษฐศาสตร์

1.1

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

ทักษะทางปัญญา

ชื่อวิชา
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101-113
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101-115
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ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3.2

อ
าลัย

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
101-401
101-402

3.1

ย
าวิท

ห
ภาม

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

2.1

z
z

รฉบ

101-305
101-306
101-307
101-308
101-309
101-310
101-311
101-312
101-313
101-314
101-315

ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
เคมีในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
สถิติความน่าจะเป็น

1.2

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

ทักษะทางปัญญา

ชื่อวิชา

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
101-301
101-302
101-303
101-304

ความรู้

z
z

z
z
z
z

z
z

2

คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

1.2

z
z
z
z

2.1

2.2

3.1

z
z
z
z

z

z
z

z

3.2

z
z
z

z

z
z

z

z
z

z

ับส

รฉบ

ักสูต

นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
การตามหาและออกแบบความฝัน
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชึวิต
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์

1.1

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

ทักษะทางปัญญา

ชื่อวิชา

หล

101-403
101-404
101-405
101-406

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ
2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้
3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด
ตนเองและผู้อื่น
ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน
เหตุผล
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ
เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ
ผู้ตามที่เหมาะสม
เพื่อการดํารงชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ

อ
าลัย

1.1 มีคุณธรรม
1.2 มีจริยธรรม

ความรู้

ย
าวิท

ห
ภาม

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ัติ
นุม

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการดํารงชีวติ
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้

3

ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนได้อย่างเหมาะสม

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

O

O

•

O

160–104

กฎหมายมหาชน

•

O

O

O

O

160–201

กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

O

O

O

•

O

160–202

กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

O

•

O

O

O

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

•
•
•
•

O

O

•

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

•

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2.3

2.4

O
O
O
O

O

•
•

ัติ
นุม

O

2.2

อ
าลัย

กฎหมายนิติกรรม สัญญา

2.1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ย
าวิท

160–103

2.5

ความรู้

ห
ภาม

รายชื่อวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ับส

รหัสวิชา
4. หมวดวิชาบังคับ

รฉบ

ักสูต

หล
จุดมุ่งหมาย

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร
5.1 5.2

O

O

O

4

O

O

O

O

O

ักสูต

กฎหมายลักษณะหนี้

O

O

160–204

เอกเทศสัญญา 1

O

O

160–205

เอกเทศสัญญา 2

O

O

หล

160–203

O

O

O

•
•
•

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

•
•

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

ับส

รฉบ
ย
าวิท

ห
ภาม
อ
าลัย
ัติ
นุม
5

จุดมุ่งหมาย

1.1

1.2

1.3

1.4

รฉบ

4. หมวดวิชาบังคับ

ักสูต

รายชื่อวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

หล

รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

160–207

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งฯ

O

160–209

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

•

O

O

160–301

กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

O

O

O

160–303

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

O

O

O

160–304

กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท

O

O

O

160–305

กฎหมายครอบครัว

•

O

O

O

O

O

ับส
O

O

O

O

O

•
•

2.3

O

O

2.5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ย
าวิท

•
•

O

2.4

O

O

O

•

O

O

•

O

O

O

O

•

O

O

O

3.1

•
•
O

• •
•

O
O

O

O

O

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

•

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

ัติ
นุม

O

2.2

อ
าลัย

กฎหมายอาญา: ภาคความผิด

2.1

ห
ภาม

•
•

160–206

1.5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร

•
•
O

•
•

•
•

O
O

6

จุดมุ่งหมาย

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

•
O

รฉบ

4. หมวดวิชาบังคับ

ักสูต

รายชื่อวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

หล

รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

O

O

O

O

O

O

กฎหมายมรดก

O

160–310

กฎหมายลักษณะพยาน

160–313

กฎหมายปกครองและและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

160–314

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

160–402

กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1

160–403

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

•
•
•

O

O

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

•
•
•

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

•

O

O
O

O

O

O

•

O

O

•
•

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

ัติ
นุม

160–308

O

3.1

อ
าลัย

O

2.5

ย
าวิท

•

2.4

ห
ภาม

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคทั่วไป

ับส

160–306

2.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร

•
•
O

O

•
•
•
O

•
•

O
O
O
O
O
O

7

จุดมุ่งหมาย

ทักษะทางปัญญา

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

160–407

นิติปรัชญา

160–489

1.4

• •
•

O

O

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

O

O

O

O

•

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

การว่าความและศาลจําลอง

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

160–499

กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

160–500

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน

O

O

O

160–501

สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิ
บาล

•

O

O

•

O

O

O

O

•

O

•

O

O

O

O

•

O

O

•
•

O

O

•

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

•

O

•

O

O

O

O

• •

O

O

O

•

O

O

ัติ
นุม

O

อ
าลัย

O

ย
าวิท

160–406

1.3

ห
ภาม

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ มารยาททนายความ

1.2

ับส

160–405

1.1

รฉบ

4. หมวดวิชาบังคับ

ักสูต

รายชื่อวิชา

ความรู้

หล

รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร

8

ับส

รฉบ

ักสูต

หล

ย
าวิท

ห
ภาม

อ
าลัย

ัติ
นุม

9

จุดมุ่งหมาย

ทักษะทางปัญญา

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

160–423

การสืบสวน สอบสวน

160–424

การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

160–426

สัมมนากฎหมายอาญา

160–427

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

O

O

O

O

2.1

O

O

O

O

O

•
•
•
•

2.2

2.3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

•
•

2.4

2.5

O

O

O

O

O

O

O

O
O

•
• •
O

O

O

O

3.1

•
•
•
•
•
•

O

O

O

O

O

O

O

O

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
O
O
O

•
•
O

•
•

ัติ
นุม

160–422

•
•
•
•
•
•
•

1.5

อ
าลัย

นิติวิทยาศาสตร์

1.4

ย
าวิท

160–421

1.3

ห
ภาม

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี

1.2

ับส

160–311

1.1

รฉบ

5. หมวดวิชาเลือกหรือวิชาโท

ักสูต

รายชื่อวิชา

ความรู้

หล

รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

O

O

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร

O

O

10

ับส

รฉบ

ักสูต

หล

ย
าวิท

ห
ภาม

อ
าลัย

ัติ
นุม

11

จุดมุ่งหมาย

1.1

1.2

1.3

1.4

รฉบ

5. หมวดวิชาเลือกหรือวิชาโท

ักสูต

รายชื่อวิชา

ความรู้

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ทักษะทางปัญญา

หล

รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร

กฎหมายประกันภัย

160–309

กฎหมายล้มละลาย

160–401

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

160–436

กฎหมายธนาคาร

จุดมุ่งหมาย

O

O

O

O

O

O

O

•
•
•
•
•
•

2.5

3.1

3.2

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

คุณธรรม จริยธรรม

O
O
O

O

O

3.3

•
•
•
•

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

ความรู้

ัติ
นุม

160–208

O

2.4

อ
าลัย

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว

O

2.3

ย
าวิท

160–432

•
•
•
•
•
•

2.2

ห
ภาม

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2.1

ับส

160–429

1.5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

ทักษะการ
วิเคราะห์
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รับผิดชอบ

รายชื่อวิชา

หล

รหัสวิชา

1.2

1.3

ักสูต

5. หมวดวิชาเลือกหรือวิชาโท

1.1

160–445

วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ

160–448

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

160–452

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

160–453
160–454

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

O

•

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ับส
O

O

O

O

O

กฎหมายทะเลและพาณิชย์นาวี

•

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

O

ห
ภาม

O

•
•
•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

•
•
•

ัติ
นุม

สัมมนากฎหมายแพ่ง

2.1

อ
าลัย

160–442

•
•
•
•

1.5

ย
าวิท

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1.4

รฉบ

160–437

เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร

O

O

13

จุดมุ่งหมาย

ักสูต

รายชื่อวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

หล

รหัสวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4

รฉบ

5. หมวดวิชาเลือกหรือวิชาโท

1.2

O

160–465

กฎหมายอาเซียน

O

O

O

160–471

สัมมนากฎหมายปกครอง

O

O

160–472

สัมมนากฎหมายมหาชน

O

160–479

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น

O

160–481

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

O

O

O

•
•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

•

O

O

O

O

O

คุณธรรม จริยธรรม

O

•
•

O

2.4

2.5

3.1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ย
าวิท

จุดมุ่งหมาย

O

ห
ภาม

•
•

O

2.3

O

O

O

O

•
•

3.2

•
•
O
O

5.1

5.2

O

O

O

O

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•
•

4.4

•
•

O

O

•

O

O

O

•

O

•

O

O

O

O

•

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

ความรู้

ัติ
นุม

O

2.2

อ
าลัย

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ

2.1

ับส

160–463

1.5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

ทักษะการ
วิเคราะห์
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รับผิดชอบ

รายชื่อวิชา

1.1

1.2

1.3

ักสูต

5. หมวดวิชาเลือกหรือวิชาโท

หล

รหัสวิชา

1.4

O

O

O

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

O

O

O

O

160–488

การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานสํานักงาน
ทนายความ

O

O

•

160–490

ฝึกงานสํานักงานทนายความ

O

O

O

160–495

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

160–496

กฎหมายการศึกษา

160–486

2.2

•
• • •
O

O

ห
ภาม

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

•

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

•

O

O

O

O

O

•

O

O

O

•

O

ย
าวิท

•
• •
O

•
•
• •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

อ
าลัย
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ัติ
นุม

สรุปรวมหลักสูตร

2.1

ับส

กฎหมายทหาร

รฉบ

•

160–484

1.5

เชิงเหตุผล
และการ
สื่อสาร
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

หล

ับส

รฉบ

ักสูต

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 2.1มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 3.1 คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ
แก้ปัญหา
หลักการที่สําคัญในเนื้อหา
จริยธรรม
3.2 สามารถสืบค้นและตีความ
สาขาวิชาที่ศึกษา
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
กฎหมาย เพื่อใช้ในการแก้ไข
2.2 สามารถเข้าใจ วิเคราะห์และ
วิชาชีพ
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อธิบายปัญหา รวมทั้งประยุกต์
1.3 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ความรู้และทักษะให้เหมาะสม 3.3 สามารถรวบรวม
จากการใช้กฎหมายต่อบุคคล
ศึกษา
กับ การแก้ไขปัญหา
องค์กรและสังคม
วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
และการแก้ไขปัญหาได้
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ของกฎหมาย
1.5 ซื่อสัตย์สุจริต
ทักษะกับการแก้ปัญหาทาง
2.4 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้
กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ย
าวิท

ห
ภาม

4.1 รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 5.1 สามารถใช้ภาษากฎหมายใน
4.2 เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
4.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
เหมาะสม
4.4 มีบุคลิกภาพที่ดีแสดงออกถึง 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น และ
ภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่
กลั่นกรองความถูกต้องของ
เหมาะสม
ข้อมูล

อ
าลัย
ัติ
นุม
16

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของชั่วโมงที่มีการสอนในวิชานั้น

ักสูต

หล

1.2 สัญลักษณ์ของการวัดผล
ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น(Grade) โดยมีแต้มประจํา
(Grade Point) ดังนี้
ลําดับขั้น
ความหมาย
แต้ม
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ค่อนข้างดี
2.50
C
พอใช้
2.00
D+
อ่อน
1.50
D
ผ่าน
1.00
F
ตก
0

ับส

รฉบ

ิท
หาว

ภาม

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีกระบวนการดังนี้

ยาล

ัยอน

2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่ตรวจแฟ้มสะสมรายวิชาประมวลผลการตรวจ
แฟ้ม สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป

ิ

ุมัต

2.2
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก และภายใน
สถาบัน ทําหน้าที่ในการกลัน่ กรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํา
กว่า
2.00 (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
3.2 อนุปริญญา
1) ต้องได้รับหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต
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2) ต้องสอบไล่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่กาํ หนดไว้ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
3) สอบไล่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านชั้นปีที่ 1, 2, 3 รวมกันไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
4) สอบไล่ได้วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
5) คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

ักสูต

หล

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ
1.1.2 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ
1.1.3 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย
1.1.4 มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่
1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1.2.1 ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์
1.2.2 ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
1.3 การดําเนินการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทนั สมัย ทักษะที่พึงมี
สําหรับการเป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ
1.3.4 สนับสนุนให้ทํางานวิจัย
1.3.5 แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.6 ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน
1.3.7 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
1.3.8 จัดตั้งหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพื่อช่วยอาจารย์ในการทําวิจัย
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริหารและผูเ้ รียน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
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ประจําปี โดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา (course
description)
2.1.3 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่
ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา blue print การออก
ข้อสอบ การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม
2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน
2.1.7 สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน
2.1.8 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ(ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิ
ตําแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
2.2.3 กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ
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1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหลักสูตร
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบจํานวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กาํ หนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา
(มคอ.7) และนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้
1.3.1 กําหนดให้อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน
30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1.4 ในกรณีทสี่ าขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให้สาขาวิชาดําเนินการตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานดังกล่าว
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2. บัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.1
มีคุณลักษณะของทนายความอาชีพที่สามารถจัดทําสัญญาและเอกสารกฎหมาย
พื้นฐานในภาคปฏิบัติได้จริง
1.2
มีความรู้ในกฎหมายพื้นฐานที่จําเป็นและมีความสําคัญสําหรับการนําไปปรับใช้
กฎหมายอื่นๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบวิชาชีพ
1.3 สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
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1.4 มีความรูใ้ นกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี สามารถให้คําปรึกษาผู้ประกอบการได้
อย่างถูกต้องและทันสมัย
1.5 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในประเด็นปัญหา
ข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย อย่างมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น
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3. นักศึกษา
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
คณะมีการกําหนดคุณสมบัตขิ องผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความประพฤติดี
สําหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก (รับตรง) ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่มีขอ้ จํากัดทางทักษะด้านการใช้ภาษาและการเขียนตอบวิชากฎหมาย อาจมีปัญหา
เกี่ยวกับการปรับตัวด้านการอ่านเขียนกฎหมายและการเรียนรู้รายวิชากฎหมายในหลักสูตร
กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาแรกเข้า
ให้นักศึกษามีโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาและการเขียนตอบวิชากฎหมาย
ในภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะมีระบบและกลไกเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจํา
3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก (รับตรง) ที่มหาวิทยาลัยกําหนดมีระบบและกลไกเกีย่ วกับการดูแลให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่
และอัตราการสําเร็จ
การศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสําหรับนักศึกษา
การดูแลนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา และในกรณีที่นกั ศึกษาในความดูแลมีปญ
ั หาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
คําปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยต่อไป
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การนัดพบนักศึกษาเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเมื่อมีเหตุจําเป็นเพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหา
ในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป
การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษากับนักศึกษาในความดูแลอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
เป็นผู้กําหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กําหนดนักศึกษาสามารถนัดหมาย
วันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคําปรึกษาได้
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อคณะ
เพื่อนําเข้าสู่การ
ประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้
ให้คณบดีเป็นผู้กําหนดวิธีการแก้ไขต่อไป
4. อาจารย์
ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. จากนั้นจึงสํารวจจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อ
วางแผนอัตรากําลังในอนาคต
2. หากอัตรากําลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน
4. นอกจากนี้คณะยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
- จัดโครงการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มคี วามรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทําผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจําให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศกั ยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
- กําหนดให้อาจารย์ประจําจัดทําแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/
การวิจัย และควบคุมกํากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
กระบวนการออกแบบหลักสูตรประกอบไปด้วย การสํารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการสํารวจ
ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ต่อหลักสูตร เพื่อนําผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนถึงงการจัดทํารายวิชาให้ทันสมัย
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การดําเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนกําหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้ง
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือก หลังจากรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาค
การศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามี
ความสําคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
การประเมินผูเ้ รียนมีระบบ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คูม่ ือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทําหน้าที่กํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คณะได้นําระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจํา
หลักสูตรเพื่อกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ มีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30
วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ
จะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอน
หรือ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
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1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ิ

7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Index)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ุมัต

ัยอน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน
กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการต่อไป
ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
✓ ✓
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ย
✓
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี(้ ข้อ) ในแต่ละปี
12 12 12 12 12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-12 1-12 1-12 1-12 1-12
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
12 12 12 12 12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

หล

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน(กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมิน
การสอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม)
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตั้งคําถามและการตอบคําถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควร
ปรับเปลี่ยนอย่างไร

ักสูต

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอน
ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สอื่ การสอน

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่
จบการศึกษาซึง่ ศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ภายในหมวดวิชา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.3 ประมวลผลการสํารวจ

ุมัต

ัยอน

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)

ิ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ
และนํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป

25

ภาคผนวก ก

ักสูต

หล
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา

รฉบ

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555

ับส

ภาม

และ

ยาล

ิท
หาว

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560

ิ

ุมัต

ัยอน
26

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws

๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อภาษาไทย
๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต
๒.๑.๒ ชื่อย่อ : น.บ.
๒.๒ ภาษาอังกฤษ
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
๒.๒.๒ ชื่อย่อ : LL.B.

๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อภาษาไทย
๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต
๒.๑.๒ ชื่อย่อ : น.บ.
๒.๒ ภาษาอังกฤษ
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
๒.๒.๒ ชื่อย่อ : LL.B.

๓. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 147

๓. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136

๔. อาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
อ.เอกชัย ไชยนุวัติ
อ.ชยาภา ชมชัยยา
อ.จุฬา จงสถิตย์ถาวร
อ.เอมอร มหาวงษ์ไพศาล

๔. อาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
อ.เอกชัย ไชยนุวัติ
อ.ลัดดาวัลย์ อุทัยนา
อ.สราญรัตน์ ลีลาศิริวณิชย์
อ.วิชุดา ธนาพุฒิภรณ์

ักสูต

หล

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws

สาระการแก้ไข

ับส

รฉบ

ลดลง 11 หน่วยกิต

ยาล

ิท
หาว

ภาม

๕. หลักสูตร
๕.๑ จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

๕.๓ รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
37
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชา ต่อไปนี้
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Principles of Economics
and Philosophy of
Sufficiency Economy)
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่
3(3-0-6)

๕.๓ รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิตให้เรียนรายวิชา ต่อไปนี้
*101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy
Philosophy for Sustainable Development)

ลดลง 11 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปลดลง 4
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ลดลง 7 หน่วยกิต

ิ

ุมัต

ัยอน

๕. หลักสูตร
๕.๑ จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
37
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
104
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

ออก:
อ.ชยาภา ชมชัยยา
อ.จุฬา จงสถิตย์
ถาวร
อ.เอมอร มหาวงษ์
ไพศาล
เข้า:
อ.ลัดดาวัลย์ อุทัย
นา
อ.สราญรัตน์ ลีลาศิ
ริวณิชย์
อ.วิชุดา ธนาพุฒิ
ภรณ์

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
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(ASEAN in the Modern

ักสูต

หล

World)
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions
and Life Style)
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and
Thinking Skill for Lifelong Learning )
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and
Personality Development)
100-105
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(30-6) (Psychology in Daily
Life)
100-107
อารยธรรมศึกษา
3(3-06) (Civilization Studies)
100-108
ทักษะการศึกษา
3(2-25)
(Study Skills)
111-101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General Psychology)
111-102
สังคมวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to
Sociology)
111-103
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Economics)

9
หน่วยกิต
*101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-

5)
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
**@101-203
3(2-25)

ับส

รฉบ

(English for Remediation)
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ได้)
**101-204
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(Daily Life English)
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชา
ต่อไปนี้
3
หน่วยกิต
**101-301
ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่
21
3(2-2-5)
(Digital Literacy for 21ST
Century)
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3
หน่วยกิต
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
15 หน่วยกิต ดังนี้
112-101 อารย
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธรรม
3(3-0-6)
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคม
(Civilizations)
โลก
3(3-0-6)
112-102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
(Civic Literacy in Thai andGlobal
และ ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6)
(Fundamental of
Context)
Philosophy and Logic)
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อ
112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม 3(3-0-6)
ความเป็นผู้นํา
3(2-2-5)
(Man and Literature)
(Designing Your Self and
112-104 มนุษยกับศิลปะ
3(3-0-6)
Personality for Leadership)
(Man and Arts)
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
112-106 ไทยศึกษา 3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Thai Studies)
(Smart Money Management)
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Comparative Religions)
3(2-2-5)
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว 2(2-0-4)
(Community Explorer and Service Learning)
(Family Life Planning)
**101-106
กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
112-109 ดนตรีปฏิบัติ 2(1-2-3)
3(3-0-6)
(Music practice)
(Politics and Law in
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หล

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจํานวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วย
กิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียนจาก
รายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 3 หน่วยกิต
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Usage for
Communication)
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
(Thai Usage for
Presentation)
หน่วยกิต

ักสูต

2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน12

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)

101-108
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for
Lifelong Learning)
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality
Development)
*101-110
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-06) (Psychology in Daily Life)
*101-111
อาเซียนในโลกยุคใหม่
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
*101-112
อารยธรรมศึกษา
3(3-06) (Civilization Studies)
*101-113
ทักษะการศึกษา
3(2-25)
(Study Skills)

ับส

รฉบ

ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
2(1-2-3)
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
2(1-2-3)
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
2(1-2-3)
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
2(1-2-3)
ทั้งนีเ้ มื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 แล้ว ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้
คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องเรียน
รายวิชา
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
2(1-2-3)
และ/หรือ 114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
2(1-2-3)
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 4 และสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
แทน
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Usage for
Profession)
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอทางวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Presentation
Techniques for Profession)

Everyday Life)
101-107

ิท
หาว

ภาม
6)

จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-

(General Psychology)
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to
Sociology)
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Economics)

ยาล

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

ิ

ุมัต

ัยอน

2.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
จํานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

101-114

3(2-2-

5)
**101-206
อาชีพ
Presentation)
**101-207
มาตรฐาน

(Thai Language for Presentation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมือ
3(2-2-5)
(English for Professional
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบ
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
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2.3.1 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
113-103 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
2(1-2-3)
113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)

**101-208

การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-

2(1-2-

3)

5)
113-201 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
2(1-2-3)
113-202 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
2(1-2-3)

ักสูต
รฉบ

2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
ภาษาพม่า 1 (Burmese 1)
2(1-2-3)
ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)
2(1-2-3)
ภาษาพม่า 3 (Burmese 3)
2(1-2-3)
ภาษาพม่า 4 (Burmese 4)
2(1-2-3)
(Bahasa

ิ

ุมัต

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
2(1-2-3)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
2(1-2-3)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
2(1-2-3)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
2(1-2-3)

ัยอน

102-111
Indonesia 1)
102-112
Indonesia 2)
102-113
Indonesia 3)
102-114
Indonesia 4)

(Data Science and Visualization)
**101-303
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-06)
(Green Technology for
Sustainable Development)
**101-304
ตรรกะและการออกแบบ
ความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
(Logic and Design Thinking for Innovation and
Start Up)
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for Campus
Sustainability)
*101-307
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Technology)

ยาล

102-104

5)

ิท
หาว

102-103

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
**101-302
วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
3(2-2-

ภาม

102-102

3(2-2-

ับส

102-101

ภาษาจีน 2 (Chinese 2)

5)

หล

113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
2(1-2-3)
113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
2(1-2-3)
113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3)
2(1-2-3)
113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese 4)
2(1-2-3)
113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
2(1-2-3)
113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
2(1-2-3)
113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)
2(1-2-3)
113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)
2(1-2-3)

101-210

(Bahasa
(Bahasa
(Bahasa

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1 (Bahasa
2(1-2-3)
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 (Bahasa
Malasia 2)
2(1-2-3)

*101-308
ทํางาน

คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
3(2-2-5)
(Computer for Studies

and Work)
*101-309

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)

(Life and Environment)

Malasia 1)

*101-310

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

3(3-0-6)
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(Healthy Diet)
*101-311
เคมีในชีวิตประจําวัน

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 (Bahasa
Malasia 3)
2(1-2-3)
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 (Bahasa
Malasia 4)
2(1-2-3)
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จํานวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
121-101

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)
(Chemistry in Daily Life)
*101-312
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
*101-313
สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Daily life)
101-314
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม

ักสูต

หล

3(3-06)
3(2-2-5)
(Mathematics in Civilization)
(Information Technology)
121-102 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
*101-315
สถิติและความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
ทํางาน
3(2-2-5)
(Statistics and
(Computer for Studies
Probability)
and Work)
121-103 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
**101-402
ศิลปะและดนตรีเพื่อ
121-104
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Art
and Music Appreciation)
3(3-0-6)
(Food for Good Health)
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
121-105
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
**101-404
การตามหาและออกแบบความ
ฝัน
3(2-2-5)
3(3-0-6)
(Designing Your Dream)
(Chemistry in Daily Life)
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
121-106
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(Yoga, Meditation and Art of
Living)
3(3-0-6)
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
(Mathematics in Daily Life)
3(2-2-5)
(Creative Photography)
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Data
Analysis)
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environment)
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
126-316
สถิติและความน่าจะเป็น

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

3(3-0-6)
(Statistics and Probability)
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษาจํานวนไม่
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น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
129-101 พลศึกษาและนันทนาการ
2(1-2-3)
(Physical Education and
Recreation)
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม
2(1-23)
(Art and Music
Appreciation)

ักสูต

หล

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
104
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 89 หน่วยกิต
160–102 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
3(3-0-6)
160–103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา
3(3-0-6)
160–104 กฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
160–201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
3(3-0-6)
160–202 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
160–203 กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
160–204 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
160–205 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
160–206 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
3(3-0-6)
160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งฯ
3(3-0-6)
160–209 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
160–301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
160–303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2–0–4)
160–304 กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
160–305 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
160–306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
160–308 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)

ับส

รฉบ

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 82 หน่วยกิต
160–103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา
3(3-0-6)
160–104 กฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
160–201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
3(3-0-6)
160–202 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
160–203 กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
160–204 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
160–205 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
160–206 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
3(3-0-6)
160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งฯ
3(3-0-6)
160–209 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
160–301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
160–303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2–0–4)
160–304 กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
160–305 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
160–306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
160–308 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
160–313 กฎหมายปกครองและและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
ลดลง 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
ลดลง 7 หน่วยกิต
ออก:
กฎหมายแพ่ง: หลัก
ทั่วไป
กฎหมายประกันภัย

ยาล

ิท
หาว

ภาม

กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง:
ภาคบังคับคดี
พระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม
กฎหมายแรงงาน
และประกันสังคม
กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง:
ภาคบังคับคดี

สิทธิมนุษยชน
คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิ
บาล
กฎหมายการคลัง
และภาษีอากร 2

ิ

ุมัต

ัยอน

เข้า: กระบวนการ
ยุติธรรมและ
กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
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160–314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1

160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ มารยาท
ทนายความ
2(2–0–4)
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
160–407 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
160–489 การว่าความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
160–500 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
160–501 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาล
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาเลือก หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนวิชาโทของ
หลักสูตรอื่นแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรนั้น
ๆ ทั้งนี้การจะเปิดวิชาเลือกใดในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะอยู่
ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม
160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ มารยาท
ทนายความ
2(2–0–4)
160–489 การว่าความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
160-421 นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
160-422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
160-423 การสืบสวนสอบสวน
3(3-0-6)
160-424 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
160-426 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
160-427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
160-429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160-432 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
3(3-0-6)
160-436 กฎหมายธนาคาร
3(3-0-6)
160-442 สัมมนากฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาเลือก หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนวิชาโทของ
หลักสูตรอื่นแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรนั้น
ๆ ทั้งนี้การจะเปิดวิชาเลือกใดในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะอยู่
ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม
160–208 กฎหมายประกันภัย
2(2–0–4)
160–309 กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
160-311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
160-401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)
160-421 นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
160-422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
160-423 การสืบสวนสอบสวน
3(3-0-6)
160-424 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
160-426 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
160-427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
160-429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160-432 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
3(3-0-6)

ักสูต

หล

160–313 กฎหมายปกครองและและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
3(3-0-6)
160–314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160–402 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
160–407 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
160–208 กฎหมายประกันภัย
2(2–0–4)
160–309 กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
160-311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
160-401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
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160-436 กฎหมายธนาคาร
3(3-0-6)
160-442 สัมมนากฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)
160-445 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและ
อนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
160-448 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
160-452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
160-453 กฎหมายทะเลและพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
160-454 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
160-463 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
160-465 กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
160-471 สัมมนากฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
160-472 สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
160-479 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
160-481 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
160-484 กฎหมายทหาร
2(2-0-4)
160-486 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
160-490 ฝึกงานวิชาชีพกฎหมาย
3(0-18-0)
160-495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
160-496 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
160-502 สัมมนากฎหมายวิธีพิเศษ
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรี โดยศึกษารายวิชาใดก็ได้ตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม โดยหากเป็นวิชา
เรียนที่คณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นจะต้อง
เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่ไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรี โดยศึกษารายวิชาใดก็ได้ตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม โดยหากเป็นวิชา
เรียนที่คณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นจะต้อง
เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่ไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

๕.๔ แผนการศึกษา

๕.๔ แผนการศึกษา

ักสูต

หล

160-445 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและ
อนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
160-448 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
160-452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
160-453 กฎหมายทะเลและพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
160-454 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
160-463 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
160-465 กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
160-471 สัมมนากฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
160-472 สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
160-479 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
160-481 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
160-484 กฎหมายทหาร
2(2-0-4)
160-486 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
160-488 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานสํานักงาน
ทนายความ
1(1-0-2)
160-490 ฝึกงานสํานักงานทนายความ
5(0-30-0)
160-495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
160-496 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
100–xxx
100–xxx
121–xxx

หน่ว
ยกิต
3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (1)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (2)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (1)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาต่างประเทศที่ 2
กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป

101-101

3

101–xxx
101-201
101-203
101-204
101-301
160–500

3
3
2
2
3
19

รวม

หน่วย
กิต
3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (1)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน

3
3
3
3
3
3

ออก: กฎหมาย
แพ่ง:หลักทั่วไป
เข้า: กระบวนการ
ยุติธรรมและ
กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน

18

ักสูต

หล

113–108
114–101
xxx–xxx
160–102
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ับส

รฉบ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
101–xxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (2)
101–xxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (3)
101–xxx กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (4)
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทาง
วิชาการ
160–103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา
160–201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
160–203 กฎหมายลักษณะหนี้
รวม

ภาม

หน่วยกิต
3
3
3

ออก:
กฎหมายนิติกรรม
สัญญา
กฎหมายมหาชน
กลุ่มวิชา
สุนทรียศาสตร์และ
พลศึกษา
เข้า:
กฎหมายลักษณะ
ทรัพย์และที่ดิน
กฎหมายลักษณะ
หนี้
กฎหมายนิติกรรม
สัญญา

ิ

ุมัต

ัยอน

19

3
3
3
21

ยาล

2
3
3
2

หน่วยกิต
3
3
3)
3

ิท
หาว

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
100–xxx
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (3)
121–xxx
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (2)
121–xxx
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (3)
114–102
ภาษาอังกฤษ 2
160–103
กฎหมายนิติกรรม สัญญา
160–104
กฎหมายมหาชน
129–xxx
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพล
ศึกษา
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
114–201
ภาษาอังกฤษ 3
160–201
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
160–202
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
160–203
กฎหมายลักษณะหนี้
160–204
เอกเทศสัญญา 1
160–104
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่งฯ
รวม

หน่วยกิต
2
3
3
3
3
3
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
101-401
ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลัง
กาย
160–104
กฎหมายมหาชน
160–202
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
160–204
เอกเทศสัญญา 1
160–205
เอกเทศสัญญา 2
160–207
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่งฯ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

ออก:
กฎหมายลักษณะ
ทรัพย์และที่ดิน
เข้า:
นิติปรัชญา
กฎหมายมหาชน
กลุ่มวิชา
สุนทรียศาสตร์และ
พลศึกษา

35

160–407
รวม

หน่วยกิต
2
3
3
2
3
3
3
19

ักสูต

หล

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
114–202
ภาษาอังกฤษ 4
160–205
เอกเทศสัญญา 2
160–206
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
160-208
กฎหมายประกันภัย
160–209
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
160-407
นิติปรัชญา
xxx–xxx
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

รฉบ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
160–303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคล
และทรัพย์
160–305 กฎหมายครอบครัว
160–306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง:
ภาคทั่วไป
160–313 กฎหมายปกครองและและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
160–314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
รวม

ับส
2

2
3

ภาม

3
3
3
18

3
20

หน่วยกิต
2
3
3
3
3
3
17

หน่วยกิต
3

ออก:
พระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมและระบบ
ศาลฯ
กฎหมายลักษณะ
ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท
เข้า:
กฎหมายปกครอง
และและวิธี
พิจารณาคดี
ปกครอง
กฎหมายการคลัง
และภาษีอากร 1

ออก:
กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง:
ภาคบังคับคดี
กฎหมายวิธี
พิจารณาความ
อาญา 2

ิ

3
3
3

3
3
18

ุมัต

3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
160–301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชี
เดินสะพัด
160–308 กฎหมายมรดก
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
160–501 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล
160–xxx วิชาเลือก หรือวิชาโท (1)
160–xxx วิชาเลือก หรือวิชาโท (2)
รวม

ออก:
กฎหมายประกันภัย
นิติปรัชญา
เข้า:
กฎหมายลักษณะ
ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท
วิชาเลือกเสรี (2)

3

ัยอน

หน่วยกิต
2

หน่วยกิต
3
3
3

ยาล

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
114–302
ภาษาอังกฤษ 6 หรือ 114–304
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอทางวิชาชีพ
160–301
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชี
เดินสะพัด
160–308
กฎหมายมรดก
160–310
กฎหมายลักษณะพยาน
160–311
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง:
ภาคบังคับคดี
160–315
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
รวม

หน่วยกิต
2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
101–xxx
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (5)
160–206
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
160–209
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง
160–304
กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน
และบริษัท
xxx–xxx
วิชาเลือกเสรี (1)
xxx–xxx
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ิท
หาว

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
114–301
ภาษาอังกฤษ 5 หรือ 114–303
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
160–302
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ระบบศาลฯ
160–303
กฎหมายลักษณะประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์
160–304
กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท
160–305
กฎหมายครอบครัว
160–306
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง:
ภาคทั่วไป
160–314
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
รวม

3
21

นิติปรัชญา

3
3
3
3
3
18

เข้า:
สิทธิมนุษยชน
คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิ
บาล
วิชาเลือก หรือวิชา
โท (1)

36

วิชาเลือก หรือวิชา
โท (2)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง
160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ
มารยาททนายความ
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล
160–489 การว่าความและศาลจําลอง
160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
18

ักสูต

หล

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
160–401
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
160–402
กฎหมายภาษีอากร
160–403
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง
160–313
กฎหมายปกครอง
160–xxx
วิชาเลือก หรือวิชาโท (1)
160–xxx
วิชาเลือก หรือวิชาโท (2)
รวม

ับส

รฉบ
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-

ิ

๖. คําอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออก:
หน่วยกิต หลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย
3
กฎหมายระหว่าง
3
ประเทศแผนกคดี
3
บุคคล
9
วิชาเลือกเสรี (2)

ุมัต

3
3
3
3
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
160–xxx วิชาเลือก หรือวิชาโท (3)
160–xxx วิชาเลือก หรือวิชาโท (4)
160–xxx วิชาเลือก หรือวิชาโท (5)
รวม

ัยอน

หน่วยกิต
2
3

ยาล

ิท
หาว

ภาม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
160-405
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
160-406
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล
160–xxx
วิชาเลือก หรือวิชาโท (3)
160–xxx
วิชาเลือก หรือวิชาโท (4)
160–xxx
วิชาเลือก หรือวิชาโท (5)
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ออก:
หน่วยกิต กฎหมายแรงงาน
และประกันสังคม
3
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายปกครอง
2
วิชาเลือก หรือวิชา
โท (1)
3
วิชาเลือก หรือวิชา
โท (2)
3
3
เข้า:
14
กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดี
บุคคล
หลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย และ
มารยาท
ทนายความ
การว่าความและ
ศาลจําลอง
กฎหมายการคลัง
และภาษีอากร 2

๖. คําอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*101-101
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable
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Development)

6)

ักสูต

หล

(Principles of Economics
and Philosophy of Sufficiency Economy)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์
สูงสุด
ประกอบด้วยด้านมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ
พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การออม การลงทุน ระดับ
รายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงินการธนาคาร
และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรม
ของผู้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทฤษฎีการเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎี
ต้นทุน และโครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วย
การดําเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อป้องกันภาวะ
หลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและ
พัฒนาการอย่างยั่งยืน
General economic principles deal
with the allocation of scarce resources for highest
utility, consisting of macro economics which explains
the theory of national income, consumption behavior,
savings and investment, price theory, income,
government budget, money and banking and global
economics. Micro economics deals with the behavior of
the individuals, demand of consumers,the cost theory
and market structures. The self sufficiency philosophy
stipulates a middle way and no excess in spending and
investment, from the household level, corporate and
institutional level and the national level, in order to
avoid an economic meltdown and to achieve
sustainable economic growth and development.

หลักการแนวคิดและความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จาก
โครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency
Economy Philosophy (SEP); basic principles of
economics and financial literacy; relationship between
SEP, sustainable development (SD), and sustainable
development goals (SDGs); living in contemporary
society with SEP for sustainable development from
project-based learning or case study
**101-102
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคม
โลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai andGlobal Context)

รฉบ

ับส

สภาพการณ์ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่เป็น
สากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและ
หน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political,
economic, social and cultural circumstances of various
groups of countries; contemporary issues of the global
society; Thailand in the world society; cultural diversity
and global mindset; social responsibility; civic
engagement and social responsibility against corruption;
relationship between citizenship and developmental
status of a country; roles and duties of individual as a
Thai and global citizen
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for
Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนด
เป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม
การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความ
ประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษย
สัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม
Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in
life; self-esteem improvement; personality
development; self-confidence improvement in public;
public speaking development; self-introduction for first
impression; leadership development; human relation

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life
Style)
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและ
ความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญ
ของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้
หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความสําเร็จในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
principles of philosophy; religious
teachings and their impact on living;
meanings and values of life in religious view; dharma
for living; significances of precept, concentration, and
wisdom; self improvement and solution of life
problems through religious teachings being applied to
achievements at work and peaceful living with others.
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ักสูต

หล

100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking
Skill for Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์
ความรู้พื้นฐานของ
กระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะ
การคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์
การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่อการพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่อง
Principles of logics; basic concepts
of thinking processes: inductive and deductive thinking;
the adoption of various thinking skills to solve different
problems including analytical thinking; comparative
thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate
thinking; applied thinking; conceptual thinking;strategic
thinking; problem-solving thinking; integrative thinking;
creative thinking; future thinking; and self-study learning
as well as a skill for accessibility of knowledge in order
to improve oneself continuously.

skills; team working
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด

ับส

รฉบ

3(3-0-6)
(Smart Money Management)
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่
เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรม
ทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย
สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหาร
พอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทาง
การเงิน
Finance and daily life; right and
duty; financial goal; personal financial management;
financial innovation; international and domestic
investments; insurance; loan; tax planning;
entrepreneurship; management of investment port;
preparation for retirement and financial independence
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
3(2-2-5)
(Community Explorer and Service
Learning)
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็น
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิต
และทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ
การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและ
นักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่าง
ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
Learning on community context; community analysis to
identify issues and development approaches using
collaborative community based approach among
learners and community members; techniques and
enhanced skills in approaching community
engagements, community participation, social and life
skills, communication; service learning; project
development and implementation for community
development and services; preparation for becoming
community researcher and developer in variety
dimensions of sustainable community development in
the 21ST century
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม
Introduction to constitutional law and politics; laws in
daily lives such as Civil Law, Criminal Law, Human
Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other

ิ

ุมัต

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน (Psychology in Daily
Life)
3(3-0-6)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
รับรู้
การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการกับความเครียดและ

ัยอน

Meanings, background, and uses of
human relation, interpersonal relationship and groups
in society, appropriate adjustment to situations in
society, theories of personality, and personality
development for social adjustment, personal
differences, leadership, and practice appropriate
behaviors and social manners.

ยาล

3(3-0-6)
(Human Relations and Personality
Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของ
มนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ต่าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
สังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล
เพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา
และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม
ตลอดจนมารยาททางสังคม

ิท
หาว

ภาม

100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
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ความขัดแย้งทางจิต สุขภาพจิตและการปรับตัว
Theories and concepts of
psychology for applying in daily life, development of
psychosocial skills; understanding of oneself and
others, transactional analysis, perception, attribution of
behavioral causality and motivation, personality and
individual differences, E.Q. improvement, management
of stress and psychological conflicts, mental health and
adjustment

ักสูต
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100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern
World)
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การ
จัดระเบียบโลกใหม่ ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อ
โลกปัจจุบัน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่อ
อาเซียน อาทิ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อ
ไทยและประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอํานาจต่ออาเซียน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน
Changes in the modern world; the
New World Order; the importance of South-East Asia to
the world; background of ASEAN; factors influencing
ASEAN such as history, politics, economy, social issues
and culture; situations and problems of ASEAN in the
present time; relationship within ASEAN countries; roles
of ASEAN in Thailand and the world community; roles
of power nations for ASEAN, and relationship between
Thailand and ASEAN.

laws related to current social situations
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต

3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life

ับส

รฉบ

Style)
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนา
กับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา
หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนา
ต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of
religion on living; meanings and values of life in
religious view; dharma for living; significances of
precept, concentration, and wisdom; self improvement
and solution of life problems through religious
teachings; application for successful working and
peaceful living with others
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong
Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของ
กระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะ
การคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์
การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์
การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
Principles of logics; basic concepts
of thinking processes: inductive and deductive thinking;
selection of various thinking skills to solve different
problems; analytical thinking; comparative thinking;
synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking;
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking;
problem-solving thinking; integrative thinking; creative
thinking; future thinking; and self-study learning; skills
approaching to various resources for lifelong self
development
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคมการสร้างความประทับใจแรกพบการแต่งกาย
การแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจน

ิ

ุมัต

ัยอน

3(2-2-5)

ยาล

100-108 ทักษะการศึกษา (Study Skills)

ิท
หาว

ภาม

100-107 อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
3(3-0-6)
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรม
โลก อารยธรรมไทย ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม
เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
การศึกษา ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและ
วัฒนธรรม
Civilizations and the evolution of
the world civilization;Thai civilization; factors affecting
aspects of Thai society and culture; nature and applied
science in Thailand, society, economy, government,
religion, ritual, folk play, architecture, sculpture,
painting, Thai dance, music, education, values, as well
as trends of society and culture.
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ักสูต

หล

คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่
สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห์เจตคติ และคุณค่าของตนเอง ของชีวิต
และความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา ศึกษาทักษะที่
จําเป็นสําหรับการศึกษา อาทิ การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารใหม่ และที่เป็นปัจจุบัน
ศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการศึกษา
การนําเทคโนโลยี
การศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชิง
วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม การ
บริหารเวลาในการศึกษา การบริหารความขัดแย้งทางการศึกษา
ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น การจัดทํา
รายงาน และการนําเสนอ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่สําคัญ ได้แก่
ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล
และทักษะการเป็น
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ
The value of education and means
to become an active as well as a successful learner by
analyzing the attitude and values of self, life and its
relations to tertiary education system, necessary skills
for study i.e. library use, information search from
current and new Information and Communication
technologies, the problems and barriers of study ; the
implementation of education technology to improve
analytical skills, critical thinking, constructive criticism
skill, team work, team-based study , time management.
Conflict management, reading, listening, note-taking,
deductive, cognitive skills, report and presentation skills
as well as important life skill such as Personal Financial
Management Skill and skills needed for a citizen in
democratic society etc.

ับส

รฉบ

และใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
Meanings, background, and
advantages of human relation; interpersonal
relationship between individual and various groups in
society; appropriate adjustment to circumstances in
society; theories of personality; individual personality
development for social adjustment; individual
differences; leadership; appropriate behavioral practice
and social manners; how to create first impression;
outfits, make up, and hair styles to improve personality
and fit circumstances; speech improvement through
correct pronunciation and proper use of language to fit
circumstances
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน (Psychology in Daily
Life)
3(3-0-6)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการ
ปรับตัว
Psychological concepts and
application in daily life; human development;
personality and individual differences; understanding
oneself and others; transactional analysis; learning and
perception; motivation; EQ improvement; stress
management; mental health and adjustment
*101-111
อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the
Modern World)
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มี
แนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของเอเชียและ
อาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของ
โลก พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ
ไทยในเวทีโลก
Great change of Asia to be global
economic hub; countries with high economic growth,
and potentiality to change global geo-economics;
ongoing challenges of Asian and ASEAN countries for
adjustment and sustainability as global centralization;
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY
developments: politic, economic, socio-cultural
aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages
*101-112
อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
3(3-0-6)
อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทาง
ภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นใน
แต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของ

ิ

ุมัต

ัยอน

111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น
(Introduction
to
Sociology)
3(3-0-6)
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อ
บุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็น
ผู้นํา เจตคติในการทํางาน การมี

ยาล

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของ
จิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา
และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์
พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติ
ทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of
psychology, behavior interpretation, objectives of the
subject and values of the practice, learning, motivation,
personalities and differences between individuals,
emotions and development of each step of life,
wisdom and evaluation of mental disability, mental
development and self understanding and
development.

ิท
หาว

ภาม

111-101
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มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to
individuals, status and roles of people in society,
influence of a group on human behavior, group
construction and leadership, opinion towards working,
the way to have good human relationships, the
consideration of importance and devolution of
institutes by ranking, technology progress and
population change.

ักสูต

หล

111-103 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า
ราคาและการจัดสรรทรัพยากร
พฤติกรรมของผู้บริโภค
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของ
สินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของ
สินค้าและบริการของปัจจัยการผลิต ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
ตลาดปัจจัยการผลิตและการกําหนด
ปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
General principles of economics
regarding values, pricing and resource management,
consumer behavior, points of view on utilities, theory of
choices, goods reduction rules under the theory of cost
and other factors determining demand and supply of
products and services of product factors in the
complete and incomplete competitive market,
production factor and determination of production
factors by shortening in terms of comparative cost.

ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
Major civilizations: both western and eastern;
ancient age; middle age; modern age; hand over
intellectual heritages to the present world; outstanding
masterworks of fine arts in each era; historical
background and cultural heritage of Thailand and
neighboring countries in ASEAN
*101-113
ทักษะการศึกษา (Study Skills)
3(2-2-5)

ับส

รฉบ

คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลใน
ระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม
จิตสาธารณะ การบริหารเวลา
Value
of education; learning methods for success in higher
education; necessary learning skills in 21st century; use
of library and information technology; analytical
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team
work; public mind; time management
101-114 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของ
จิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา
และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์
พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติ
ทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of
psychology; behavior interpretation, objectives of the
subject and values of the practice; sensation and
perception; motivation; learning; personalities and
individual differences; emotions; development of each
step of life; intelligences and measurement;
psychological disorders; mental health development;
self understanding and development
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Sociology)
3(3-0-6)
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อ
บุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็น
ผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและ
วิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทาง
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to
individuals, status and roles of people in society;
influence of norms on human behavior; group
construction and leadership; attitudes towards working;
good human relationships; the importance and
evolution of institutes by ranking; technology progress
and population change

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

111-106 สันติภาพศึกษา (Peace Studies)
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐาน
ทางปรัชญา กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาที่ใช้
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ทฤษฎีและแนวความคิดของ
การเมืองและเศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความขัดแย้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธ
และสงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจก
บุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับ
โลกวิธีการในการลดกําลังอาวุธ การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน บทบาท
ของสหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพ
ของโลก
Basic philosophical viewpoints,
human communications process and language levels
used to make common understanding, theory and
concept on politics and economics in several systems,
causes of political, economic and religious conflict,
which can lead to conflict with religions which has
happened in the past and present.

42

ักสูต

หล

111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(Introduction to Intellectual
Property)
ความสําคัญของการปกป้องสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์
ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และพัฒนาการด้านศิลปะและวรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล ธุรกิจ และองค์กรประเภทต่าง ๆ
หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้ ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เช่น
สนธิสัญญา WTO TRIP’s และ Patient Cooperation Treaty
บทบาทของ WIPO
ในการส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการบริหารให้เป็นไปตาม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้าน
การประยุกต์หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์
The importance of intellectual
property, it’s role in the creative thinking of human
beings as well as the development of science,
technology, arts and literature. The individual, business
and organizational effects of intellectual property.
Overview of Thai intellectual property law including
copy rights, patent, trade marks as well as international
trade agreement about copy rights and trade mark such
as WTO TRIP’s agreement and Patient Cooperation
Treaty. The importance role of WIPO toward
intellectual property protection among countries as
well as the supervision of intellectual property
agreement appliance in all involved nations. This
course employee a case study approach by which the
student will learn how to apply intellectual property
concepts that involve in technology, business,
bioengineering and computer issues.

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
3(3-0-6)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า
ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของ
สินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของ
สินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการ
ผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
General principles of economics
regarding values, pricing and resource management;
consumer behavior; points of view on utilities; theory of
choices; goods reduction rules under the theory of cost
and other factors determining demand and supply of
products and services of product factors in the
complete and incomplete competitive market;
production factors and determination of production
factors by shortening in terms of comparative cost

รฉบ

ับส

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai
Language for Communication)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับ
ใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และ
วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ
Thai language for communication in various situations;
listening comprehension; principles of effective
speaking; reading comprehension, summarizing and
analyzing messages; principles of writing in various
forms
*101-202
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai
Language for Presentation)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
นําเสนอข้อมูลทางวิชาการ
การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และ
วิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน
Using Thai language to present
information in various situations such as academic
presentation; business presentation; expressing opinion,
analysis and criticism; presentation reliable information
by using the right and effective communication channel
for learning and work
**@101-203
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English
for Remediation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน
(Unsatisfactory - U)
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112-101 อารยธรรม (Civilizations)
ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม และ
วิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยสังเขป
อารยธรรมแม่บททั้ง
ตะวันตกและตะวันออก ซึ่งได้ทิ้งมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน
อารยธรรมยุคฟื้น ฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการ
ปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงรัตนโกสินทร์ ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Background of civilization and
concluded human evolution, main civilization both in
east and west that left heritage to the present world
and science recovery civilization from Sukhothai to
Ratanakosin both in political, governing, economic,
social and foreign relations.
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พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา
ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและ
ปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะ
ความ คิด กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุผล ทั้งแบบนิรนัย
อุปนัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
Fundamental
philosophy,
spirituality, moral education, aesthetics both western
and eastern philosophy from the ancient to the present
world, study thinking process, reasonable thinking
method both inductive and deductive by sciences to
apply in accordance with the present social conditions.

เงื่อนไข : เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้น
พื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน การอ่าน
และการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น
บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ
Vocabulary, expressions,
grammatical structures, and communicative skills
frequently used in everyday life; reading and writing
short texts, short questions and answer and simple
dialogues at word, phrase, and short sentence levels
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for
Remediation)
**101-204
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily
Life English)
3(2-2-5)
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน
Vocabulary, expressions,
grammatical structures, and communicative skills with
emphasis on everyday life; personal interest topics;
current situations
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน(Daily Life
English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว
**101-205
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ

ับส

รฉบ

112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม (Man and Literature)
ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ
ของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทาง
ศิลปะในรูปของวรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา
อุดมการณ์ และค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและ
บทความที่มีค่าชี้ให้เห็นปัญหาของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อ
นักเขียนเหล่านั้น
Definition, derivation and forms of
literature, relations between humans and arts
performance in forms of literature, analysis of thoughts,
spirit, philosophy, objective and human ways of living
that appears in various kinds of literature, such as
poems, novels, short stories and articles indicating
humans’ problems in natural and social environment 3(2-2-5)
and civilization heritage that is influential to the writers. (English for Academic Study)
วิชาบังคับก่อน :101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily
Life English)
112-104 มนุษยกับศิลปะ (Man and Arts)
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะ การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การ
ของปรัชญาเมธี และศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” อ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท์
มรดกทางอารยธรรมที่มีต่อศิลปะและดนตรี ในยุคสมัยที่สําคัญ ๆ
Practice essential skills in relation to
ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ academic study; listening comprehension, oral
และดนตรีทั้งของไทยและสากล รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่ที่มาจาก presentation, reading, grammar, writing and vocabulary
แรงบันดาลใจของศิลปินในสาขาต่างๆ
ให้มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และสากล ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ **101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้
3(2-2-5)
Meaning of arts appreciation and (English for Professional Presentation)
the attitude of philosophers and major groups of artists หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออก
toward “beauty” , the inheritance of civilization that เสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น
effects arts and music in major era from ancient time และการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
until the present. The student will learn arts and music สัมภาษณ์งาน
appreciation either from a Thai or an international Principles of speaking; word choices selection of
sentences, conjunctions, and expressions; speaking in
perspective. The works from inspirational
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Important artists from different
fields are studied, introduction to Thai and international
musical equipment are presented and the course
focuses on applying the knowledge gained to the daily
life.
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112-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)
ความเป็นมาของชุมชนไทย
ปัจจัยที่
กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไท
ความรู้เรื่องธรรมชาติ
และประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง
ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ การศึกษา
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรม
Thai history and culture including
factors that determine Thai society, the knowledge in
natural and application in Thai society, economics,
administration, religion, ritual, folk play, architecture,
sculpture, painting, dramatics, musical instruments, Thai
norm as well as trends in society and culture.

รฉบ

various situations; discussion, academic presentation,
business presentation, and job interview
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน
ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL
ฝึกเทคนิคที่เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ
Integration of four English skills for proficiency test;
listening, speaking, reading and writing. Familiarize
students with the contents and format of TOEFL
examination; practice useful examination techniques
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์
ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์
การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน
ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านกราฟิก
Basic knowledge of programming
with Python; Python installation; IDE tools; Library
installation; executing from command line; data type
and variable; simple input and output; selection
statement usage; looping statement usage; function
definition; math and graphic library and graphic
application
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)

ับส

112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religions)
ศาสนาที่สําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนา
พราหมณ์ (ฮินดู) ยิว ชินโต เต๋า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์
อิสลาม บาไฮ โดยนําศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าวมาเปรียบเทียบใน
หัวข้อที่สําคัญ ๆ เช่น เปรียบเทียบเรื่องกาลเวลาและสถานที่
เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน ศาสนาฝ่ายเทวนิยม
กับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก ศรัทธาและฐานะของ
มนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห่งศาสดา สังคมในสมัยนั้น
ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต คําสอนเรื่องความหวัง
ให้ผู้มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดีอันสูงสุด
An examination and comparative
course on major religions including Brahmanism
(Hinduism), Judaism, Shintoism, Taoism, Zen, Buddhism,
Confucius, Christianity, Islam, and Bahai. Comparative
analyses on the subjects of time and space, historical
and contemporary religions, theology versus atheology,
and the subject of the creation of the world vs.
universal destruction. Faith and the status of human
beings, human life, character and the way of the life of
the Enlightened One, the society, miracle, the
declaration of the religions, priests of each religion, the
teaching about messiah as well as the metaphysical
concepts are covered.

ยาล

ิท
หาว

ภาม

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin
คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin
system; 300 vocabulary and simple expressions used in
everyday life; Chinese conversation practice, with
emphasis on correct pronunciation
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน :101-209 ภาษาจีน 1
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึน้ อีกประมาณ 300 คํา
Composing basic sentences; finding words in
Chinese-Thai dictionary; Chinese conversation on
interesting topics; 300 additional vocabulary
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)

ิ

ุมัต

ัยอน

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว (Family Life
Planning)
2(2-0-4)
ความรู้เข้าใจในความสําคัญของความ
แตกต่างเกี่ยวกับเพศศึกษา
ตระหนักในพัฒนาการของ
สัมพันธภาพ และนําไปสู่แนวคิดที่ถูกต้องด้านชีวิตสังคม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการดําเนินชีวิตภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เน้นการเตรียมการวางแผนชีวิต

3(2-2-5)
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ครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งการเรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและด้านสังคม
Importance of the difference
between sexes so that the student may realize the
developmental process of relationships that lead to a
fulfilling, responsible, and proper life in a quick
changing society. The materials focus on a quality
family life planning for the future and describes how
people are different in various cultures and societies.
112-109

ักสูต

หล

ดนตรีปฏิบัติ (Music practice)
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและ
ดนตรี เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี
คุณค่าของศิลปะ และดนตรีกับการดํารงชีวิตลักษณะของเครื่อง
ดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้งเครื่องดนตรีไทยและสากล ฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่
ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะ
ในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อม
และการเล่นดนตรี
The history, characteristics, and
typologies of music as an art form through examination
and exposure while emphasizing the value music has
within society. Exposure to different kinds of musical
equipment both Thai and international as well as
exposure to music scores. Students must practice on
at least one musical instrument and learn the basic
skills required for both solo and ensemble play.

ับส

รฉบ

การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ
สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียน
ด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
Listening and speaking of basic
Japanese; basic Japanese structures; Japanese
phonology; vocabulary and simple expressions; simple
reading comprehension at sentence level; writing using
Hiragana and Katakana characters
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 101-211
ภาษาญี่ปุ่น 1
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉท
ในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
Listening and speaking using more complex structures;
vocabulary and simple expressions; reading Kanji
characters; writing at short paragraph level about
everyday life
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการ
พูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic
Korean grammar structures; vocabulary for daily life;
listening and speaking skills emphasis on simple
conversations for daily communication
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน :101-213 ภาษาเกาหลี 1
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
เกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย
Listening and speaking with more complex Korean
structures; simple conversation and vocabulary using in
daily life; reading and writing short paragraph about
everyday life using simple expressions
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
**101-301
ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21

ิ

ุมัต

ัยอน

113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai Usage for

ยาล

113-108
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai
Usage forCommunication)
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษา
เขียน และการสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษา
พูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชาศัพท์
หลักการอ้างอิง การสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การ
บันทึกและการสรุปความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การ
เขียนเรียงความ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
The structure of speaking, writing
and communication; the differences between writing
and speaking;formal and informal language;orations;
royal words; principles of references; telephone
communications; principles of writing in various forms
such as application letter, resume, note taking and
summarizing, interactive business writing and essay.
Practice Thai Usageskills including listening, speaking,
reading, and writing.

ิท
หาว

ภาม

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(2-2-5)
(Digital Literacy
21st

for
Century)
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคม
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Presentation)

ออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้าง
อินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล
Basic knowledge of computer
usage; disruptive technology; modern technology
management; basic cyber security; risks and risk
management of internet and social media; daily liferelated digital laws and social media responsibilities;
online financial transactions; online purchase through
e-commerce services; e-government services; digital
society balancing; office application usage; info graphic
creation; digital marketing

114-101

ักสูต

หล

3(2-2-5)
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค
คําเชื่อม สํานวนโวหาร การออกเสียงคําที่ถูกต้อง และ
การ
พูดในสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ
อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจนการเขียนโครงการ การเลือก
ช่องทางการสื่อสาร และการอ่านข้อมูลเชิงสถิติ
The principles of speaking including
the correct ways to use words, sentences, conjunctions,
orations, pronunciation, and speaking in various
situations such as comments and presentations:
academic presentation; business presentation; and job
interview along with project writing; communication
channel selection; and statistical data reading.

**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ

รฉบ

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา
การแสดงความยินดีหรือเสียใจและอื่นๆเน้นการออกเสียงให้
ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกทักษะการอ่านข้อความในระดับประโยค
และย่อหน้า
โดยใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของ
ประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึก
เขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Practice basic English skills including
listening, speaking, reading and writing. Practice listening
sentences and communicative skills for everyday
conversations such as greetings, invitations,
introduction, as well as responding to the common
situations; the correctness of pronunciation as well as
the accuracy of grammar. Practice reading sentences
and paragraphs by applying knowledge of grammar and
sentence structures. Learn how to use English
dictionary and answer questions with grammatically
correct response.

3(2-2-5)
(Data Science

ับส

and Visualization)
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การ
ใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล
การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แอพลิเคชัน
Basic knowledge of data science;
Internet of Things; usage and awareness of sufficient
information given; data visualization for decision
making; data analysis with applications
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable
Development)
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่
Alternative energy resources; renewable energy; energy
conservation and management; waste reduction; green
productivity; green supply-chain management; product
life cycle; carbon credit; carbon footprint; management
of environmental impacts using modern technologies
**101-304
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง
3(3-0-6)
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์
เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

114-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
วิชาบังคับก่อน : 114-101 ภาษาอังกฤษ 1
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษาวัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของ
เจ้าของภาษา ปัญหาและความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อนําไปสู่ทักษะการพูด โดยการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ดี
ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น
ประกอบด้วยการจับใจความและ
รายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์ของประโยคหลักและประโยค
ขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่องรวมทั้งการเขียนตอบคําถามโดยใช้
ประโยค ศัพท์และสํานวนอื่นๆ ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Practice additional English skills
including listening, speaking, reading and writing.
Explore native speakers’ culture and expressions as
well as problems and differences of English application
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influencing speaking skill by using both verbal and nonverbal languages. Practice basic readingsconsisting of
reading for details and comprehension. Study
relationship between main and supporting sentences.
Practice reading passages and answering questions with
grammatically correct sentences, words, and
expressions.

ักสูต

หล

114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
วิชาบังคับก่อน : 114-102 ภาษาอังกฤษ 2
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น
ฝึกการฟังและสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีระดับความยากมากขึ้น เช่น
การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องและอื่นๆ ฝึกการ
อ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษาการเขียน อนุเฉทและ
ข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ตลอดจน
ฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน
Practice more complicated English
for listening, speaking, reading and writing skills such as
talking on the phone, interviews, telling stories and so
on. Practice reading longer passages. Study writing
paragraphs by focusing on the correctness of grammar.
Introduce other contents related to the standard
English test.

ับส

รฉบ

ความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for
innovationand start up; customer discovery;
brainstorming; customer validation; customer
development; product-market fit; prototyping;
intellectual property rights protection
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบ
พื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs;
communication and connectivity of IoTs; ecosystem;
application of IoTs
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for
Campus Sustainability)
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหาร
โครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
Principle of living lab and its application for solving
problems or improving buildings and environment in
the university campus for sustainability; building an
innovative scalable model for the effective project
based implementation and knowledge transfer; project
management emphasized on designing and developing
buildings for sustainably energy saving
*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ทํางานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผล
คํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
Concept of computer technology; components of
computer system; the functions of hardware and
software; data communication and computer
networking; multimedia technology; internet and
application; data retrieving; word processing
implementation; developing basic Webpage
*101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

ยาล

ิ

ุมัต

ัยอน

114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
วิชาบังคับก่อน : 114-202 ภาษาอังกฤษ 4
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
Practice, and review the essential
skills: listening, speaking, reading and writing in relation
to the university Standard English test.

ิท
หาว

ภาม

114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
วิชาบังคับก่อน : 114-201 ภาษาอังกฤษ 3
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการ
เขียนย่อความ การจดบันทึก การจับใจความจากข้อความหรือ
บทความที่อ่านหรือฟังจากผู้สอนหรือเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนา
ภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กําหนดหรือตามความสนใจ โดยสามารถ
ใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยมและหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึก
ทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน
Practice all communicative skills
including listening, speaking, reading and writing.
Practice writing the summary of a passage; taking notes;
reading and listening for comprehension;and discussing
topics of interested using common expressions
withcorrect grammar. Develop skills needed for the
Standard English test.
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114-302 ภาษาอังกฤษ 6(English 6)
วิชาบังคับก่อน : 114-301 ภาษาอังกฤษ 5
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้น
ทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย
Practice, and review the essential
skills: listening, speaking, reading and writing in relation
to the university Standard English test.

ักสูต

หล

114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ (English Usage for
Profession)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 114-202
ภาษาอังกฤษ 4
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการสื่อสาร
ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ
ไม่เป็นทางการ หลักการพื้นฐาน ในการแปลอย่างเป็นระบบ
ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา
ทั้งการแปลภาษา
อังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ
Grammatical structures for both
spoken and written languages;communicative
structures; differences between spoken and written
languages; formal and informal language; basic
translation principles, technical terms and jargons in
each specific area both from English to Thai and from
Thai to English.

ับส

รฉบ

ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม
อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน โปรแกรมนําเสนอ
งาน
Principles of data and information
management; types of data files; algorithm and
problem solving; e-business; computer laws; computer
ethics; computer careers and certification; trends of
information technology; spreadsheet implementation;
software presentation
*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Relationship between human and
environment; significance of natural resources, energy,
global climate change1; awareness of environmental
problems and impacts: from pollutions, loss of
biodiversity; environmental conservation; application of
biotechnology and alternative energy; environmental
laws and laws; lifestyle following philosophy of
sufficiency economy
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)
3(3-0-6)
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อ
สุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค
โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การ
แปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
Importance and roles of nutrition to
health; nutrition and food energy; nutrition and
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic
diets; food transformation; contamination and food
spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food
stability; belief of supplementary diets and dietary
supplements products; food innovation and marketing
direction of healthy diets
*101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)
3(3-0-6)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและ
สีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง
สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ใน

ิ

ุมัต

ัยอน

ภาษาจีน 1(Chinese 1)

ยาล

113-103

ิท
หาว

ภาม

114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทาง
วิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Presentation Techniques
for Profession)
วิชาบังคับก่อน : 114-303 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค
คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคําที่ถูกต้อง และการพูด ใน
สถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ
การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้งาน
Principles of speaking; techniques
to select words, sentences, conjunctions and
expressions; speaking in various situations; discussions
and presentations including academic and business
ones, and job interview as well.
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2(1-2-3)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ
pinyin คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และ
สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออก
เสียงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration Chinese
pinyin system. 300 vocabularies used in everyday life
and simply expressions, Chinese conversation practice,
with emphasis on correct pronunciation.
113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)

ักสูต

หล

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-103 ภาษาจีน 1
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน
การหา
คําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา
Practice
composing
basic
sentences, finding words in a Chinese-Thai dictionary
and conversation with topics of interest. Study 300
additional vocabularies.
ภาษาจีน 3 (Chinese 3)

ภาษาญี่ปุ่น 1(Japanese 1)
2(1-2-

ิ

113-105

ุมัต

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-201ภาษาจีน 3
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอื่น ๆ มาก
ขึ้น ศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน
สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้น
อีกประมาณ 300 คํา
Practice composing more complex
sentences. Study the differences between the
traditional Chinese characters and the simplified
Chinese characters. Practice conversation with topics of
interest. Study 300 additional vocabularies.

ัยอน

ภาษาจีน 4 (Chinese 4)

ยาล

113-202

ิท
หาว

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-104ภาษาจีน 2
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนา
ภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 300 คํา
Practice composing complex
sentences and conversation with topics of interest.
Study 300 additional vocabularies used in business
settings.

ภาม

113-201

ับส

รฉบ

ชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and
their classifications; metal and chemical compounds in
daily life; natural and synthetic colors; drugs and
addictive drugs; detergents and cosmetics; carcinogenic
compounds; toxic compounds used in daily life;
chemical prevention and alleviation
*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in
Daily Life)
3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับ
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
Logic and reasoning; Geometry and
implementation in daily life; application of
mathematics for statistical interpretation; application of
fundamental mathematics for problem solving and
decision making in daily life
*101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน (Statistics in Daily Life)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บ
รวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่าย
ประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความ
น่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติใน
ชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การ
ทํานายผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ
Basic knowledge of statistics; data
collection: demographic data, daily income and
expenses account, business record; basic statistics and
probability; application of basic statistics in daily life for
decision making: spending planning, predictive
investment, and weather forecast
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in
Civilization)
3(3-0-6)
หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการ
เกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การ
นําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบ
การนับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
Fundamental principle and
development of numbers and thinking system with
numbers as the base; application of numbers to
geometry and trigonometry; numbering system and
development of basic statistic possibilities;
fundamental knowledge of logical numbers
*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and
Probability)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมาย
ขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทาง
ธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัว
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3)
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ศึกษา
ระบบเสียงและโครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการ
อ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคา
ตะคานะ
Practical listening and speaking of
basic Japanese. Analysis of the basic structure on oral
comprehension and basic structures and vocabularies.
Practice reading simple sentences and ‘Hiragana’ and
‘Katakana’ writing in those structures.
113-106

ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)

ักสูต

หล

2(1-2วิชาบังคับก่อน : 113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น และคําศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านคัน
จิ และเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่าง
ง่าย
Study and practice listening and
speaking skills with broader structures and vocabularies.
Practice reading ‘Kanji’ and writing small essays in
everyday life and simply expressions.

3)

ภาม

113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3)

ับส

รฉบ

แปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความ
แปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบ
สมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning,
scope, and usage in business; aspects of business data;
data collection; basic probability theory; random
variable; frequency distribution; statistical estimation;
variance and proportion of population; analysis of
covariance and correlation coefficient; hypothesis
testing
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
**101-401
ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
3(2-25)
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลัง
กาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน
Physical, mental, emotional and social wellbeing; sex education; marriage life; health promotion;
health literacy and safety selection of healthcare
products, medication, cosmetic, herbs; food, nutrition
and dietary supplements; value and effect of physical
exercises on various systems of body; personal sports
and game sports practices

ยาล

ิท
หาว

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
พัฒนาการอ่านคันจิจากที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้
Practice listening and learning
conversation in various settings. Learn more
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
complicated grammar and develop reading ‘Kanji’ from **101-402
3(3-0-6)
previous lessons.
(Art and Music Appreciation)
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม
113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese 4)
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัย
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 ต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความ
ซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่า
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่น ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลง
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการ จิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of
อ่าน การเขียนแบบคันจิ เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้าง
architecture, painting, sculpture, dances and music; arts
ทางไวยากรณ์ที่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
Develop ability in effective speaking in major eras; inspiration behind pieces of arts; art
skills including Japanese cultural notions and customs. appreciation; aesthetic evaluation; relationship between
Develop Reading skill and writing skill with more ‘Kanji’ arts, music and life; art in daily life; the value of arts as
and extended vocabularies. Comprehension of specific a tool to sustain the human mind
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
grammatical structures.
3(3-0-6)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
2(1-2-3)

ิ

ุมัต

ัยอน
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ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค
เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี
คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนา
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentences
patterns. Learn basic Korean grammar structures,
vocabularies for daily life. Practice listening skill and
speaking skills emphasis on simple conversations for
daily communication.
113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)

ักสูต

หล

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-111 ภาษาเกาหลี 1
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยค
สนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย
Practice listening and speaking skills
with broader Korean structures emphasis
on conversationand vocabularies for daily life. Practice
reading and writing small essays in everyday life and
simply expressions.

ับส

รฉบ

ประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มี
คุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชือ่ และ
ค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน
แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai
custom and tradition; identity of Thainess; admirable
and valuable intellectual heritages; beliefs and values;
ways of life; music; Thai dances and folk plays;
conservation, inheritance and dissemination of Thainess
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน
3(2-2-5)
(Designing Your Dream)
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการ
ของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้
นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต
Practicing skills in formulating interested topic from
your own inspiration and ideas; hypothesis formulation
and reasoning based on related concepts and theories;
reviewing of information in relation to formulated
hypothesis from various tools; data collection and data
analysis planning; practicing systematic process of
thinking, data gathering, problem-solving, and group
working for the presentation of ideas in order to
enhance lifelong learning skills
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
(Yoga,
Meditation and Art of Living)
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ
ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ
องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ
ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ
การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติ
และข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ
หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต
Yoga for healthy
body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga
practicing; yoga philosophy; history of yoga; eight limbs
of yoga; categories of yoga asanas; pranayama;
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body
preparation before yoga practicing; recommendations
and precautions for yoga practicing; equipment for yoga
practicing; holistic health concept and art of living
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative

ิ

ุมัต

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-113 ภาษาเกาหลี 3
พัฒนาความสามารถในการพูด
เรียนรู้
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน
พัฒนาการอ่านและการเขียน เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจ
โครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาเกาหลีที่ได้เรียนก่อน
หน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
Develop ability in effective speaking
skills including Korean cultural notions
and customs. Develop reading skill and writing skill and
extended vocabularies. Comprehension of specific
grammatical structures to understand the full outline of

ัยอน

113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)

ยาล

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 113-112 ภาษาเกาหลี 2
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพิ่มเติม
Practice listening and learning
conversation in various settings. Learn more
complicated grammar and develop conversation,
reading skill, and writing skill in various settings,
studying additional vocabularies.

ิท
หาว

ภาม

113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)
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หล

Korean language as previously taught and how to use it Photography)
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้อง
as a whole.
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้
ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วย
102-101 ภาษาพม่า 1 (Burmese 1)
ภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบ
2(1-2-3)
ภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ
ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค
แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อ
เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่าคําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนา ความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentences phone camera and other cameras to create
patterns. Learn basic Burmese grammar structures, photography in daily life or for commercial purposes;
vocabularies for daily life. Practice listening skill and visual communication by using basic art composition,
speaking skills emphasis on simple conversations for Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance,
photographic creation and perspective
daily communication.

ักสูต

102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)

ับส

รฉบ

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-101 ภาษาพม่า 1
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยค
สนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย
Practice listening and speaking skills
with broader Burmese structures
emphasis on conversationand vocabularies for daily life.
Practice reading and writing small essays in everyday
life and simply expressions.

ยาล
ิ

ุมัต

ัยอน

2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-102 ภาษาพม่า 2
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพิ่มเติม
Practice listening and learning
conversation in various settings. Learn more
complicated Burmese grammar and develop
conversation, reading skill, and writing skill in various
settings, studying additional vocabularies.

ิท
หาว

ภาม

102-103 ภาษาพม่า 3 (Burmese 3)

102-104 ภาษาพม่า 4 (Burmese 4)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-103 ภาษาพม่า 3
พัฒนาทักษะการพูด
แนวคิดของ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและ
การเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และ
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วิธีการใช้อย่างถูกต้อง

Develop ability in effective speaking
skills including Myanmar cultural notions, behaviors and
customs. Develop reading skill and writing skill and
extended vocabularies. Comprehension of specific
grammatical structures to understand the full outline of
Burmese language as previously taught and how to use
it as a whole.

ักสูต

หล

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1 (BahasaIndonesia 1)
2(1-2-3)
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟัง
และการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetic and basic
BahasaIndonesia fundamental grammar
Structure, 300 vocabularies used in everyday life and
simply expressions. Practice listening skill and speaking
skills emphasis on simple conversations for daily
communication.

ับส

รฉบ
ยาล
ิ

ุมัต

ัยอน

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3 (BahasaIndonesia3)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-112 ภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย 2
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มี
ความซับซ้อนมากขึน้ พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียน
เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษา
คําศัพท์เพิ่มเติม
Practice listening and learning
conversation in various settings. Learn more
complicated BahasaIndonesia grammar and develop
conversation, reading skill, and writing skill in various

ิท
หาว

ภาม

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 (BahasaIndonesia2)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-111 ภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย 1
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น
เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะ
การอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ
อย่างง่าย
Practice listening and speaking skills
with broader BahasaIndonesia structures emphasis on
conversationand vocabularies for daily life. Practice
reading and writing small essays in everyday life and
simply expressions.
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settings, studying additional vocabularies.

ักสูต

หล

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4 (BahasaIndonesia4)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-113 ภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย 3
พัฒนาทักษะการพูด
แนวคิดของ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่าน
และการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได้เรียน
ก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
Develop ability in effective speaking
skills including Indonesian cultural notions, behaviors
and customs. Develop reading skill and writing skill and
extended vocabularies. Comprehension of specific
grammatical structures to understand the full outline of
Bahasa Indonesia language as previously taught and
how to use it as a whole.

รฉบ
ับส

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1 (BahasaMalaysia 1)
2(1-2-3)
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ
300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด
เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetic and basic
BahasaMalaysia fundamental grammar structure, 300
vocabularies used in everyday life and simply
expressions. Practice listening skill and speaking skills
emphasis on simple conversations for daily
communication.

ยาล

ิท
หาว

ภาม
ิ

ุมัต

ัยอน

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 (BahasaMalaysia 2)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-121 ภาษาบาฮาซา
มาเลเซีย 1
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้
โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ้อนขึน้ เน้น
ประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง
ๆ
อย่างง่าย
Practice listening and speaking skills
with broader BahasaMalaysia structures
emphasis on conversationand vocabularies for daily life.
Practice reading and writing small essays in everyday
life and simply expressions.
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 (BahasaMalaysia 3)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-122 ภาษาบาฮาซา
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มาเลเซีย 2

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มี
ความซับซ้อนมากขึน้ พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียน
เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษา
คําศัพท์เพิ่มเติม
Practice listening and learning
conversation in various settings. Learn more
complicated BahasaMalaysia grammar and develop
conversation, reading skill, and writing skill in various
settings, studying additional vocabularies.

ักสูต

หล

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 (BahasaMalaysia 4)
2(1-2-3)
วิชาบังคับก่อน : 102-123 ภาษาบาฮาซา
มาเลเซีย 3
พัฒนาทักษะการพูด
แนวคิดของ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่าน
และการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได้เรียนก่อน
หน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
Develop ability in effective speaking
skills including Malaysian cultural notions, behaviors
and customs. Develop reading skill and writing skill and
extended vocabularies. Comprehension of specific
grammatical structures to understand the full outline of
Bahasa Malaysia language as previously taught and how
to use it as a whole.

ับส

รฉบ
ยาล
ิ

ุมัต

ัยอน

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology)
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หน้าที่การทํางานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลคํา
และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
Concept of computer technology;
components of computer system; the functions of
hardware and software; data communication and
computer networking; multimedia technology; Internet
and its application. Practice data retrieving, using
electronic mail, word processing, and developing basic
Webpage.

ิท
หาว

ภาม

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

121-102 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and
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Works)

หล

หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ประเภทของแฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้
โจทย์ปัญหา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กฏหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
ตารางทํางาน และโปรแกรมนําเสนองาน
Principles of data and information
management; types of data files; algorithm and
problem solving; e-business; computer laws; ethics and
computer security; computer careers and certification;
and trends of information technology. Practice using
spreadsheet and presentation software.

ักสูต

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
โดยชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหา
และผลกระทบในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ับส

รฉบ
ยาล
ิ

ุมัต

ัยอน

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food for Good Health)
3(3-0-6)
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข้อเท็จจริงและ
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารกับโรค และแนวโภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการ
ของอาหาร
Significance and role of food for
health; nutrient loss during processing; facts and myths
regarding food for health and supplementary foods;
food
and
diseases;
nutritional
therapy
concept;nutritional label and food laws that govern the
nutritional quality of foods.

ิท
หาว

ภาม

Study relationship between human
and environment emphasizing the significance of
natural resources, energy, global climate change as well
as awareness of environmental problems and impacts
from pollutions;loss of biodiversity; environment
conservation;the use of biotechnology and alternative
energy; environment regulations and laws as well as
lifestyle according to philosophy of sufficiency
economy.

121-105 เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in daily life)
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หล

3(3-0-6)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนก
สสารโลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน อาทิ
แก้ว กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสี
สังเคราะห์ ยาและสารเสพติดดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมี
ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวันการ
ป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี
The essence of chemistry; matter
and their classifications; chemical compounds in daily
life such as metals, glass, papers, polymers, plastics,
natural and synthetic colors, drugs, addictive drugs,
detergents, cosmetics; carcinogenic compounds; toxic
compounds used in daily life as well as prevention and
alleviation.

ักสูต

121-106
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
(Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ความหมายและพัฒนาการความคิดทาง
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับ
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหาตัวแบบการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
The importance and theoretical
development of mathematics; relationships between
mathematics, numbers, and symbols; mathematics and
technology; mathematics and problem solving and
decision making; logic and reasoning; basic graph
theories application;model design and solutions; and
implementation of mathematics in daily life.

ับส

รฉบ
ยาล
ิ

ุมัต

ัยอน

3(3-0-6)
(Basic Statistics for Data Analysis)
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย
ขอบเขต ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
แบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิง
เส้นอย่างง่าย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป
Basic statistics including data
collection, descriptive statistics, basic probability
theory, random variables, Binomial distribution, Poisson
distribution, Normal distribution, hypothesis testing,
analysis of variance, correlation and simple linear
regression by utilizing statistical programming package.

ิท
หาว

ภาม

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man
and
Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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ักสูต

หล

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาเรื่อง
มลภาวะของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ
ปัญหาของการเพิ่มประชากร การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ํา ลําธาร
การใช้ผืนดินและน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาพื้นดิน
และน้ําที่เสื่อมโทรมให้กลับคงสภาพที่ดี โดยวิธีการทางธรรมชาติ
รวมถึงการป้องกันการทําลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ใน
สภาพสมดุลกับการดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข โดยการทําให้
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น
Relationship between man and
environment, the importance of natural resources and
its reservation. Various aspects of environmental
problems, bio-diversification degradation, changes of
the earth and world climate, population explosion
problem. The conservation of a forest, water reservoir,
river and canal, the land and water used as well as
utilization. The development of expired land and
water are to be good status by the way of natural
methods, included of the protection for destroy the
natural and environment. The balancing of happiness
human life with natural and environmental will be
developed by the best way as well as we could.

ับส

รฉบ
ยาล

ิท
หาว

ภาม

125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in
Civilization)
หลักเบื้องต้น
และพัฒนาการของการ
เกิดขึ้นของตัวเลข และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การ
นําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษา
ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติ
เบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะ
นําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป
Fundamental
principle
and
development of numbers and thinking system with
numbers as the base, the application of numbers to
geometry and trigonometry, study the numbering
system and development of basic statistic possibilities
in order to have fundamental knowledge of logical
numbers that will lead to a higher level of mathematics
theory study

ิ

ุมัต

ัยอน

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and
Probability)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมาย
ขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทาง
หมวดวิชาเฉพาะ
ธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง แบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบ
ปกติ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย 160
–
103
กฎหมายนิติกรรม
สัญญา
ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร
การหาค่าความ 3 (3-0-6)
แปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การทําสอบ (Law of Juristic Act and Contract)
สมมติฐานสําหรับหนึ่งและสองประชากร
Descriptive statistics, frequency
หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม
ตามประมวล
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ักสูต

หล

distribution, probability theory, probability distributions, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ
และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
sampling, and hypothesis testing.
บรรพ 2
Legal juristic act under Civil and
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
Commercial Code, Book I including periods of time and
129-101
พลศึกษาและนันทนาการ (Physical prescription; contract law under Civil and Commercial
Education and Recreation) 2(1-2-3) ความรู้เบื้องต้น
Code, Book II
เกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสําคัญและความจําเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของ 160 – 104 กฎหมายมหาชน
กีฬาและนันทนาการ ความต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การ
3 (3-0-6)
จัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพลศึกษา 1 ชนิด (Public Law)
กีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งฝึก
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมาย แนวคิด
ทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ตลอดจนการเสริมสร้าง นิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน ความจําเป็น
ของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมา และวิวัฒนาการของ
สมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง
Basic knowledge of physical ระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมาย
สถาบันของกฎหมายมหาชนความหมายและ
education; essential recreations for the improvement of มหาชน
รูปแบบของรัฐและเป็นนิติ
life quality in the modern society; types of sports and องค์ประกอบของกฎหมายมหาชน
recreations, need for recreation in each age range; บุคคลสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ
Origin of public law, meaning,
management and administration of recreation. Select
one kind of sports to learn about its rules, regulations, concept, juristic method of public law, necessity of
manners, and basic skills. Practice physical exercise administration by law, evolution of public law system,
andbody strengthening processing the appropriate way scope and special characteristics, public law institutes
and elements of public law, types of states and state
for good health
institutes
129-102
ศิลปะและสังคีตนิยม (Art and Music
160–201
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
Appreciation)
2(1-2-3)
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและ 3 (3-0-6)
ดนตรี หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของศิลปะ (Law of Property and Land Law)
และดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความ
หลักกฎหมายทรัพย์ว่าด้วยทรัพย์ ทรัพย์สิน ตาม
ชื่นชมในศิลปะและดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญในด้าน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ประมวลกฎหมาย
ต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน
เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของ ที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Principles of property, property and
ศิลปะและดนตรีในฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์
land laws under Civil and Commercial Code, Book IV
Meanings and the evolution of art
and Land Code
and music; principles of aesthetics; and major aspects
of art and music. Cultivate understanding, recognition,
and appreciation of artand music. Explore masterworks
160–202
กฎหมายอาญา
:
ภาคทั่วไป
in various fields of art from the ancient to present
ageand artist’s inspiration behind creating those works. 3(3-0-6)
Emphasize values of art and music as tools for uplifting (Criminal Law : General Principles)
human mind
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา
ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 1
หมวดวิชาเฉพาะ
General principles of criminal law under
160
–
103
กฎหมายนิติกรรม
สัญญา Part I of Penal Code
3 (3-0-6)
(Law of Juristic Act and Contract)
160–203
กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม
ตามประมวล (Obligation)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ
และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หลักทั่วไปและปัญหากฎหมายลักษณะหนี้ตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ไม่รวมเนือ้ หาของ
Legal juristic act under Civil and กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาและกฎหมายลักษณะละเมิด
Commercial Code, Book I including periods of time and จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Principles and problems of obligations
prescription; contract law under Civil and Commercial
Code, Book II
and effect of obligations laws under Civil and
Commercial Code, Book II, excluding Juristic Acts and
160 – 104 กฎหมายมหาชน
contract and Acts, Management of Affairs Without
3 (3-0-6)
Mandate and Undue Enrichment
(Public Law)
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมาย แนวคิด 160–204
เอกเทศสัญญา
1
นิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน ความจําเป็น 3(3-0-6)
ของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมา และวิวัฒนาการของ (Specific Contracts I)
ระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมาย
มหาชน
สถาบันของกฎหมายมหาชนความหมายและ
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
องค์ประกอบของกฎหมายมหาชน
รูปแบบของรัฐและเป็นนิติ และพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่า ด้วยเอกเทศสัญญา ซื้อ
บุคคลสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ
ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าซื้อ
Origin of public law, meaning,
Principles of Civil and Commercial
concept, juristic method of public law, necessity of Code, Book III only Sale, exchanges, gifts, hire of
administration by law, evolution of public law system, property, and hire of purchase laws
scope and special characteristics, public law institutes
and elements of public law, types of states and state 160–205
เอกเทศสัญญา
2
3(3-0-6)
institutes
(Specific Contracts II)
160–201
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
3 (3-0-6)
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
(Law of Property and Land Law)
และพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติ ตัวแทน นายหน้า ยืม
ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทําของและรับขน
หลักกฎหมายทรัพย์ว่าด้วยทรัพย์ ทรัพย์สิน ตาม
Principles of Civil and Commercial
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ประมวลกฎหมาย Code, Book III only Agency, brokerage, deposit,
ที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
reconciliation, service agreement, hire of work and
Principles of property, property and carriage laws
land laws under Civil and Commercial Code, Book IV
and Land Code
160–206
กฎหมายอาญา
:
ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offences)
160–202
กฎหมายอาญา
:
ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–202 กฎหมาย
(Criminal Law : General Principles)
อาญา : ภาคทั่วไป)
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวล
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา
ตามประมวล กฎหมายอาญา ภาค 2 และ ภาค 3
กฎหมายอาญา ภาค 1
Principles of penalty under Penal Code
General principles of criminal law under Part II and III
Part I of Penal Code
160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิ
160–203
กฎหมายลักษณะหนี้ ควรได้
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Wrongful Acts, Management of Affairs Without
(Obligation)
Mandate and Undue Enrichment)
ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ตามประมวล
หลักทั่วไปและปัญหากฎหมายลักษณะหนี้ตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ไม่รวมเนื้อหาของ
Tort, management of affairs without
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาและกฎหมายลักษณะละเมิด mandate and undue enrichment laws under Civil and
บรรพ 2
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จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Principles and problems of obligations
and effect of obligations laws under Civil and
Commercial Code, Book II, excluding Juristic Acts and
contract and Acts, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment

Commercial Code
160–209
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
(Constitutional Law and Political Institutions)

วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ
1 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีทสี่ ําคัญของระบบรัฐธรรมนูญ
และปรัชญาแนวความคิดในระบบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสถาบัน
การเมืองที่เกี่ยวข้อง
Evolution of Constitutions, state
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง institutions, rights and freedom of people, important
และพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่า ด้วยเอกเทศสัญญา ซื้อ theories of constitutional system and philosophy in
ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าซื้อ
constitutional system, including political institutions
Principles of Civil and Commercial
Code, Book III only Sale, exchanges, gifts, hire of 160– 301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
property, and hire of purchase laws
3 (3-0-6)
(Negotiable Instruments and Current Account Law)
160–205
เอกเทศสัญญา
2
กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวล
3(3-0-6)
กฎหมายแพงและพาณิชย์ บรรพ 3
(Specific Contracts II)
Bills and notes laws and current account
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง under Civil and Commercial Code, Book III
และพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติ ตัวแทน นายหน้า ยืม
160–303
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทําของและรับขน
Principles of Civil and Commercial 2(2–0–4)
Code, Book III only Agency, brokerage, deposit, (Security Transactions : Personal and Property)
reconciliation, service agreement, hire of work and
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
carriage laws
และพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยค้าํ ประกัน
จํานอง จํานํา
160–206
กฎหมายอาญา
:
ภาคความผิด
Civil and Commercial Code, Book III only
3(3-0-6)
suretyship, mortgage and pledge laws
(Criminal Law : Offences)
160–204
เอกเทศสัญญา
3(3-0-6)
(Specific Contracts I)
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160–304
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
(Partnerships and Company Law)

ุมัต

รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–202 กฎหมาย
อาญา : ภาคทั่วไป)
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 และ ภาค 3
Principles of penalty under Penal Code
Part II and III

ิ

กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Partnerships and Company Law under
160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิ Civil and Commercial Code, Book III
ควรได้
3(3-0-6)
(Wrongful Acts, Management of Affairs Without 160–305
กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
Mandate and Undue Enrichment)
ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ตามประมวล (Family Law)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tort, management of affairs without
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวล
mandate and undue enrichment laws under Civil and กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และกฎหมายว่าด้วยการรับ
Commercial Code
บุตรบุญธรรม
Family Law under Civil and Commercial
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160–209 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 (3-0-6)
(Constitutional Law)

Code, Book V and Adoption law

วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีทสี่ ําคัญของระบบรัฐธรรมนูญ
และปรัชญาแนวความคิดในระบบรัฐธรรมนูญ
Evolution of Constitutions, state
institutions, rights and freedom of people, important
theories of constitutional system and philosophy in
constitutional system

160–306
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : General Principles)

ักสูต
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กระบวนการดําเนินคดีแพ่ง
บทวิเคราะห์ศัพท์
ศาล คู่ความ คําพิพากษาและคําสั่ง วิธีวิพิจารณาสามัญในศาล
ชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 และ
ภาค 2 ตลอดจนความเป็นมาและพัฒนาการของศาลไทย การ
จัดระบบศาลไทยตามรัฐธรรมนูญสาระสําคัญของพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมเกี่ยวกับชั้นศาลการบริการงานศาล เขตอํานาจของ
ศาลองค์คณะผู้พิพากษา
และการจัดการด้านสํานวนคดี
160– 301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
ส่วนประกอบของวิชาชีพผู้พิพากษา
และการบริหารงานของ
3 (3-0-6)
(Negotiable Instruments and Current Account Law) กระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน
Civil Procedure, Terms analysis, courts,
กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวล parties, judgement and orders, ordinary procedure in
trial courts under Civil Procedure Code Part I and Part II,
กฎหมายแพงและพาณิชย์ บรรพ 3
Bills and notes laws and current account including origin and development of Thai courts, Thai
court system establishment, materials of the Court of
under Civil and Commercial Code, Book III
Justice Law about levels of courts, administration,
160–303
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ jurisdiction of courts, judges, and management of files,
2(2–0–4)
elements of justice professions, and management of
(Security Transactions : Personal and Property)
Ministry of Justice at present
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยค้าํ ประกัน 160–308 กฎหมายมรดก
จํานอง จํานํา
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code, Book III only (Law of Succession)
suretyship, mortgage and pledge laws
หลักกฎหมายลักษณะมรดก
ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
Law of Succession under Civil and
160–304
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Commercial Code, Book VI
3(3-0-6)
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
(Partnerships and Company Law)
3(3-0-6)
กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมาย (Law of Evidence)
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน หลักทั่วไป
Partnerships and Company Law under
ของกฎหมายลักษณะพยานและบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
Civil and Commercial Code, Book III
พิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
160–305
กฎหมายครอบครัว อันเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
Principles of evident, general principles
(Family Law)
of Law of Evidence and statues under Civil Procedure
Code and Criminal Procedure Code about evidence
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และกฎหมายว่าด้วยการรับ
บุตรบุญธรรม
160–313
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Family Law under Civil and Commercial 3(3-0-6)
Code, Book V and Adoption law
(Administrative Law and Administrative Procedure)

ับส
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ปรับปรุงรายวิชาให้
ครอบคลุมเรื่อง
สถาบันการเมือง
ด้วย
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160–306
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : General Principles)

ักสูต

หล

กระบวนการดําเนินคดีแพ่ง
บทวิเคราะห์ศัพท์
ศาล คู่ความ คําพิพากษาและคําสั่ง วิธีวิพิจารณาสามัญในศาล
ชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 และ
ภาค 2
Civil Procedure, Terms analysis, courts,
parties, judgement and orders, ordinary procedure in
trial courts under Civil Procedure Code Part I and Part II,
including origin and development of Thai courts, Thai
court system establishment, materials of the Court of
Justice Law about levels of courts, administration,
jurisdiction of courts, judges, and management of files,
elements of justice professions, and management of
Ministry of Justice at present

พื้นฐานหลักการและประวัติของ
กฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฝ่าย
ปกครอง บุคลากรทางการปกครอง การใช้อํานาจรัฐของฝ่าย
ปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง หลักบริการสาธารณะ
ประโยชน์สาธารณะ สัญญาทางปกครอง ละเมิดทางปกครองและ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การควบคุมการใช้อํานาจ
ของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอํานาจศาลปกครอง
องค์กรศาลปกครอง วิธีพจิ ารณาคดีปกครองและการบังคับคดี
ปกครอง
Fundamentals, principles and history of
Administrative Law, Administration of State Affairs,
Administrative, Administrative officers, Administrative
power, Administrative control, public service, public
interest, Administrative contracts, Administrative torts
and official information act, Administrative control by
judiciary, jurisdiction of Administrative courts,
Administrative court’s organs, Administrative procedure
and enforcement

รฉบ

ับส

160–314
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
(Law of Criminal Procedure)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1
ภาค 2 ภาค 3 หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงาน
160–308 กฎหมายมรดก
สอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
3(3-0-6)
อุทธรณ์และฎีกา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Law of Succession)
Criminal Procedure Code, Part I, II and
หลักกฎหมายลักษณะมรดก
ตามประมวล III, Principles of criminal procedure, Power of
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
investigators and courts, criminal lawsuit, procedure in
Law of Succession under Civil and trial, appeal and supreme courts and related laws
Commercial Code, Book VI
160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation I)
(Law of Evidence)
Rules and Regulations, Procedures
regarding the Revenue Code on personal income tax
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน หลักทั่วไป and corporate income tax, Principles of accounting and
ของกฎหมายลักษณะพยานและบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี finance, tax accounting
พิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ
อันเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
Principles of evident, general principles และภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักการบัญชีและการเงินเบื้องต้น การ
of Law of Evidence and statues under Civil Procedure บัญชีภาษีอากร
Code and Criminal Procedure Code about evidence
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
(Public International Law)
160–313 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)
History of international law, theories,
(Administrative Law)
types and origins of international law, international
พื้นฐาน
หลักการและประวัติของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหาร treaties, general principles, customary international
ราชการแผ่นดิน ฝ่ายปกครอง บุคลากรทางการปกครอง การใช้ law, relationship between domestic law and
อํานาจรัฐของฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง หลักบริการ international law, international law entities, sovereignty

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน

ปรับปรุงให้เนื้อหา
ในรายวิชา
ครอบคลุมถึงพระ
ธรรมนูญศาล
ยุติธรรมด้วย
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สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะ สัญญาทางปกครอง ละเมิดทาง
ปกครองและกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
Fundamentals, principles and history of
Administrative Law, Administration of State Affairs,
Administrative, Administrative officers, Administrative
power, Administrative control, public service, public
interest, Administrative contracts, Administrative torts
and official information act,

under international law principle and international
dispute resolutions
ความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ
ลักษณะและบ่อเกิดของ
กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ หลัก
กฎหมายทั่วไป จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้เขตอํานาจตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
160–405

หลักวิชาชีพนักกฎหมายและมารยาททนายความ
2(2–0–4)
(Legal Profession and Legal Etiquette)

หล

ักสูต

Evolution of legal studies and
international law history, thai law history, roles and
responsibility of law in each area etiquette and canon,
160–314
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1 institute controlling legal professionals
3 (3-0-6)
วิวัฒนาการของวิชากฎหมายรวมถึง
(Law of Criminal Procedure)
ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย หน้าที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และงานหลักของกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัยอุดมคติ
ภาค 2 ภาค 3 หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงาน องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
สอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
อุทธรณ์และฎีกา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Criminal Procedure Code, Part I, II and
3(3-0-6)
III, Principles of criminal procedure, Power of (Private International Law)
investigators and courts, criminal lawsuit, procedure in
Introduction to private international
trial, appeal and supreme courts and related laws
law, categories of persons under international law,
nationality law, conflict of law under Conflict of Law
160–402 กฎหมายภาษีอากร
Act B.E. 2481 and conflict of jurisdictions
3(3-0-6)
หลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
(Taxation Law)
คดีบุคคล การจัดสรรบุคคลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
Rules and Regulations, Procedures กฎหมายสัญชาติ การขัดกันแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่า
regarding the Revenue Code
ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 และการขัดกันแห่ง
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ อํานาจศาล
เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
160–407 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
(Philosophy of Law)
Evolution of concepts of philosophy of law
from the past to the present
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
วิวัฒนาการแห่งความคิดในเชิงปรัชญาทาง
3(3-0-6)
กฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(Public International Law)
History of international law, theories, 160–489 การว่าความและศาลจําลอง
types and origins of international law, international
3(3-0-6)
treaties, general principles, customary international
(Advocacy and Moot Court)
law, relationship between domestic law and
Advocacy, preparation of cases, drafting
international law, international law entities, sovereignty the complains, answers, arguments, examination of
under international law principle and international witnesses; verbal statement, making judgement,
dispute resolutions
important principle of law, lawyers, regulations
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ปรับปรุงให้เนื้อหา
ในรายวิชา
ครอบคลุมถึงวิธี
พิจารณาคดี
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regarding lawyers, simulation of litigation in court,
computer program application, use of computer,
information search for lawyers, database for statues,
legal principles, domestic and international court
precedents
หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนคําฟ้อง
และคําให้การ วิธีซักถามพยาน การถามค้าน ถามติง การทําคํา
แถลง หลักสําคัญของกฎหมาย ทนายความ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมายม
ทนายความตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติโดยจัดขึ้นในรูปของศาล
2(2–0–4)
จําลอง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
(Legal Profession and Legal Etiquette)
การบันทึก การค้นคว้า และการนําเสนอสําหรับนักกฎหมาย แหล่ง
สืบค้นบทบัญญัติ หลักกฎหมาย คําพิพากษา ทั้งในและ
Evolution of legal studies and ต่างประเทศ
international law history, thai law history, roles and
160–500 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
responsibility of law in each area
3 (3-0-6)
วิวัฒนาการของวิชากฎหมายรวมถึง
(Justice
and
Law
for
Daily
Life)
ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย หน้าที่
Concepts, principles, meaning of civil,
และงานหลักของกฎหมายในสาขาต่าง ๆ
criminal and administrative justice administration,
history and development of global justice, introduction
to general law, important law in daily life, social and
national regulations, rule of law, alternative dispute
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
resolution, problems and obstacles in justice, use of
3(3-0-6)
computer, information search for lawyers.
(Private International Law)
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงาน
Introduction to private international
law, categories of persons under international law, ยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของ
nationality law, conflict of law under Conflict of Law กระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายสําคัญในการดําเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของ
Act B.E. 2481 and conflict of jurisdictions
หลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนก สังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรม
คดีบุคคล การจัดสรรบุคคลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายสัญชาติ การขัดกันแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่า การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึก การค้นคว้าสําหรับนัก
ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 และการขัดกันแห่ง กฎหมาย
อํานาจศาล
ความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ
ลักษณะและบ่อเกิดของ
กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ หลัก
กฎหมายทั่วไป จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้เขตอํานาจตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

ปรับปรุงให้เนื้อหา
ในรายวิชา
ครอบคลุมถึงภาค 2
และ 3 ด้วย

ักสูต
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ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ปรับปรุงให้เนื้อหา
ในรายวิชาเน้น
เฉพาะภาษีเงินได้
อย่างละเอียด

ัยอน

160–407 นิติปรัชญา

ิ

ุมัต

3(3-0-6)
(Philosophy of Law)
Evolution of concepts of philosophy of law
from the past to the present
160–501 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิ
วิวัฒนาการแห่งความคิดในเชิงปรัชญาทาง
บาล
3 (3-0-6)
กฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(Principles of Human Rights, Moral, Ethics and Good
Governance)
160–489 การว่าความและศาลจําลอง
Principles of human rights, roles and
3(3-0-6)
development of global and Thai human rights. Concept
(Advocacy and Moot Court)
about human rights, Public policy on development
Advocacy, preparation of cases, drafting affecting human rights, Concepts of moral, ethics and
the complains, answers, arguments, examination of social responsibility of government officials, Good
witnesses; verbal statement, making judgement, government practice, Moral issues in globalization,
important principle of law, lawyers, regulations Social impact and guideline on moral and ethics
regarding lawyers, simulation of litigation in court
development.
หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนคําฟ้อง
หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของ
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และคําให้การ วิธีซักถามพยาน การถามค้าน ถามติง การทําคํา
แถลง หลักสําคัญของกฎหมาย ทนายความ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
ทนายความตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติโดยจัดขึ้นในรูปของศาล
จําลอง

ักสูต

หล

160–102 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
3 (30-6)
Civil Law: General Principles)
Bankground, sources, definition, types and
classifications of law, legal system, legislation,
modification, application, interpretation, closure of a
loophold, and repeal of law, relationships of law and
social conditions, rights, duties, as well as excercise of
rights, justifiable acts and principle of good faight,
general principles of civil law within the Civil and
Commercial Code, Book I, excluding juristic act and
contract.
ความเป็นมา บ่อเกิดของกฎหมาย ความหมาย
ประเภท และหมวดหมู่ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลง การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุด
ช่องว่างของกฎหมาย และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับเหตุการณ์ในสังคม สิทธิหน้าที่และการใช้สิทธิ
นิรโทษกรรมและหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งที่บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ไม่รวมเนื้อหา
ของกฎหมายลักษณะนิติกรรม สัญญา

สิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน
นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน
แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทาง
สังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
ผลกระทบทาง
สังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ปรับปรุงให้เนื้อหา
ในรายวิชา
ครอบคลุมถึง
มารยาท
ทนายความด้วย

ับส

รฉบ

160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation II)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–402
กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษี และกฎหมายภาษี
อากรอื่น ๆ
Law and regulations, measures regarding
the Revenue Code on Value Added Tax, Special
Business Tax, Duty Stamp and appeals and other tax
laws

ยาล

ิท
หาว

ภาม

กลุ่มกฎหมายอาญา
160–311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : Measures and Execution of
Judgment)
รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :
หลักทั่วไป
Civil procedure regarding appeals,
measures before judgement; execution of judgements
or orders under the Civil Procedure Code part III and IV
กระบวนการดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 ปรับปรุงเนื้อหาให้
ครอบคลุมถึงการใช้
160–421 นิติวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศด้วย
(Forensic Science)

ิ

ุมัต

ัยอน

Objectives of forensic science
and medical innovations relevant to legal issues,
identification, cause of death examination and evidence
investigation in forensic medicine and forensic science
to prove the evidence for justice
ความมุ่งหมายของนิติวิทยาศาสตร์ และวิทยาการ
ทางการแพทย์ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้กฎหมายอันได้แก่
ชันสูตรศพ การพิสูจน์ตัวบุคคล การวินิจฉัยเหตุการณ์ตาย และ
การตรวจและหาพยานหลักฐาน ในทางนิติเวชวิทยา และนิติ
วิทยาศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการ
ดําเนินคดีทางกฎหมาย
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ักสูต

หล

160–422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
(Criminology and Penology)
Meaning and scope of criminology, รายวิชาใหม่
state and cause of crime and criminal prevention and
justice and criminology, Meaning and scope of
penology, punishment theories, probation, parole, and
prison management
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สภาพ
และสาเหตุของอาชญากรรมและการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมกับอาชญาศึกษา ความหมายและขอบเขต
ของทัณฑวิทยา โดยทฤษฎีการลงโทษ การคุมประพฤติ การพัก
การลงโทษ และการบริหารเรือนจํา

รฉบ

160–423 การสืบสวน สอบสวน
3(3-0-6)
(Criminal Investigation))
Investigation and inquiry in criminal cases,
Investigation and inquiry in special cases, international
terrorism, money laundering prevention and prohibition
law, special methods in investigation other than
enacted in the criminal procedure law
วิธีปฏิบัติในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การสืบสวนและสอบสวนในคดีพิเศษ เช่น การก่อการร้ายข้ามชาติ
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจําเป็นที่ต้องใช้
การสืบสวน สอบสวนพิเศษนอกเหนือจากที่บัญญัติในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เป็นต้น

ับส

กลุ่มกฎหมายอาญา
160–311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : Measures and Execution of
Judgment)
รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :
หลักทั่วไป
Civil procedure regarding appeals,
measures before judgement; execution of judgements
รายวิชาใหม่
or orders under the Civil Procedure Code part III and IV 160–424
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา
3(3-0-6)
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง (Criminal Justice Administration)
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4 Roles and responsibility of entities in justice,
investigation, arrest, temporary release in police, suing
160–421 นิติวิทยาศาสตร์
by public prosecutor, hearing and correction, domestic
3(3-0-6)
and international justice administration, diversion of
(Forensic Science)
justice
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการ
Objectives of forensic science ยุติธรรม การสืบสวน จับกุม ปล่อยชั่วคราวในชั้นพนักงาน
and medical innovations relevant to legal issues, ตํารวจ การสั่งฟ้องของอัยการ การพิจารณาคดีของศาลและการ
identification, cause of death examination and evidence แก้ไขฟื้นฟูโดยราชทัณฑ์ ทฤษฎีการบริหารงานยุติธรรมในและ
investigation in forensic medicine and forensic science ต่างประเทศ มาตรการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม
to prove the evidence for justice
เต็มรูปแบบ (Diversion)
ความมุ่งหมายของนิติวิทยาศาสตร์ และวิทยาการ
ทางการแพทย์ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้กฎหมายอันได้แก่
160–426 สัมมนากฎหมายอาญา
ชันสูตรศพ การพิสูจน์ตัวบุคคล การวินิจฉัยเหตุการณ์ตาย และ
3(3-0-6)
การตรวจและหาพยานหลักฐาน ในทางนิติเวชวิทยา และนิติ (Seminar in Criminal Law)
วิทยาศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการ
Discussion on criminal law to understand
ดําเนินคดีทางกฎหมาย
some substantial issues to
กฎหมายอาญาโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหา
160–422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
ข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
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3(3-0-6)
(Criminology and Penology)
Meaning and scope of criminology,
state and cause of crime and criminal prevention and
justice and criminology, Meaning and scope of
penology, punishment theories, probation, parole, and
prison management
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สภาพ
และสาเหตุของอาชญากรรมและการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมกับอาชญาศึกษา ความหมายและขอบเขต
ของทัณฑวิทยา โดยทฤษฎีการลงโทษ การคุมประพฤติ การพัก
การลงโทษ และการบริหารเรือนจํา

ักสูต

หล

160–423 การสืบสวน สอบสวน
3(3-0-6)
(Criminal Investigation))
Investigation and inquiry in criminal cases,
Investigation and inquiry in special cases, international
terrorism, money laundering prevention and prohibition
law, special methods in investigation other than
enacted in the criminal procedure law
วิธีปฏิบัติในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การสืบสวนและสอบสวนในคดีพิเศษ เช่น การก่อการร้ายข้ามชาติ
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจําเป็นที่ต้องใช้
การสืบสวน สอบสวนพิเศษนอกเหนือจากที่บัญญัติในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เป็นต้น

160–427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Crimes)
Characteristics of economic crimes and
international crime, legal measures to prevent to
prohibit economic crime in both domestic law and
international agreement or cooperation
ลักษณะการกระทําที่เป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ การใช้กฎหมายและ
มาตรการของรัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทํา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งกฎหมายภายในและข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ับส

รฉบ

160–429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Seminar in Law of Criminal Procedures)
Discussion on criminal procedure law to
understand some substantial issues to
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยการสัมมนา
เพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี

ภาม

ิ

ุมัต

3(3-0-6)
(Seminar in Criminal Law)
Discussion on criminal law to understand
some substantial issues to
กฎหมายอาญาโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหา
ข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี

ัยอน

160–426 สัมมนากฎหมายอาญา

และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the
Court )
Meaning of juvenile, causes of
juvenile delinquency from perspectives of sociology
and psychology, prevention and correction of juvenile
delinquency, system and procedure of juvenile
delinquency, principles of the juvenile court and the
procedure and other laws, principles of the Child
Protection Act B.E. 2546
ความหมายของเด็กและเยาวชน
สาเหตุแห่งการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแง่กฎหมาย
สังคมวิทยาและ
จิตวิทยา วิธีป้องกันและแก้ไขผู้กระทําผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน
ตลอดจนระบบและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ยาล

การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
Roles and responsibility of entities in justice,
investigation, arrest, temporary release in police, suing
by public prosecutor, hearing and correction, domestic
and international justice administration, diversion of
justice
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม การสืบสวน จับกุม ปล่อยชั่วคราวในชั้นพนักงาน
ตํารวจ การสั่งฟ้องของอัยการ การพิจารณาคดีของศาลและการ
แก้ไขฟื้นฟูโดยราชทัณฑ์ ทฤษฎีการบริหารงานยุติธรรมในและ
ต่างประเทศ มาตรการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม
เต็มรูปแบบ (Diversion)

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก

ิท
หาว

160–424

160–432
3 (3-0-6)

กลุ่มกฎหมายธุรกิจ
160–208
3(3-0-6)
(Insurance Law)

กฎหมายประกันภัย

Insurance law, principles of insurance law,
insurance, special treatment for transportation and
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160–427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Crimes)
Characteristics of economic crimes and
international crime, legal measures to prevent to
prohibit economic crime in both domestic law and
international agreement or cooperation
ลักษณะการกระทําที่เป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ การใช้กฎหมายและ
มาตรการของรัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทํา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งกฎหมายภายในและข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หล

guarantee insurance, and life insurance under Civil and
Commercial Code, Book III, section 861-897 including
transportation by sea, marine insurance, liability under
contracts on marine insurance, problems on lawsuit,
procedure, jurisdiction, concepts and dispute
resolutions
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย อันได้แก่ หลักทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย การประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการ
ประกันภัยในการรับขน และการประกันค้ําจุน และการประกัน
ชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา
861–897 รวมถึงหลักปฏิบัติในการขนส่งทางทะเล หลักในการทํา
สัญญาประกันภัยทางทะเล ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน
สัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับประกันภัยทางทะเล ปัญหาเกี่ยวกับการ
ฟ้องคดี การดําเนินคดี
อํานาจการพิจารณาของศาล
แนวความคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ

ักสูต

160–429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Seminar in Law of Criminal Procedures)
160–309 กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
Discussion on criminal procedure law to
understand some substantial issues to
(Bankruptcy Law)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยการสัมมนา
เพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี
Bankruptcy procedures, debtors’
asset management, roles of receivers, jurisdiction and
160–432
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก procedure of the Bankruptcy Court, investigation and
3 (3-0-6)
penalty and general introduction, concept of
และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
reorganization and debt restructuring
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการ
Court )
ทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อํานาจศาลและ
Meaning of juvenile, causes of กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายอย่างมีระบบ การสอบสวนและ
juvenile delinquency from perspectives of sociology บทกําหนดโทษ และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟู
and psychology, prevention and correction of juvenile กิจการที่ประสบปัญหาล้มละลาย
delinquency, system and procedure of juvenile
delinquency, principles of the juvenile court and the 160–401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
procedure and other laws, principles of the Child
3(3-0-6)
Protection Act B.E. 2546
(Labor and Social Security Law)
ความหมายของเด็กและเยาวชน
สาเหตุแห่งการ
Labor and history of labor law,
กระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแง่กฎหมาย
สังคมวิทยาและ labor protection, labor relation, procedure, labor court,
จิตวิทยา วิธีป้องกันและแก้ไขผู้กระทําผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน job finding, compensation, history and evolution of
ตลอดจนระบบและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ social security, social security law
ครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและ
แรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แรงงาน หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หลักกฎหมายแรงงาน
หลักการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 สัมพันธ์ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงาน การจัดหางาน
กฎหมายเงินทดแทน ประวัติและวิวัฒนาการของประกันสังคม
กลุ่มกฎหมายธุรกิจ
กฎหมายประกันสังคม
160–208
กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
160–436 กฎหมายธนาคาร
(Insurance Law)
3(3-0-6)
(Banking Law)
Insurance law, principles of insurance law,
Law, rules, regulations and procedures of
insurance, special treatment for transportation and banking
guarantee insurance, and life insurance under Civil and
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีดําเนินการต่าง ๆ
Commercial Code, Book III, section 861-897
ที่เกี่ยวกับธนาคาร

ับส

รฉบ

ยาล

ิท
หาว

ภาม

ิ

ุมัต

ัยอน
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กฎหมายว่าด้วยประกันภัย อันได้แก่ หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกันภัย การประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการ 160–442 สัมมนากฎหมายแพ่ง
รับขน และการประกันค้ําจุน และการประกันชีวิตตามประมวล
3(3-0-6)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 861–897
(Seminar in Civil Law)
Problems regarding civil law on domestic
and international economic changes or development
ปัญหาต่าง ๆ ที่สําคัญในกฎหมายแพ่งตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

หล

160–309 กฎหมายล้มละลาย
(Bankruptcy Law)

ักสูต

3(3-0-6)

ับส

รฉบ

Bankruptcy procedures, debtors’
asset management, roles of receivers, jurisdiction and
procedure of the Bankruptcy Court, investigation and
penalty and general introduction, concept of
reorganization and debt restructuring
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อํานาจศาลและ
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายอย่างมีระบบ การสอบสวนและ
บทกําหนดโทษ และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการที่ประสบปัญหาล้มละลาย

160–445
วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและ
อนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
Business dispute resolution, types, rationale,
measure, special resolutions, arbitration, arbitration
institute code of conduct and international agreement
regarding arbitration, alternative dispute resolutions,
law and resolutions, rules and problems, guarantee,
and legal enforcement of arbitration awards and foreign
judgements
ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่าง ๆ รูปแบบ
เหตุผล วิธีการ การระงับข้อพิพาทแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
หลักกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับสถาบัน อนุญาโตตุลาการ และข้อตกลง ระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สําคัญ ข้อพิจารณาในการทํา
สัญญา การเลือก กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์
และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรอง และบังคับตามคํา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ

ิท
หาว

ภาม

160–448 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
Law regarding copyrights, trademark, trade
name, patent and related laws
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ
ทางการค้า สิทธิบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยาล

ัยอน

160–401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)
(Labor and Social Security Law)
Labor and history of labor law,
labor protection, labor relation, procedure, labor court,
job finding, compensation, history and evolution of
social security, social security law
แรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมาย
แรงงาน หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หลักกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงาน การจัดหางาน
กฎหมายเงินทดแทน ประวัติและวิวัฒนาการของประกันสังคม
กฎหมายประกันสังคม

ปรับปรุงให้เนื้อหา
ในรายวิชา
ครอบคลุมถึง
ประกันภัยทาง
ทะเลด้วย

ิ

ุมัต

160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation II)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–402
กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
160–436 กฎหมายธนาคาร
Law and regulations, measures regarding
3(3-0-6)
the Revenue Code on Value Added Tax, Special
(Banking Law)
Business Tax, Duty Stamp and appeals and other tax
Law, rules, regulations and procedures of laws
banking
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับธนาคาร
เฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษี และกฎหมายภาษี
อากรอื่น ๆ
160–442 สัมมนากฎหมายแพ่ง
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3(3-0-6)
(Seminar in Civil Law)
Problems regarding civil law on domestic
and international economic changes or development
ปัญหาต่าง ๆ ที่สําคัญในกฎหมายแพ่งตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

ักสูต

หล

160–445
วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและ
อนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
Business dispute resolution, types, rationale,
measure, special resolutions, arbitration, arbitration
institute code of conduct and international agreement
regarding arbitration, alternative dispute resolutions, law
and resolutions, rules and problems, guarantee, and
legal enforcement of arbitration awards and foreign
judgements
ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่าง ๆ รูปแบบ
เหตุผล วิธีการ การระงับข้อพิพาทแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
หลักกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับสถาบัน อนุญาโตตุลาการ และข้อตกลง ระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สําคัญ ข้อพิจารณาในการทํา
สัญญา การเลือก กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์
และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรอง และบังคับตามคํา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ
160–452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Law)
INCOTERMS, L/C (Letters of credit),
Expressed or Implied Warranty, Transportation by sea,
marine insurance, Arbitration law, UNCISG (United
Nations Convention on International Sales of Goods),
introduction to GATT and WTO
INCOTERMS, L/C (Letters of credit), การ
รับประกันสินค้า (Expressed or Implied Warranty), การรับ
ขนของทางทะเล
การประกันภัยทางทะเล
พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ, UNCISG (United Nations Convention on
International Sales of Goods) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแกตต์
และ องค์การการค้าโลก (GATT & WTO)

ับส

รฉบ

160–453 กฎหมายทะเลและพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
(Law of the sea and Maritime Law)
Convention, United Nations Convention
of the Law of the Sea, 1982 and domestic and
international law regarding transportation by sea
กฎหมายอนุสัญญา กฎหมายทะเล (United
Nations Convention of the Law of the Sea, 1982) และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับขนสินค้าทางทะเล ทั้งในและระหว่าง
ประเทศ

ิท
หาว

ภาม

160–454 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Human Rights Law)
Concepts and origin, thinking of human
rights and development to human rights law,
International Bills of Rights, International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR) , International
Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR),
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, Convention on the
Rights of the Child
แนวคิด และจุดกําเนิด ความคิดเรื่อง สิทธิ
มนุษยชน และการพัฒนาการเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น
International Bills of Rights, International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR) , International
Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR),
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child)

ยาล

ิ

ุมัต

ัยอน

160–448 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
Law regarding copyrights, trademark, trade
name, patent and related laws
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ
ทางการค้า สิทธิบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

160–463 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
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160–452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Law)
INCOTERMS, L/C (Letters of credit),
Expressed or Implied Warranty, Transportation by sea,
marine insurance, Arbitration law, UNCISG (United
Nations Convention on International Sales of Goods),
introduction to GATT and WTO
INCOTERMS, L/C (Letters of credit), การ
รับประกันสินค้า (Expressed or Implied Warranty), การรับ
ขนของทางทะเล
การประกันภัยทางทะเล
พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ, UNCISG (United Nations Convention on
International Sales of Goods) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแกตต์
และ องค์การการค้าโลก (GATT & WTO)

(International Taxation Law)
Double Taxation Treaty, Transfer Pricing,
Offshore Bank
อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Treaty)
Transfer Pricing, Offshore Bank

ักสูต

หล

160–465
กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Laws)
กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน วิวัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความเป็นมาอาเซียน การร่วมมือทาง
กฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน กฎ
บัตรอาเซียน วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆของกฎหมาย
อาเซียน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศของกลุ่มอาเซียน
Asean law, evolution of Southeast
160–453 กฎหมายพาณิชย์นาวี
Asia and origin of ASEAN, legal cooperation among
2(2-0-4)
Asean countries, Asean Free Trade Area, Asean Charter,
(Maritime Law)
Domestic and international law regarding Analysis of problems and obstacles of Asean law,
transportation by sea
international and domestic issues among Asean
กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับขนสินค้าทางทะเล ทั้ง countries
ในและระหว่างประเทศ
กลุ่มกฎหมายมหาชน
160–471 สัมมนากฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Seminar on Administrative Law)
160–454 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนกฎหมายมหาชน กฎหมาย
3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
(International Human Rights Law)
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญ ทั้งปัญหา
Concepts and origin, thinking of human ข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายและคดีศึกษาที่น่าสนใจในทาง
รายวิชาใหม่
rights and development to human rights law, กฎหมายปกครอง
International Bills of Rights, International Covenant on
Debate and analyze important issues, factual
Civil and Political Rights (ICCPR) , International and legal problems and administrative case study
Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR),
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of 160–472 สัมมนากฎหมายมหาชน
Discrimination against Women, Convention on the
3(3-0-6)
Rights of the Child
(Public Law Seminar)
แนวคิด และจุดกําเนิด ความคิดเรื่อง สิทธิ
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา กฎหมายมหาชน และ
มนุษยชน และการพัฒนาการเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
International Bills of Rights, International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR) , International กฎหมายปกครองและกฎหมายการคลัง
important issues in constitutional law,
Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR),
administrative law and public finance law
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กลุ่มกฎหมายพิเศษ
160–479 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น
(Convention on the Rights of the Child)
3(3-0-6)
(English for Lawyer (Intro))
160–463 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
ถ้อยคําและสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษด้านกฎหมายการสนทนาภาษาอังกฤษใน
(International Taxation Law)
Double Taxation Treaty, Transfer Pricing, การประกอบอาชีพทางกฎหมาย การอ่านและการแปลเอกสาร

ับส

รฉบ

ยาล
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ปรับปรุงให้เนื้อหา
ในรายวิชา
ครอบคลุมถึง
กฎหมายทะเลด้วย

ักสูต

หล

ภาษาอังกฤษที่สําคัญ
Offshore Bank
Legal terms and phrases, legal terms
อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Treaty)
used in conversation for legal profession, reading and
Transfer Pricing, Offshore Bank
translation of legal documents
160–465
กฎหมายอาเซียน
160–481 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(ASEAN Laws)
กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน วิวัฒนาการของภูมิภาค (Environmental Law)
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความเป็นมาอาเซียน การร่วมมือทาง
กฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน กฎ โลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้อมในด้านการ
บัตรอาเซียน วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆของกฎหมาย ควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของ
อาเซียน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายระหว่าง รัฐในการประกันสิทธิของของประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับ
การเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
ประเทศและภายในประเทศของกลุ่มอาเซียน
Asean law, evolution of Southeast การควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
Climate issues with impacts to
Asia and origin of ASEAN, legal cooperation among
Asean countries, Asean Free Trade Area, Asean Charter, Earth, Pollution control law, nature reservation, state
Analysis of problems and obstacles of Asean law, policy to guarantee people’s rights and measures to
international and domestic issues among Asean compensation inquiry in environmental cases, including
land usage control law, and town planning law
countries

รฉบ

160–484 กฎหมายทหาร

ับส

กลุ่มกฎหมายมหาชน
160–471 สัมมนากฎหมายปกครอง

(Military Law)
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎ

ภาม

3(3-0-6)
(Seminar on Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนกฎหมายมหาชน กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญ ทั้งปัญหา
ข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายและคดีศึกษาที่น่าสนใจในทาง
กฎหมายปกครอง
Debate and analyze important issues, factual
and legal problems and administrative case study

2(2–0–4)

อัยการศึก

Criminal Military Law, Military Charter, and

ิท
หาว

Martial Law

160–486 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ยาล

2(2–0–4)
(Consumer Protection Law)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
160–472 สัมมนากฎหมายมหาชน
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ระเบียบ
3(3-0-6)
ปฏิบัติสําหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมาย
(Public Law Seminar)
เกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและ
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา กฎหมายมหาชน และ บริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายปกครองและกฎหมายการคลัง
Concept and principle of consumer
important issues in constitutional law, protection, legal measures regarding on consumer
administrative law and public finance law
protection, regulations, protections on quality control,
products and services, price, labels, packaging,
กลุ่มกฎหมายพิเศษ
advertisement, regulators under the Consumer
160–479 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น
Protection Act and other laws
3(3-0-6)
(English for Lawyer (Intro))
ถ้อยคําและสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย
ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษด้านกฎหมายการสนทนาภาษาอังกฤษใน
การประกอบอาชีพทางกฎหมาย การอ่านและการแปลเอกสาร
ภาษาอังกฤษที่สําคัญ
Legal terms and phrases, legal terms
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used in conversation for legal profession, reading and
translation of legal documents
160–481 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
160–490 ฝึกงานวิชาชีพกฎหมาย
3(0–18–0)
(Legal Profession in Practice)
ฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยการฝึกปฏิบัติจริง
โดยมีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา
Legal profession in practice with
internship at least a semester period

รฉบ

160–484 กฎหมายทหาร

ักสูต

หล

3(3-0-6)
(Environmental Law)
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
โลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้อมในด้านการ
ควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของ
รัฐในการประกันสิทธิของของประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับ
การเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
Climate issues with impacts to
Earth, Pollution control law, nature reservation, state
policy to guarantee people’s rights and measures to
compensation inquiry in environmental cases, including
land usage control law, and town planning law
2(2–0–4)

(Military Law)

ับส

กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎ 160–495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
อัยการศึก
Criminal Military Law, Military Charter, and (Seminar in Law of Civil Procedures)
Civil procedure law, seminar to examine
Martial Law
important legal issues
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยการสัมมนา
160–486 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี
2(2–0–4)
(Consumer Protection Law)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 160–496 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมาย (Education Law)
กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้ของกระทรวง เพื่อ
เกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและ
บริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา ควบคุมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เช่น พ.ร.บ.ระเบียบ
หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค บริหารราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอกชน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นต้น
Concept and principle of consumer
Laws controlling higher education,
protection, legal measures regarding on consumer Ministry of Education Bureau Act, Private Higher
protection, regulations, protections on quality control, Education Institute Act, Rajabhat University, Act
products and services, price, labels, packaging,
advertisement, regulators under the Consumer 160-437 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Protection Act and other laws
3(3-0-6)
(E-commerce Law)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการทําธุรกิจผ่าน
160–488
การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานสํานักงาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ทนายความ
1(1–0–2)
ป้องกันการจารกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Preparation for Counseling and Advocacy in Practice)
Law on internet transactions, e-payment
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ system, prevention of electronic information theft
ออกไปฝึกปฏิบัติงานในสถาบันวิชาชีพด้านที่ปรึกษากฎหมาย
Necessary knowledge for preparation 160–502 สัมมนากฎหมายพิเศษ
before the internship in legal counseling firms
3(3-0-6)

ยาล
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160–490 ฝึกงานสํานักงานทนายความ

ปรับปรุงให้ยืดหยุ่น
ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์
ปัจจุบัน

ักสูต

หล

5(0–30–0)
(Counseling and Advocacy in Practice)
ฝึกปฏิบัติงานในสถาบันวิชาชีพด้านที่ปรึกษา
กฎหมาย การให้คําแนะนําทางกฎหมายโดยการฝึกปฏิบัติจริง เช่น
การจัดตั้ง
การบริหารสํานักงานทนายความและสํานักงานที่
ปรึกษา ระบบการคิดค่าตอบแทน รวมทั้งการว่าความ การเตรียม
คดี การสืบพยาน ขั้นตอนในการดําเนินคดีในศาลรวมถึงจริยธรรม
นักกฎหมาย
โดยมีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อยหนึ่งภาค
การศึกษา
Counseling and advocacy in practice with
legal counseling firms, establishment, management,
pricing methodology, including litigation, preparation,
investigation, process, legal etiquette, internship within
a semester period

(Seminar in Law on Special Topics)
กฎหมายพิเศษโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหา
ข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณีในสถานการณ์ปัจจุบัน
Discussion on special laws to understand
some current substantial issues

รฉบ
ับส

160–495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
(Seminar in Law of Civil Procedures)
Civil procedure law, seminar to examine
important legal issues
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยการสัมมนา
เพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี
3(3-0-6)

ยาล
รายวิชาใหม่

ิ

ุมัต

ัยอน

(Education Law)
กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้ของกระทรวง เพื่อ
ควบคุมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เช่น พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นต้น
Laws controlling higher education,
Ministry of Education Bureau Act, Private Higher
Education Institute Act, Rajabhat University, Act

ิท
หาว

ภาม

160–496 กฎหมายการศึกษา

รายวิชาใหม่
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