
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of  Law Program 
หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
Bachelor of  Law Program 

หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2563 
................. 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาเขต/คณะ/ส านัก/ภาควิชา  ส านักวิชานิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Law Program 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ. 
 ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of  Law 
           ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : LL.B. 
 
3. แขนงวิชา/วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 137  หน่วยกิต 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 8.1 นิติกรของหน่วยงานเอกชน 
 8.2 พนักงานธนาคาร 
 8.3 ที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยงานภาคธุรกิจ 
 8.4 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 8.5 ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป 
 8.6 นิติกรในหน่วยงานของรัฐ 
 8.7 พนักงานคุมประพฤติ  
 8.8 พนักงานบังคับคดี 
 8.9 นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.10 ข้าราชการต ารวจ 
 8.11 ข้าราชการทหาร 
 8.12 นักวิชาการกฎหมาย 
 8.13 ทนายความ 
 8.14 ผู้พิพากษา 
 8.15 อัยการ
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7.  หลักสูตร 
7.1  จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    137  หน่วยกิต 
 
7.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางกฎหมาย 83 หน่วยกิต 
          2.1.1 กลุ่มวิชาหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย 10 หน่วยกิต 
          2.1.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 18 หน่วยกิต 
          2.1.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  6 หน่วยกิต 
          2.1.4 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 11 หน่วยกิต 
          2.1.5 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ  9 หน่วยกิต 
          2.1.6 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 14 หน่วยกิต 
          2.1.7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
          2.1.8 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง 

                 สังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และ 
                 เทคโนโลยี 

9 หน่วยกิต 

     2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมาย 12 หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            30  หน่วยกิต 
 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.1 บังคับเรียน จ านวน 3 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Essential Science and Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
1.2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก จ านวน  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN1002 สุขภาพเพ่ือชีวิต 
Healthy Life 

3(3-0-6) 

GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
Digital technology for Communication and Learning 

3(3-0-6) 

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

2.1 บังคับเรียน  จ านวน 9 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN2001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
Communicative English I 

3(3-0-6) 

GEN2002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
Communicative English II 

3(3-0-6) 

GEN2003 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    
Thai for Communication in the 21st Century 

3(3-0-6) 
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2.2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

GEN2005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
English for Careers 

3(3-0-6) 

GEN2006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
Chinese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
Japanese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

GEN2008 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
Burmese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

GEN2009 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
Korean for Basic Communication 

3(3-0-6) 

GEN2010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
Vietnamese for Basic Communication 

3(3-0-6) 

 
3.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

3.1 บังคับเรียน  จ านวน 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN3001 พลเมืองดี    
Good Civil 

3(3-0-6) 

GEN3002 ศาสตร์พระราชา 
The King’s Philosophy   

3(3-0-6) 
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 3.2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก  จ านวน  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN3003 วิถีวัฒนธรรม  
Cultural Way 

3(3-0-6) 

GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
Sufficiency Economy Philosophy 

3(3-0-6) 

GEN3005 สุนทรียสร้างสรรค์  
Creative Aesthetics 

3(3-0-6) 

GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก        
World Politics and Laws 

3(3-0-6) 

GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต 
Competency of Graduate 

3(3-0-6) 

GEN3008 ประชาคมอาเซียน        
ASEAN Community 

3(3-0-6) 

GEN3009 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

GEN3010 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      
Law in Daily Life 

3(3-0-6) 

GEN3011 ทักษะชีวิต 
Life Skills 

3(3-0-6) 

 

4.  กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN4001 การออกก าลังกายเพ่ือชีวิต 
Exercise for Life 

3(3-0-6) 

GEN4002 พลังงานกับการด าเนินชีวิต  
Energy for Life 

3(3-0-6) 

GEN4003 การรู้เท่าทันการสื่อสาร 
Communication Literacy 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEN4004 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
Entrepreneurship in Special Economic Zone 

3(3-0-6) 

GEN4005 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 
Environment in Today’s World 

3(3-0-6) 

GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล   
Law and occupation in the digital age 

3(3-0-6) 

GEN4007 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

GEN4008 มนุษย ์สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา    
Human, Society, Economic and Development 

3(3-0-6) 

GEN4009 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม  
Voluntaring for Local Development and Social Services 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  7 
 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเฉพาะ      101 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาบังคับทางกฎหมาย       83 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาบังคับดังต่อไปนี้ 
1.1 กลุ่มวิชาหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย จ านวน 10 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB1101 หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย  
Fundamental Principles of Law 

3(3-0-6) 

LLB1102 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 
Thai Legal History and Major Legal System 

2(2-0-4) 

LLB4103 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
Legal Professional Principles of Lawyer 

2(2-0-4) 

LLB4104 นิติปรัชญา     
Philosophy of Law 

3(3-0-6) 

 
1.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง จ านวน 18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB1201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
Law of Juristic Acts and Contracts 

3(3-0-6) 

LLB1202 กฎหมายลักษณะหนี้ 
Obligation Law 

3(3-0-6) 

LLB1203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 
Property Law 

3(3-0-6) 

LLB2204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate 
and Undue Enrichment 

3(3-0-6) 

LLB3205 กฎหมายลักษณะครอบครัว  
Family Law 

3(3-0-6) 

LLB3 620  กฎหมายลักษณะมรดก  
Law of Succession 

3(3-0-6) 

 
1.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา จ านวน 6 หน่วยกิต 



  
  8 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB2301 กฎหมายอาญา  1  
Criminal Law I 

3(3-0-6) 

   LLB2302 กฎหมายอาญา 2       
Criminal Law II 

3(3-0-6) 

 
1.4 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน จ านวน 11 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
Constitutional Law and Political Institution 

3(3-0-6) 

LLB2402 กฎหมายปกครอง 1 
Administrative Law I 

2(2-0-4) 

LLB2403 กฎหมายปกครอง 2  
Administrative Law II 

3(3-0-6) 

LLB3404 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
Administrative Court and Procedure 

3(3-0-6) 

 
1.5 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ จ านวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB2501 เอกเทศสัญญา 1 
Specific Contract I 

3(3-0-6) 

LLB2502 เอกเทศสัญญา 2  
Specific Contract II 

3(3-0-6) 

LLB2503 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท   
Partner and Company Characteristics Law 

3(3-0-6) 
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1.6 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ จ านวน 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB3601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
Law of Civil Procedure I 

3(3-0-6) 

LLB3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
Law of Civil Procedure II 

3(3-0-6) 

LLB3603 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
Law of Criminal Procedure I 

3(3-0-6) 

LLB3604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
Law of Criminal Procedure II 

3(3-0-6) 

LLB3605 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
Law for the Organization of Courts of Justice and 
Criminal Procedure of District Court 

2(2-0-4) 

 
1.7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จ านวน 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB3701 กฎหมายสัญชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
Nationality Law and Private International Law 

2(2-0-4) 

LLB3702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
Public International Law 

2(2-0-4) 

LLB3703 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
International Trade Law 

2(2-0-4) 

 
1.8 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB4801 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
Labor Law and Social Security and Labor Law 
Procedure 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB4802 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
Intellectual Property Law and Intellectual Property and 
International Trade Court Procedure 

3(3-0-6) 

LLB4803 กฎหมายดิจิทัล 
Digital Law 

3(3-0-6) 

 
2. กลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมาย      12 หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกทางกฎหมายดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

รหัสวิชา   ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB4901 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 
Negotiable Instrument Law 

3(3-0-6) 

LLB4902 กฎหมายภาษีอากร 
Tax Law 

3(3-0-6) 

LLB4903 กฎหมายลักษณะพยาน 
Law of Evidence 

3(3-0-6) 

LLB4904 กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 
Bankruptcy Law 

3(3-0-6) 

LLB4905 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาผู้บริโภค 
Consumer Protection Law and Consumer Case 
Procedure 

3(3-0-6) 

LLB4906 กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการค้ามนุษย์  
และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
Law on Security and Human Trafficking and Narcotic Law 

3(3-0-6) 

LLB4907 นิติเวชศาสตร์ 
Forensic Medicine 

3(3-0-6) 

LLB4908 สิทธิมนุษยชน 
Human Rights 

3(3-0-6) 

LLB4909 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
Law of Juvenile Delinquency 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB4910 เอกเทศสัญญา 3 
Specific Contract III 

3(3-0-6) 

LLB4911 กฎหมายธุรกิจดิจิทัล 
Digital Business Law 

3(3-0-6) 

LLB4912 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 
International Criminal Law 

3(3-0-6) 

LLB4913 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law 

3(3-0-6) 

LLB4914 ว่าความและการถามพยาน 
Conduction of Case and Examination in Chief 

3(3-0-6) 

LLB4915 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
English for Lawyer 

3(3-0-6) 

LLB4916 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
Legal Research Methodology 

3(3-0-6) 

 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         6 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา หน่วยกิต 

LLB4917 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
Preparation for Professional Experience in Law 

1(90) 

LLB4918 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
Professional Experience in Law 

5(450) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  หรือ
จะเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมายและไมซ่้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
 
ก. ค าอธิบายรายวิชา 
1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   

GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Essential Science and Mathematics in Daily Life  

                  กระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทียม หลักคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และสถิติเบื้องต้น 
                  Human thinking process, development and application of thinking 
process skills in daily life, scientific method, scientific knowledge and pseudoscience, 
essential mathematical principles in everyday life and elementary statistics 

   
GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Healthy Life  
                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ
สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการรักษา
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
                   Elementary information technology, principles of ethical and legal use 
of internet and social media, security use of information technology, utilization of 
information technology for communication and learning 

   
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Digital Technology for Communication and Learning  
                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                   Introduction to digital technology; ethical and legal use of internet and social 
media, security use of digital technology, utilization of digital technology for communication, 
learning and searching for information; basic knowledge of computer programs.   
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2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

   
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Communicative English I  
                  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการบูรณาการ ทั้ง 4 ทักษะ 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
                  English communication skills by integrating all 4 skills; listening, 
speaking, reading, and writing in everyday life, communication in various situations 
including learning the culture of native speakers. 

   
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Communicative English II  
                   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นโดยการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้น
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างมีเหตุและผล การใช้ส านวนภาษาเพ่ือการเจรจา
ต่อรอง การเล่าประสบการณ์และความสนใจ 
                   Advanced English communication skills by integrating all 4 skills; 
listening, speaking, reading,  and writing for communication in more complicated 
situations with an emphasis on giving opinions in various issues logically, using 
language expressions for negotiation, sharing experiences and interests. 

   
GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

 Thai for Communication in the 21st Century  
                   ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
และการใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับยุคสมัย ทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน เพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
                   Issues relating to Thai language usage in the 21st century, understanding                  
Thai language usage correctly and properly for the era in all 4 skills including 
listening, speaking, reading, and writing in order to analyze, synthesize, and interpret 
creatively 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   

GEN2004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  

                  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารทางวิชาการ 
โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ
สื่อออนไลน์ รวมทั้งการเขียนสรุปความ 
               Essential English skills for academic purposes by focusing on reading 
and writing skills;  analyzing and synthesizing of texts in authentic materials from 
printed and audio-visual media and online resources as well as writing summary. 

   
GEN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Careers  
                  ทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเตรียมตัวสมัครงานทั้งการหาต าแหน่งงาน การ
เขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร
ในสถานที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
เตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค (TOEIC) 
                  English skills needed for a job application preparation including job 
seeking, writing resumes, writing application letters, and job interviews including 
effective communication skills in workplaces; skills needed in preparing for the Test 
of English for International Communication (TOEIC) 

   
GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Chinese for Basic Communication   
                  ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ค าศัพท์ขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ 400 ค าขึ้นไป ส านวนและรูป
ประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและการพูด 
ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร
เบื้องต้นกับชาวจีน 
                   Chinese phonetic system, basic vocabulary of more than 400 words, 
simple expressions and sentence patterns from conversations in various situations 
by focusing on the practice of listening and speaking skills as well as general 
knowledge about manners and cultures for basic communication with Chinese 
people. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   

GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Japanese for Basic Communication  

                   ประเภทตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน โดยเน้นวิธีอ่านและเขียนค าศัพท์หรือประโยคด้วยอักษรโรมัน ส านวนและโครงสร้าง
ไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร เช่น ค าทักทายในชีวิตประจ าวัน การพูดแนะน าตนเอง การ
บอกต าแหน่ง การบอกเวลา การพูดเกี่ยวกับครอบครัวและมหาวิทยาลัย การซื้อและขายสินค้า การ
ชักชวน และการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่น เพ่ือความเข้าใจภาษาควบคู่กับ ธรรมเนียมปฏิบัติและสามารถน าไป
สื่อสารได้อย่างราบรื่น 
                   Types of characters in Japanese, pronunciation system, practice of 
listening, speaking, reading, and writing skills with an emphasis on reading and writing 
vocabulary and sentences in Roman alphabets, basic expressions and grammar 
structures for communication, such as greetings in everyday life, self-introduction, 
telling locations, telling time, talking about family and university, buying and selling 
products, persuading and recommending tourist places, etc., general knowledge about 
social characteristics, culture, and traditions of Japan for understanding the language 
along with the customs and practices to be able to communicate smoothly.   

   
GEN2008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Burmese for Basic Communication  
                  ระบบอักษรพม่าที่สัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์พ้ืนฐาน 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับเบื้องต้น 
                   Myanmar alphabetical systems in relation to phonological system. 
Basic sentence structures, basic vocabulary. Practice of listening, speaking, reading, 
and writing skills in order to communicate in Myanmar language at a fundamental 
level 

   
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Korean for Basic Communication  
                  ตัวอักษรภาษาเกาหลี โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์ ระบบไวยากรณ์ขั้น
พ้ืนฐานและประโยคพ้ืนฐานที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ 
                   Korean alphabets, basic sentence structures, vocabulary, basic 
grammar system and basic sentences used for everyday life communication in 
various situations. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   

GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Vietnamese for Basic Communication  

                  ระบบเสียงภาษาเวียดนาม ตัวอักษรเวียดนาม ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการ
สื่อสารได ้
                   Vietnamese sound systems. Vietnamese alphabet, vocabulary, simple 
expressions and sentence structures applicable for various language use situations 
for daily communication. 

 
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   

GEN3001 พลเมืองดี 3(3-0-6) 
 Good Civil  

                  ปรัชญาของการเป็นพลเมืองดี  สิทธิและหน้าที่พลเมือง พลเมืองกับคุณธรรม
จริยธรรมความหมายของการทุจริตคอรัปชั่น รูปแบบและลักษณะการทุจริตคอรัปชั่น วิธีการ
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การมีส่วนร่วมทางสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ เจตคติของบุคคล
ในสังคม ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม หลักมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ธรรมมาภิบาล
และแนวทางในการสร้างความสามัคคี รวมถึงการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี  และการมีทักษะทาง
สังคมของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือท าให้เกิดพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติ และของโลก 
                   To study fundamental approaches of good citizen, rights and duty of 
citizen, citizen and morals & ethics, meaning, form and characteristic, and resistance 
of dishonesty and corruption, social participation, voluntary and public mind, social 
attitude, leadership and teamwork, human relation and communication, good 
governance and national unity creation, problem solving with peaceful meaning, and 
enhancing of social skill of the 21th century citizen for building of good citizen of 
society, nation and global. 
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GEN3002 ศาสตร์พระราชา  3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy  

                   หลักการและแนวคิดการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เน้นวิธีการด าเนินการที่สามารถใช้ในการด าเนินการปรับปรุง ยกระดับ
ความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดและความขาดแคลนให้มีคุณภาพ 
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน การเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศ ให้ความส าคัญกับการท างาน
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
                   Principles and concepts in development of His Majesty’s the King Rama 
9 and  royal plans and strategies for education and local development of His 
Majesty’s the King Rama 10. Focus on how things can be improved upon with a view 
to achieving greater prosperity, stability, good living and sustainability on what course 
of action should be taken when people encounter hardship; being a good members 
of community, society and nation. Collaborate work with communities, societies and 
related organizations; sufficiency economy principles are amongst key principles and 
concepts implemented. 

   
GEN3003 วิถีวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Cultural Way    
                   ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับสากล ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่นของท้องถิ่นของไทยและของ
โลก ความเข้าใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นล้านนาและเชียงราย การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์
ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญา 
                  Signification, type of culture. Process on how to generate people’s 
understanding and acceptance of cultural differences in local, national and 
international levels, remarkable wisdom of the local Thai and world; and to 
understand culture and wisdom of the Lanna and Chiang Rai, change and adjustment 
of culture and wisdom, and value of culture and wisdom for creativity in culture and 
wisdom. 
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GEN3004 ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Philosophy  

                  ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีผลต่อแนวทางการด าเนินชีวิต
ของประชาชน โดยยึดหลักทางสายกลางอันน าไปสู่สมดุลและยั่งยืนจากคุณลักษณะ 3 ห่วง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและคุณธรรมภายใต้การด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า  และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการท าบัญชี การออม การวางแผนการใช้จ่าย การท า
งบประมาณส่วนบุคคล การลงทุนส่วนบุคคล การเสียภาษ ีและการบริหารเงินเพื่ออนาคต 
                  Signification of sufficiency economy philosophy which affects people 
living with the middle path for balance and sustainability based on three 
characteristic cycles: sufficiency, rationality and immunity and two conditions: 
knowledge and know how, and moral under proactive activities of sufficiency economy 
philosophy and application in daily life including accounting, saving, expense planning, 
personal budgeting and investing, taxing, and future financial planning. 

   
GEN3005 สุนทรียสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Aesthetics  
                  การตระหนักรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้เข้าใจกระบวนการ และสามารถสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะที่น าไปต่อยอดเป็น
ผลงานบนพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับความงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
                  Awareness of basic art, music and performance knowledge in order to 
develop students in terms of creativity process and art making ability which could 
be further developed and applied into everyday life usage within beauty 
groundwork. 
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GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก     3(3-0-6) 
 World Politics and Laws  

                  บริบทการเมืองโลก วิวัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศ ระบบโลกและองค์การ
ระหว่างประเทศความร่วมมือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ระบบกฎหมายโลก บ่อเกิดกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
                  Global politics context, evolution of international society, world system and 
international organization, international conflict and cooperation, world legal system, 
international source of law, international trade and international dispute settlement. 
 
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต  3(3-0-6) 

 Competency of Graduate  
                  หลักการพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ หลักการครองตน ครองคน 
ครองงาน ทักษะในการเข้าถึง เข้าใจและพัฒนาตนเอง ทักษะชีวิตที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
ประกอบด้วยหลัก 3Rs และ 7Cs ซึ่งหลัก 3Rs คือ อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น และหลัก 7Cs คือ 
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ  ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
                  Self-development principles for being desired graduate, manner for 
self-management, personal management, and work management, competency in 
access, understanding, and improvement of self, and skills for the 21st century which 
consist of 3Rs and 7Cs: the 3Rs are Reading, (W)Riting, and (A)Rithmetics; and the 7Cs 
are Critical Thinking & Problem Solving, Creativity & Innovation, Cross-cultural 
Understanding, Collaboration, Teamwork & Leadership, Communications, 
Information & Media literacy, Computing & ICT Literacy, and Career & Learning Skills. 
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GEN3008 ประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
 ASEAN Community  

                  การวิเคราะห์ภูมิภาคอาเซียนเชิงลึก ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุดก าเนิดองค์กรอาเซียน โครงสร้างองค์กร 
วิถีอาเซียน กลไกความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม
ประเทศคู่เจรจาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกหลังการรวมตัว
ประชาคมเศรษฐกิจมีผลบังคับในปี 2558 การตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวทาง
รับมือต่อการเกิดชุมชนอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อไทยและประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือการลงทุนหรือท าธุรกิจกับประเทศในอาเซียน  และ 
สมรรถนะการแข่งขันในการท าธุรกิจของประเทศในอาเซียน 
                  To analyze ASEAN Community deeply in society, culture, history, 
economics, politics and international relations, started point of ASEAN, organizational 
structure, the way of ASEAN life, country coordinating mechanism in politics, 
economics, and cultural society, relationship to the group of dialogue partner 
countries, transformation of Thailand 
 
GEN3009 การเมืองการปกครองของไทย   3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
                  สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ศึกษา
พฤติกรรมทางการเมือง วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล 
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การปกครองท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน 
วัฒนธรรมทางการเมือง การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา 
                  Institutions and processes of politics in Thailand, historical dominance 
of Thai politics. Analying  of the role of political institutions, cabinet, monarchy, 
political parties, parliament, courts, election and local government. Citizenship, 
political and people's lifestyles, political culture, conflict management and peace 
education. 
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GEN3010 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 Law in Daily Life  

                  ความส าคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมายวิวัฒนาการและล าดับศักดิ์ของ
กฎหมายไทย ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนความทราบ และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็น
ต้นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว 
ประมวลกฎหมาย อาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จ าเป็นและป้องกันโดย
ชอบด้วยกฎหมาย บันดาลโทสะ พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสัญชาติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย จับ ค้น 
ปล่อย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการ ยุติธรรมทางแพ่งและอาญา 
                  Significance, characteristic, category and evolution of law including 
hierarchy of Thai law, judicial process in civil and criminal cases, general laws that 
people need to understand and essential for daily life, for instances - civil and 
commercial code in cases of person, legal act and contract law, specific contract, 
family; criminal code in cases of - intention, carelessness, culprit, user, supporter, 
necessity and prevention by the law, anger, traffic act, narcotics act, consumer 
protection act, nationality act; code of criminal procedure in cases of-arrestment, 
investigation, release; the right to justice process, and civil procedure. 
 
GEN3011 ทักษะชีวิต     3(3-0-6) 

 Life Skills  
                  แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
กระบวนการคิดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับตนเอง การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทักษะทางสังคม ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
บนพ้ืนฐานความพอเพียง ความสามารถในการจัดการและออกแบบชีวิตด้านการเงินส่วนตัว การ
ท างาน การเข้าสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้อง
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 
                  Life Skills involves studying psychological concepts to understand and 
appreciate selfness and others, and systematic thinking in order to foster mental 
immunity, recognize and avoid problems and cope with  them; managing emotions 
at work and in daily life; improving social skills; applying the art of happily living with 
sufficiency; developing the ability to manage and design private life in terms of 
personal finance, career, social life, and human interaction; and learning to set 
corresponding life goals based on the changes in 21st century in order to meet social 
needs. 
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GEN4001 การออกก าลังกายเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Exercise for Life  
                  ความสัมพันธ์ของการออกก าลังกายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกก าลังกาย และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักวิธีการป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บ
ทางการออกก าลังกาย 
                  The relation of exercise and body system.  Exercise and daily life; 
exercise for health; enhancing of physical capability; the physical capability test; 
injury prevention and injury treatment from exercise. 
 
GEN4002 พลังงานกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Energy for Life  
                   ประเภท แหล่งก าเนิดของพลังงานและรูปแบบการใช้งาน ความส าคัญของพลังงาน
กับการด าเนินชีวิต ในสังคม โลก และแนวทางการใช้พลังงานในอนาคต การอนุรักษ์พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน กรณีศึกษาและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในพ้ืนที่ตัวอย่าง 
                   Energy classification, energy resources and their uses, importance of energy 
in daily life, community and world life including trend of energy in the future, energy 
conservation in daily life, case study and energy conservation measures in selected area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   



23 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   

GEN4003 การรู้เท่าทันการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Communication Literacy  

                   แนวคิดและหลักการของการรู้เท่าทันการสื่อสารในบริบทสังคมสารสนเทศ อิทธิพล
และรูปแบบของการครอบง าทางการสื่อสาร ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือ
ความตระหนักและรู้เท่าทันการสื่อสารของตนเองและบุคคลอ่ืน หลักการเปิดรับ การเข้าถึง และ
การเผยแพร่กระจายข่าวสารในยุคดิจิทัล คุณลักษณะของผู้รู้เท่าทันการสื่อสาร ผลกระทบของความ
รู้เท่าทันการสื่อสารแนวทางการป้องกันการถูกครอบง าจากข่าวสาร ความรับผิดชอบในการสื่อสาร 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ก่อให้เกิดโทษต่อตน
และสังคมในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางการใช้สื่อยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
                   Principles and concepts of communication literacy in information 
society context, influencing factors and patterns of dominance in communication, 
skills and components of communication literacy to build up an awareness of 
communication literacy of self and others.  Principles of information exposure and 
information accessibility and publicity in digital era.    
   
GEN4004 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship in Special Economic Zone  
                  หลักการและรูปแบบธุรกิจ  หลักการในการด าเนินธุรกิจ  แนวคิดและการ
เตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ แนว
ทางการจัดตั้งธุรกิจ การด าเนินงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและ
เอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมกับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ 
               Principles, concepts and types of business operations preparing for 
entrepreneurship in digital era.  Starting business, guideline in starting business, 
business functions operation, regional economic cooperation and world economic 
cooperation.  Characteristics and importance of Special Economic Zone, government 
and private sectors’ policies toward Special Economic Zone, analyze of being 
entrepreneur in the Special Economic Zone and including of practical knowledge in 
Special Economic Zone. 
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GEN4005 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 Environment in Today’s World  

                  องค์ประกอบ และประเภทของสิ่งแวดล้อม สาเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ  ความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์เพ่ืออนาคต การพัฒนาอย่างยั่นยืนเพ่ือรักษาสมดุลในการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน และกรณีศึกษา   
                  Component and types of environment, Cause and environmental problems, 
Impacts from environmental problems, Current environmental situation in local, national, 
regional and international levels, Environmental concerns in international venues, 
importance of biodiversity, conservation for the future, Sustainable development on 
balancing of natural resource consumption and replacement and case studies. 

   
GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 

 Law on Business Practice in the Digital Age  
                  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สอดคล้องกับธุรกิจ และการประกอบอาชีพในช่วงเวลาที่
เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือท าลายขนบดั้งเดิมในวิถีของธุรกิจหรือกลไกและวิธีการประกอบ
อาชีพ หลักการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว 
กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันและแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายที่สอดคล้องกับธุรกิจและการประกอบอาชีพดิจิทัลต่อไปใน
อนาคต 
                   Law regarding careers and business in the time of technological 
disruption; intellectual properties law, privacy, data protection law including 
technology related laws; the implementation of law in careers and business, 
including the trends of disruptive legal changes which were caused by technological 
advancement in the near future. 
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GEN4007 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Meditation for Life Development  

                   ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท า
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ 
และการน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ ความรู้เบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับ
วิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
                   Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning 
of meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of 
meditation; meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation 
as related to education and work; characteristic, processes, qualities and benefits of 
the states of absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental 
knowledge about insight meditation (Vipassana); differences between the foundation 
meditation (Summata) and the insight meditation (Vipassana); layout of the 
foundation meditation (Summata) and the insight meditation (Vipassana); Insight 
meditation as related to the world population. 

   
GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Human, Society, Economy and development  
                  หลักการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนทางสังคม สภาพของสังคมในแต่ละ
ช่วงวัย ความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคม หลักการ ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการประกอบการ
ธุรกิจเพ่ือสังคม เรียนรู้ในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
ความสัมพันธ์ในทางสังคม เศรษฐกิจ กับการพัฒนาในระดับชาติและระดับโลกที่มีผลกระทบและ
ความเกี่ยวข้องกัน 
                  Living principles of human under uncertain conditions of social aspects, 
different of generations, multisexaul; trends of economic and social development, 
innovation-based economic development; creative economy; social enterprise (SE.), 
sustainable development learning towards Sustainable Development Goals 
framework (SDGs); and the engagement and relationship of economic and social 
development both national and international level. 
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GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม 3(3-0-6) 
 Volunteering for Local Development and Social 

Services 
 

                  แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จิตอาสากับการบริการ
สังคม จิตอาสากับภาคธุรกิจ กระบวนการด าเนินงานอาสาสมัคร การเริ่มต้น การจัดองค์กร การ
ด าเนินงานและการพัฒนา เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรม
จิตอาสาได้ 
                  Principles and concepts about volunteering for local development; 
volunteering and social services; volunteering and business sectors; process of 
volunteering operation; getting start, organizing,  operating and developing; focusing 
on developing and enhancing skills for students to be able to perform volunteer 
activities. 
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LLB1101 หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Fundamental Principles of Law  

                  ความหมาย ลักษณะเฉพาะ การใช้การตีความ และบ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่งแยกสาขา
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน แนวคิดและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 
การจัดรูปแบบองค์กรของรัฐ รวมทั้งหลักทั่วไปตามลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
       Meanings, specific characteristics, interpretation, the origin of law, 
distinction between Public Law and Private Law, concept and legal approach of Public 
Law and Private Law, organization of governmental form, including general principle 
based on Title I-II of Civil Law and Commercial Law. 

   
LLB1102 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 2(2-0-4) 

 Thai Legal History and Major Legal System  
                  วิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ 
การแบ่งสมัยส าคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่างกฎหมายไทยโบราณ อิทธิพลของ
กฎหมายต่างประเทศและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลังเปรียบเทียบระบบกฎหมายหลัก
ที่ส าคัญของโลก 
        Thai law evolution, influence of foreign laws in Thai traditional laws, 
important categorization of Thai law history, study of Thai traditional law examples, 
influence of foreign laws and evolution of modern Thai law system against the major 
world legal system. 
 
LLB4103 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

 Legal Professional Principles of Lawyer  
                  ประวัติความเป็นมาของงานวิชาชีพนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ การปลูกฝังหลักวิชาชีพ
กฎหมายในต่างประเทศและในประเทศไทย หลักในการก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายใน
กฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนหลักจริยธรรม คุณธรรม นิติทัศนะ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
วิชาชีพกฎหมายในสาขาต่าง ๆ 
         Backgrounds of legal profession for the lawyers in various disciplines, 
legal principle education in foreign countries and in Thailand, principles of supervision 
for legal profession in different fields, including principles of ethics, moral and 
problems caused by legal professions in different fields. 
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LLB4104 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
 Philosophy of Law  

                  วิวัฒนาการและหลักการส าคัญทางแนวความคิดในส านักกฎหมายต่าง ๆ ที่ส าคัญของ
โลก ทั้งตะวันตกและตะวันออก เพ่ือผสานความรู้เกี่ยวกับปรัชญาในการร่าง บังคับใช้ และตีความ
กฎหมาย โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงรากแห่งทฤษฎี วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ความรู้แต่ละส านักในทุกมิติ
อันเป็นต้นธารที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดในการใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม 
        Evolution and major principles of legal concepts in various important 
world law offices; including: the west and the east, integration of philosophical 
knowledge for lawmaking, legal enforcement and interpretation, the emphasis of the 
root of theories, comparative analysis of the knowledge of each law office in every 
parameter as the major backgrounds causing thought development in using the laws 
for societal development. 
 
LLB1201 กฎหมายลักษณะนิติกรรม และสัญญา 3(3-0-6) 

 Law of Juristic Acts and Contracts  
                  กฎหมายลักษณะนิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและ
เงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 ลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 6 
และศึกษากฎหมายลักษณะสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา มัดจ า เบี้ยปรับ การเลิก
สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 
        Law of juristic acts, declaration of intention, void and voidable acts, 
conditions and times, period of time and prescription according to Civil and 
Commercial Codes Book I Title IV-VI, and the studies of contract law, realization of 
contract, the impacts of contract, deposit, fine and contract termination according to 
Civil and Commercial Code Book II Title II. 

   
LLB1202 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 

 Obligation Law  
                  ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 1 
        Meanings, causes, objects and effects of obligation, right transferring of 
plural debtors’ and creditors’ claims, extinguishment of debt according to Civil and 
Commercial Code Book II Title II. 
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LLB1203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน     3(3-0-6) 
 Property Law  

                  กฎหมายลักษณะของทรัพย์ ทรัพย์สิน ประเภท ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผลของ
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินการครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพัน  ใน
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
        Law of property, types, essential part, equipment and fruits of property 
according to Civil and Commercial Code Book I Title III, acquisition of property rights, 
possession, servitude, rights to live in property, rights of superficies, legal usufruct, 
charge on immovable property according to Civil and Commercial Code Book IV. 
 
LLB2204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 3(3-0-6) 

 Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate 
and Undue Enrichment 

 

                  กฎหมายความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน และนิรโทษกรรม กฎหมายเรื่อง
จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 
ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 
        Law of tort, compensation and amnesty, law of management of affairs 
without mandate and undue enrichment according to Civil and Commercial Code Book 
II Title III, IV and V. 
 
LLB3205 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0-6) 

 Family Law  
                  กฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
         Family law according to Civil and Commercial Code Book V. 
 
LLB3206 กฎหมายลักษณะมรดก  3(3-0-6) 

 Law of Succession  
                  กฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 
        Law of succession according to Civil and Commercial Code Book VI. 
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LLB2301 กฎหมายอาญา  1  3(3-0-6) 
 Criminal Law I  

                  หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 
และกฎหมายอาญาภาค 3 ความผิดลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 367 – 398 
        General principles of criminal law regarding Criminal Code Book I Section 
I-CVI. 

   
LLB2302 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 

 Criminal Law II  
     กฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366 
     Offense criminal law regarding Criminal Code Book II Section CVII-CCCLXVI. 
 

LLB1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitutional Law and Political Institution  

                  ความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนูญ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักนิติรัฐ อ านาจอธิปไตย 
รูปแบบการปกครองรัฐในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษาประวัติของรัฐธรรมนูญไทยและระบบการจัดองค์กร
และระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
        Meanings and types of constitution, principles of power separation, rules 
of law, sovereignty, state governing form in democratic system and political institution 
of different countries, rights and freedoms of people regarding the constitution under 
the Kingdom of Thailand, and organic law. 

   
LLB2402 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4) 

 Administrative Law I  
                  ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครอง และหลักทั่วไป
เกี่ยวกับหลักการรวมอ านาจ หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติรัฐ การกระท าทางปกครอง หลักการ 
ใช้ดุลพินิจและอ านาจผูกพันของฝ่ายปกครอง หลักการบริหารทางสาธารณะ หลักความชอบด้วย
กฎหมายและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย การจัดรูปแบบการปกครองของประเทศไทย 
        Meanings, significance and purposes of the administrative law, general 
principles of centralization of power, decentralization of power, principle of legal state, 
administrative act, mandatory and considerate decision making power, principles of 
public administration, principe de légalité, and formation of Thai government. 
 



31 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
   

LLB2403 กฎหมายปกครอง 2  3(3-0-6) 
 Administrative Law II  

                  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
        Law relates to administrative practices and infringement liability of the 
officers’ wrongful acts, and law on government information. 
 
LLB3404 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Court and Procedure  
                  หลักทางปฏิบัติของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
        Rules of the administrative court and administrative procedures regarding 
the Act of Establishing the Administrative Court and Administrative Procedures.  
 
LLB2501 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 

 Specific Contract I  
                  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง 5 
       Civil and commercial law related to dealing, consign, mortgage and pledge 
in accordance with the Civil and Commercial Code Book II, Specific Contract Title I-V. 

   
LLB2502 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 

 Specific Contract II  
                  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 9 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 ลักษณะ 13 
        Civil and commercial law related to borrowing, guarantee, mortgage and 
pledge in accordance with the Civil and Commercial Code Book II, Specific Contract 
Title XII-XIII. 
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LLB25 30  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 
 Partner and Company Characteristics Law  

                  ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่าง
หุ้นส่วน การเลิกและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้าง
หุ้นส่วนจด ทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติในห้าง
หุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดโดยอนุโลม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะ 22  ศึกษาการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
เงินปันผล ทุนส ารอง การเพ่ิมทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
และห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 23 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด เพ่ือให้สามารถด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ
ได้และน าบทบัญญัติกฎหมายมาปรับใช้ได้ในทางปฏิบัติ 
        Meanings of company partners, company partnership registration, 
relationship between partners, dissolution and liquidation of the equity department, 
registration of ordinary partnership, merger of registered partnership, establishment and 
registration of a limited partnership, the application of provisions in ordinary 
partnership applying to a limited partnership mutatis and mutandis in accordance with 
Civil and Commercial Code Book III, Title XXII, studying the company establishment, 
stock and stock shareholders, company board, general meeting of shareholders, 
dividend, reserve, increasing and decreasing capitals, company dissolving, company 
amalgamation, conversion of registered partnership and a limited partnership to a 
limited company in accordance with Civil and Commercial Code Book III, Title XXIII and 
Public Company Act to enable the registration of establishing a business organization 
and to apply legal provisions in practices. 
 
LLB3601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 

 Law of Civil Procedure I  
                  หลักทั่วไปในการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และภาค 2 
        General Principles for the implementation of the civil procedure and the 
procedures in court of first instance in accordance with the Civil Procedure Law Book 
I and II. 
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LLB3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
 Law of Civil Procedure II  

     กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งภาค 3 การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 
        Civil procedure law on appeals and petitions in accordance with the Civil 
Procedure Law Book III, temporary protection before judgement and the execution of 
a judgement or order in accordance with the Civil Procedure Law Book IV. 

   
LLB3603 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  

Law of Criminal Procedure I 
3(3-0-6) 

                  กระบวนการด าเนินคดีอาญากับหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 1 
        Criminal proceedings with general principles in accordance with Criminal 
Procedure Law Book I. 

   
LLB3604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  3(3-0-6) 

 Law of Criminal Procedure II  
     กฎหมายวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา 

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา ภาค 
3 ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 
        Procedure law in court of first instance in accordance with Criminal 
Procedure Law Book II, procedures in the appeal court and supreme court in 
accordance with Criminal Procedure Law Book III, IV and VII. 
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LLB3605 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 2(2-0-4) 
 Law for the Organization of Courts of Justice and 

Criminal Procedure of District Court 
 

                  โครงสร้างระบบศาล และระบบศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาลจังหวัด 
ศาลแขวง อ านาจผู้พิพากษา และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นหลักใน
การเสนอคดีต่อศาลได้อย่างถูกต้อง 
        Court system structure and court system under the Constitution of the 
Courts of Justice, jurisdiction of the provincial court, district court, judge power, and 
criminal procedure in district court to be able to be used as the basis for pleading the 
case correctly to the court.  

   
LLB3701 กฎหมายสัญชาติและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4) 

 Nationality Law and Private International Law  
                  หลักเกณฑ์ทั้งในทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ
เอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ตามหลัก
สากลและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย รวมไปถึงการก าหนดสิทธิหน้าที่ และ
สถานภาพของบุคคลทั้งในทางระหว่างประเทศและภายในประเทศตามกฎหมายสัญชาติ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ 
        Principles of both international and domestic guidelines in relations to 
individuals or private sections involving the dimensions related in an international 
manner, rules for legal conflict in accordance with international standards and the Act 
on Conflict of Laws, including assigning rights and responsibilities and individual’s status 
in both international and domestic regarding national law, and criteria related to 
human rights in according to international and domestic law. 
 
LLB37 20  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2(2-0-4) 

 Public International Law  
     ประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ 

ความหมายค าว่ารัฐ ศึกษาองค์กรของรัฐในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การระงับกรณีพิพาทระหว่าง
รัฐโดยสันติวิธี การระงับกรณีพิพาทโดยวิธีที่ไม่ถึงกับท าสงคราม กฎหมายสงครามและความเป็นกลาง 
        History of the evolution of international law, meanings, international law, 
the meaning of state, studying of governmental organizations in relations with foreign 
countries, resolving disputes through peaceful means and by means of no war, war 
law and neutrality.  
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LLB3703 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
 International Trade Law  

     หลักการทางกฎหมายและจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ แบบของสัญญาการค้าระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาขายสินค้า
ระหว่างประเทศ จารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับขนสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขนสินค้าระหว่างประเทศ รูปแบบการช าระเงินเพ่ือ
การค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า รวมไปถึงข้อตกลงต่าง ๆ 
ขององค์การการค้าโลก และกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ 
        Principles of international legal and customs related to international trade, 
form of international trade agreements in accordance with the United Nations 
Convention on Contract of Sale of Goods, international customary governing 
accountability in international sale contracts, laws related to international carriage of 
goods by sea, by land and by air, and laws related to insurance on international carriage 
of goods, forms of payment for international trade, agreement on tariff and trade tariffs, 
including other related agreements of the world trade organization (WTO), and dispute 
resolution process of international trade. 

 
LLB4801 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 3(3-0-6) 

 Labor Law and Social Security and Labor Law Procedure  
                  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        History and evolution of labor law in according to the labor protection 
law, labor relations law, compensation law, social security law, law on establishment 
of labor courts and labor procedure, and other related laws. 
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LLB4802 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 

 Intellectual Property Law and Intellectual Property 
and International Trade Court Procedure 

 

                  กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าตลอดจนวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
        Copyright law, patent law and trademark law, including procedure for 
cases in the intellectual property and international trade court. 

   
LLB4803 กฎหมายดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Law  
                  หลักการพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิและข้อบังคับในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในทางแพ่งและอาญา พระราชบัญญัติการกระท า
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยท าการศึกษาหลักการทางกฎหมายจากทั้งกฎหมายภายในประเทศ ต่างประเทศ และ
ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังศึกษาการท างานของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้ อง การท างานของ
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสม ความแตกต่าง และความเสี่ยง
ทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในด้านความเป็นส่วนตัว การแสดงออก
ทางความคิด การท าธุรกิจการค้า หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
         Basic principles of digital law and technology law, the laws relating to 
rights and regulations for the use of digital technology; both civil and criminal, 
Computer Crime Act, the Act on Electronic Transaction, Personal Data Protection Act 
by studying the legal principles of domestic, foreign and international laws, studying of 
related digital technology work, computer and the internet operations, including 
considering the appropriateness, differences, and legal risks caused by the use of 
technology in various parameters of both privacy, opinion expressions, business 
transactions or computer crime.  
 
LLB4901 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6) 

 Negotiable Instrument Law  
                  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
        Law on bills and current accounts in according to Civil and Commercial 
Code Book III, Title XIX and XXI, and the offenses arising from the use of Cheque Act. 
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LLB4902 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax Law  

                  หลักภาษีอากร การจัดเก็บ กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอนุสัญญาภาษีซ้อน 
        Principles of taxation, revenue storage, tax law in according to Revenue 
Code regarding general provisions of taxation, personal income, corporate income tax, 
value added tax, specific business tax and double tax agreement. 

   

LLB4903 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
 Law of Evidence  

                  กฎหมายลักษณะพยาน การน าสืบและการรับฟังพยานหลักฐาน ทั้งในคดีแพ่งและ
คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 5 
        Law of evidence, abduction and hearing of evidence in both civil and 
criminal cases in accordance with Civil Procedure Code Book I, Title V, and Criminal 
Procedure Code Book V. 

   
LLB4904 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6) 

 Bankruptcy Law  
                  กฎหมายล้มละลาย ขั้นตอนด าเนินคดีล้มละลาย อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา เพ่ือให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ 
        Bankruptcy law, steps of bankruptcy case proceeding, authority and 
responsibility of the official receiver regarding the analysis of legal principles, theories and 
judgement of supreme court in order to be able to use the provision legally in practice.  

   
LLB4905 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาผู้บริโภค 3(3-0-6) 

 Consumer Protection Law and Consumer Case 
Procedure 

 

                  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้ การเยียวยาความเสียหาย พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
        Consumer protection law, enforcement procedure, the remedy for 
damage, Consumer Protection Act, and Consumer Protection Procedure Act. 
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LLB4906 กฎหมายที่เกี่ยวกับความม่ันคงและการค้ามนุษย์ และกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด 

3(3-0-6) 

 Law on Security and Human Trafficking and Narcotic Law  
                  หลักและแนวคิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
และกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
        Principles and concepts on state security, laws relating to State Security 
and Narcotic Laws; including: Martial Law, Emergency Decree on Public Administration 
in Emergency Situations, Internal Security Act, laws related to human trafficking and 
laws related to narcotics; that include: Narcotic Act and Drug Case Procedure Act. 

   
LLB4907 นิติเวชศาสตร์  3(3-0-6) 

 Forensic Medicine  
                  ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการ
ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย การพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติเวช
ศาสตร์ การพิสูจน์พยานหลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่งโดยใช้หลักนิติเวช
ศาสตร์  
       History and purposes of forensic medicine, medical science regarding to 
perform an autopsy to find the cause of death related to the use of law, proven the 
truth according to forensic science, and forensic evidence for civil and criminal litigation 
using forensic science. 
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LLB4908 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
 Human Rights  

                  ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่ง
สิทธิมนุษยชน ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
        History, evolution, theories, comments and philosophy related to basic 
rights, principles and rules that are legal and abstract, ways to promote and protect 
human rights, scope of exercise of human rights in society; including: the laws related 
to the protection of human rights and rights and duties of individuals in according to 
Criminal Procedure Law and Constitutional Law with respect to Criminal Procedure 
Law. 

   
LLB4909 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 

 Law of Juvenile Delinquency  
                  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  การ
ควบคุม และแก้ไขเด็กและเยาวชนกระท าผิด ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญ
ของกฎหมาย จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        Meanings of children and youth, the causes of juvenile delinquency, 
control and correction of juvenile delinquency by the methods of the juvenile and 
family court, the principles of the law establishing juvenile and family court, Juvenile 
Trial Law, and other related laws. 

   
LLB4910 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 

 Specific Contract III  
      กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างท าของ ตัวแทน นายหน้า  และ

ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 6 7 15 16 และ
ลักษณะ 20 
        Civil and Commercial Law regarding hiring labors, outsourcing, broker, 
agent and insurance under the Civil and Commercial Code Book III, Title VI, VII, XV, XVI 
and XX. 
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LLB4911 กฎหมายธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Business Law  
                  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ การเก็บรวบรวม การควบคุมข้อมูล และความ
รับผิดในการเคลื่อนไหวของข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
การค้าในระบบดิจิทัล สัญญาและข้อตกลงในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ความรับผิดของระบบอัตโนมัติ 
เครื่องจักรอัจฉริยะ และ อัลกอริธึม ระบบสัญญาอัจฉริยะ บล้อกเชน และสกุลเงินดิจิทัล และธุรกิจ
ประเภท Platform ในความเปลี่ยนแปลงฉับพลัน (Disruption) ต่อธุรกิจแบบดั้งเดิม และศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและงานสร้างสรรค์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
        Laws relating to ownership, collecting, data control and liability data 
movement in digital businesses, the studies related to digital commerce, trading in 
digital system, contract and agreement in application development, the responsibility 
of automation, intelligent machinery and algorithm, intelligent contract system, 
blockchain and digital currency, platform businesses in the disruptive situation towards 
traditional businesses, and studying the law relating to rights and exploitation of 
intellectual property and creative work in computer system. 
   
LLB4912 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 3(3-0-6) 

 International Criminal Law  
                  กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกฎหมาย
ระหว่างประเทศในทางอาญา อันประกอบด้วยข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การวินิจฉัยเขต
อ านาจศาลภายในประเทศและระหว่างประเทศในกรณีมีการขัดกันของอ านาจกฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การกระท าอันเป็นความผิดในทางอาญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และการน าผู้กระท าผิดขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ เขตอ านาจ ลักษณะ ประวัติและที่มา
ของศาลอาญาระหว่างประเทศ 
        International law and agreements, interpersonal relations and 
international criminal law consisting of agreement on extradition, the diagnosis of 
domestic and international jurisdiction in the case of conflicts of power between 
domestic and international law, and bringing the offender to the International Criminal 
Court, jurisdiction, characteristics, history and background of the International Criminal 
Court. 
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LLB4913 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Law  

                  ประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์และธ ารงรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ นโยบาย รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล ข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กลไกการระงับข้อ
พิพาทด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงบทบาทของท้องถิ่นในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
        History of the conservation and preservation of the environment; 
including natural resources and environmental management, laws and policies 
together with the enforcement of environmental law at an international level, the 
international agreement for the protection of the environment, the mechanisms for 
resolving environmental disputes both domestically and internationally, and local 
roles in legislation related to international sustainable development.  
 
LLB4914 ว่าความและการถามพยาน 3(3-0-6) 

 Conduction of Case and Examination in Chief  
                  ปัญหาในกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถาม
ข้อเท็จจริง การให้ค าปรึกษา การให้ความเห็น การว่าความ ตลอดจนอุดมการณ์และจริยธรรมของ
ทนายความ และการจัดท าร่างกฎหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา และการท ารายงานความเห็นทาง
กฎหมายเอกสาร การจัดท าเอกสารทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
        Legal problems and practice related to the practice of lawyers, 
questioning the facts, consulting, giving opinions, accusation, ideology and ethics of 
lawyers, drafting of law, drafting the contract, reporting legal opinion documents, and 
the preparation of legal documents for the benefit of legal operations. 

   
LLB4915 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 

 English for Lawyer  
                  ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมายเพ่ือให้สามารถอ่าน และเข้าใจ
ความหมายภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย และเพ่ือการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญาเพ่ือให้
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทางการค้าและการท าสัญญาได้ 
        Vocabularies and expressions used generally in legal documents in order 
to be readable and understood, the meanings of legal English used for negotiation and 
drafting a contract in order to be used in business negotiation and contract.  
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LLB4916 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Legal Research Methodology  

                  หลักและวิธีการในการท าวิจัยทางนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งให้รู้และเข้าใจถึง
กระบวนการและขั้นตอนการท าวิจัย ได้แก่ การหาหัวข้อหรือโจทย์วิจัย การวางแผนท าวิจัย การ
สืบค้นและการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอ้างอิง ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย จรรยาบรรณในการท าวิจัย โดยผู้เรียนสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงร่างวิจัยได ้
       Principles and methods in conducting research in law and social sciences 
by aiming to know and understand the process and step of research; including: finding 
research topic, research planning, search and data collection, data analysis, references 
both in qualitative and quantitative research, presentation and dissemination of 
research results, research ethics, and enabling the researcher to write research 
proposal. 

   
LLB4917 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 1(90) 

 Preparation for Professional Experience in Law  
                  การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการฝึกทักษะในด้าน
กฎหมาย ทักษะการท างานด้านกฎหมาย 
        The preparation for professional experience and skills in law and working 
skills in legal practice. 
 
LLB4918 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 5(450) 

 Professional Experience in Law  
                  ฝึกงานทางด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับวิชาชีพ
กฎหมาย 
        Legal internship in governmental organizations, state enterprises and 
private organizations related to legal profession.  

 
 
 
 
 
 
 


