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ว่าง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง		อำ�เภอกันทรวิชัย		จังหวัดมห�ส�รค�ม		รหัสไปรษณีย์		44150

	 โทรศัพท์	:		0-4371-9888	-	89,		0	4371	9889	–	40	ภ�ยใน		1662	–	1699

	 โทรส�ร	:		0-4371-9890

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ		regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.จันทร์ทิพย์		ก�ญจนศิลป์	 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.คัทลีย�		เมฆจรัสกุล	 ผูช้ว่ยอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 น�ยสวัสดิ์		วิชระโภชน์			 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียนและประมวลผล

ที่มาของข้อมูล

 คณะนิติศ�สตร์

รวบรวม / เรียบเรียง/ ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร			 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี			 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต			 ชุมพล

	 น�งส�วสุภ�พร			 ทองส�ดี

	 น�งส�วนิโรบล			 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2565

จำ�นวน	 580	เล่ม

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

	 โทร.	0-4346-6444	แฟกซ์	0-4346-6863	E-mail	:	Klungpress@hotmail.com



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท์	 :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)		 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Laws	Program

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 นิติศาสตรบัณฑิต

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 น.บ.

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	laws

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 L.L.B.

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		141		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 
	 									หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 							จ�านวนหน่วยกิต

	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป			 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 	 105	 หน่วยกิต 

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาเอกบังคับ	 	 93	 หน่วยกิต

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอกเลือก	 	 12	 หน่วยกิต

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต

		 	 			 																																																							รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า	 141	 หน่วยกิต

	 นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า	 	 141	 หน่วยกิต	 (นิสิตภาคพิเศษเรียนเฉพาะส่วนวิชาบังคับ	 93	 หน่วย) 

โดยศึกษาวิชาต่าง	ๆ	ครบโครงสร้างองค์ประกอบและข้อก�าหนดของหลักสูตรตามแบบที่	1	หรือ	แบบที่	2	อย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังนี้

แบบที่	1 แบบที่	2

	 1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 30		หน่วยกิต

	 2.	 วิชาเฉพาะด้าน	 105	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ	 93		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเอกเลือก

	 	 	 (เลือกได้ทุกกลุ่มเรียน)	 12		หน่วยกิต

	 3.	 วิชาเลือกเสรี	 6		หน่วยกิต

	 1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 30		หน่วยกิต

	 2.	 วิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า		93		หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ	 93		หน่วยกิต

	 3.	 วิชาเลือกเสรี	 18		หน่วยกิต

141		หน่วยกิต 141		หน่วยกิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง		พ.ศ.	2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	30		หน่วยกิต		

	 	 (รายละเอยีดตามหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป		(ฉบบัปรบัปรงุ		พ.ศ.	2563)		

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน				 จ�านวน	105	หน่วยกิต		

	 	 ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

	 	 2.1	กลุ่มวิชาเอกบังคับ		 จ�านวน		93	หน่วยกิต

	 2301	101	 กฎหมายแพ่ง	:	หลักทั่วไป								 3(3-0-6)

	 	 Civil	Law	:	General	Principles

	 2301	102	 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย	 2(2-0-4)

	 	 Thai	Legal	History

	 2301	103	 กฎหมายมหาชน	:	หลักทั่วไป		 2(2-0-4)	

	 	 Public	Law	:	General	Principles

	 2301	104			กฎหมายนิติกรรมและสัญญา														 3(3-0-6)	

	 	 Law	of	Juristic	Act	and	Contract

	 2301	105			กฎหมายอาญา	1							 3(3-0-6)

	 	 Criminal	Laws	1

	 2301	106			นิติปรัชญา					 2(2-0-4)

	 	 Legal	Philosophy

	 2301	201			กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง								 3(3-0-6)	

	 	 Constitution	Law	and	Political	Institution

	 2301	202			กฎหมายลักษณะหนี้												 3(3-0-6)	

	 	 Obligation	Laws

	 2301	203			กฎหมายซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	ให้												 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Purchase,	Exchange,	Gift

	 2301	204			กฎหมายละเมิด	จัดการงานนอกสั่ง		 2(2-0-4)

	 	 ลาภมิควรได้			

	 	 Law	of	Torts,	Management	

	 	 of	Affairs	without	Mandate,	

	 	 Undue	Enrichment

	 2301	205			กฎหมายอาญา	2			 2(2-0-4)

	 	 Criminal	Laws	2

	 2301	206			กฎหมายลักษณะทรัพย์	 3(3-0-6)

	 	 Property	Laws

	 2301	207			กฎหมายเช่าทรัพย์	เช่าซื้อ	จ้างแรงงาน	 2(2-0-4)				

	 	 จ้างท�าของ	รับขน

	 	 Law	of	Hire	of	Property,	Hire	of	Purchase,	

	 	 Hire	of	Labour,	Hire	of	Work,		Carriage

	 2301	208			กฎหมายประกันภัย														 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Insurance

	 2301	209		 กฎหมายตัวแทน	นายหน้า	ยืม	ฝากทรัพย์	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Agency,	Brokerage,	Loan,	Deposit

	 2301	210		 กฎหมายที่ดิน	 2(2-0-4)

	 	 Real	Property	Laws

	 2301	211			กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด	 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Bills,	Current	Account

	 2301	301		 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม		 2(2-0-4)

	 	 Court	Organization	Laws

	 2301	302			กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	1		 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Civil	Procedure	1

	 2301	303			กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Criminal	Procedure	1

	 2301	304			กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	

	 	 Family	Laws	

	 2301	305			กฎหมายอาญา	3	 2(2-0-4)

	 	 Criminal	Laws	3

	 2301	306		 กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท	 2(2-0-4)

	 	 Partnership	and	Company	Laws

	 2301	307			กฎหมายปกครอง	1																			 2(2-0-4)

		 	 Administrative	Laws	1

	 2301	308			กฎหมายปกครอง	2														 2(2-0-4)

		 	 Administrative	Laws	2

	 2301	309			กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	2								 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Civil	Procedure	2

	 2301	310			กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	2						 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Criminal	Procedure	2

	 2301	311			กฎหมายค�้าประกัน	จ�านอง	จ�าน�า						 2(2-0-4)

		 	 Law	of		Suretyship,	Mortgage,	Pledge

	 2301	312			กฎหมายมรดก																			 3(3-0-6)	

	 	 Law	of	Succession

	 2301	313			กฎหมายลักษณะพยาน												 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Evidence

	 2301	314			ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย											 2(2-0-4)

	 	 English	for	Lawyer

	 2301	401			กฎหมายล้มละลาย																						 3(3-0-6)	

	 	 Bankruptcy	Laws	

	 2301	402			กฎหมายแรงงาน																												 3(3-0-6)	

	 	 Labour	Laws

	 2301	403		 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง							 3(3-0-6)	

	 	 Public	International	Laws

	 2301	404			วิชาว่าความและศาลจ�าลอง				 2(2-0-4)	

	 	 Litigation	and	Moot	Court

	 2301	405		 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา					 2(2-0-4)	

	 	 Intellectual	Property	Laws

	 2301	406		 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล						 3(3-0-6)	

	 	 Private	International	Laws
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	 2301	407			กฎหมายภาษีอากรและการด�าเนินคดีภาษีอากร	2(2-0-4)	

	 	 Law	of	Taxation	and	Litigating	Tax	Cases

 	 2.2	กลุ่มวิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า		12	หน่วยกิต

	 	 	 (1)	กลุ่มกฎหมายทั่วไป

	 2301	408			กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

			 	 Environmental	Laws

	 2301	409			การใช้ศัพท์และส�านวนกฎหมายภาษาอังกฤษ						2(2-0-4)

	 	 English	Terminology	and	Expressions

	 2301	410			การฝึกงานด้านกฎหมาย	 6(0-12-12)	

	 	 Legal	Training

	 2301	411			ภาษากฎหมายไทย	 2(2-0-4)

	 	 Thai	Legal	Language

	 2301	412			สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม				 2(2-0-4)

	 	 Seminar	on	Law	and	Social	Problems

	 2301	413			หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(2-0-4)

	 	 Principles	of	Legal	Profession

	 2301	414			วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย	 2(2-0-4)

	 	 Legal	Research	Methodology

	 2301	415			กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Public	Health	and	Environment

	 2301	416			กฎหมายสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Veterinary	Laws

	 2301	417			กฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน				 2(2-0-4)

	 	 Anti-Money	Laundering	Laws

	 2301	418			กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร	 2(2-0-4)	

	 	 Agrarian	Laws

	 2301	419		 กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Cultural	Heritage

	 2301	420	 กฎหมายเพื่อการพัฒนา		 2(2-0-4)

	 	 Development	Laws

	 2301	421		 กฎหมายเกี่ยวกับพุทธศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Buddhism

	 2301	422		 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Logistics

	 2301	423		 กฎหมายสื่อสารมวลชน	 2(2-0-4)

	 	 Mass	Communication	Laws

	 2301	424		 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 2(2-0-4)

	 	 Law	on	Business	Electronic	Transactions	

	 2301	425		 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย	 2(2-0-4)

	 	 The	Writting	Skill	on	Law	Examination

  	 (2)	กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

	 2301	426		 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 2(2-0-4)	

	 	 Consumer	Protection	Laws

	 2301	427			กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล	 2(2-0-4)																																											

	 	 และอนุญาโตตุลาการ

	 	 Non	–	Judiciary	Dispute	Settlement	

	 	 and	Arbitration

	 2301	428			สัมมนาทรัพย์สินทางปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Intellectual	Property	

	 2301	429		 สัมมนากฎหมายแพ่ง	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Civil	Laws

	 2301	430			กฎหมายเก็บของในคลังสินค้า		 2(2-0-4)

	 	 ประนีประนอมยอมความและการพนันขันต่อ					

	 	 Law	of	Warehousing,	Compromise,	

	 	 Gambling	and	Abetting

	 2301	431			กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต						 2(2-0-4)

	 	 Customs	and	Excise	Laws

	 2301	432			กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม				 2(2-0-4)

	 	 Industrial	Laws

	 2301	433			กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์				 2(2-0-4)

	 	 Real	Estate	Business	Laws

	 2301	434			กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ			 2(2-0-4)

	 	 Comparative	Civil	Laws

	 2301	435			กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า		 2(2-0-4)

	 	 Anti-Trust	Laws

  	 (3)	กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

	 2301	436		 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น		 2(2-0-4)

	 	 Local	Administration	Laws

	 2301	437			กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Administration	of	State	Affairs

	 2301	438			กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ		 2(2-0-4)

	 	 Comparative		Administrative	Laws

	 2301	439			กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	 2(2-0-4)

	 	 Comparative	Constitutional		Laws

	 2301	440			กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ	 2(2-0-4)

	 	 Public	Service	Laws

	 2301	441			สัมมนากฎหมายมหาชน		 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Public	Laws

	 2301	442			ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ		2(2-0-4)

	 	 Constitutional	Court	and	Procedure

	 2301	443			กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง			 2(2-0-4)

	 	 Political	Party	and	Electoral	Laws
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	 2301	444			ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 2(2-0-4)

	 	 เปรียบเทียบ		

	 	 Comparative	Law	on	Administrative	Courts

	 2301	445			กฎหมายการคลัง		 2(2-0-4)

	 	 Public	Finance	Laws

	 2301	446	 กฎหมายผังเมือง			 2(2-0-4)

	 	 Town	Planning	Laws

	 	 	 (4)	กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

	 2301	447		 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ		 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Economic	Crime

	 2301	448			กฎหมายทหาร	 2(2-0-4)

	 	 Military	Laws

	 2301	449		 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 Criminology	and	Penology

	 2301	450		 กฎหมายการกระท�าความผิดอาญา	 2(2-0-4)

	 	 ของเด็กและเยาวชน

	 	 Law	of	Juvenile	Delinquency

	 2301	451		 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา		 2(2-0-4)

	 	 Investigation	and	Inquiry

	 2301	452		 สัมมนากฎหมายอาญา						 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Criminal	Laws

	 2301	453		 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์					 2(2-0-4)

	 	 Medical	Laws	and	Forensic	Medicine

	 2301	454		 สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา			2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Problems	in	Criminal	Justice

	 2301	455		 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง				 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Civil	Procedure

	 2301	456		 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์		 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Security	and	Computer	

	 	 Related	Crime

	 2301	457		 กฎหมายจราจร									 2(2-0-4)

	 	 Traffic	Laws

	 2301	458	 กฎหมายต�ารวจ	 2(2-0-4)

	 	 Police	Laws

  	 (5)	กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

	 2301	459			กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ		 2(2-0-4)

	 	 International	Trade	Laws

	 2301	460	 กฎหมายพาณิชย์นาวี	 2(2-0-4)

	 	 Maritime	Laws

	 2301	461		 กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและอวกาศ		 2(2-0-4)

	 	 Aviation	and	Aerospace	Laws

	 2301	462		 กฎหมายสมาคมประชาชาติ	 2(2-0-4)																																																									

	 	 แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาเซียน)

	 	 Law	of	Association	of	South	East	

	 	 Asian	Nations	(ASEAN)

	 2301	463		 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 International	Economic	Laws

	 2301	464		 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ				 2(2-0-4)

	 	 International	Organization	Laws

	 2301	465		 กฎหมายทะเล							 2(2-0-4)

	 	 Law	of	the	Sea

	 2301	466	 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	International	Business	Transactions

	 2301	467			กฎหมายสหภาพยุโรป	 2(2-0-4)

	 	 European	Union	Laws	

	 2301	468		 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา		 2(2-0-4)

	 	 The	Law	of	Treaties

	 2301	469			ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Problems	in	the	International	Laws

	 2301	470			กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพ	 2(2-0-4)				

	 	 และความมั่นคงระหว่างประเทศ

	 	 Law	of	Maintenance	of	Peace	

	 	 and	International	Security

	 2301	471			กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ				 2(2-0-4)

	 	 International	Criminal	Laws

	 2301	472	 กฎหมายสิทธิมนุษยชน	 2(2-0-4)

	 	 Human	Rights	Laws

 

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี			 ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใด	 ๆ	ก็ได้ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	001

0043	001

xxxx	xxx

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

การคิดเชิงออกแบบ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2

2

4

2301	101	 กฎหมายแพ่ง	:	หลักทั่วไป 3(3-0-6)

2301	102 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4)

2301	103 กฎหมายมหาชน	:	หลักทั่วไป	 2(2-0-4)

2301	425 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 17		หน่วยกิต

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002	

0041	022

xxxx	xxx

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2

2

4

2301	104 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)

2301	105 กฎหมายอาญา	1 3(3-0-6)

2301	106 นิติปรัชญา 2(2-0-4)

2301	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 18	หน่วยกิต
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

004x	xxx

004x	xxx

004x	xxx

วิชาศึกษาทั่วไป

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	

5.	กลุ่มวิถีสังคม

เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5

2

4

2

2301	201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง	 3(3-0-6)

2301	202 กฎหมายหนี้ 3(3-0-6)

2301	203 กฎหมายซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	ให้ 2(2-0-4)

2301	204 กฎหมายละเมิด	จัดการงานนอกสั่ง	ลาภมิควรได้ 2(2-0-4)

2301	205 กฎหมายอาญา	2 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20		หน่วยกิต

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

004x	xxx

วิชาศึกษาทั่วไป

เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5 6

2301	206 กฎหมายลักษณะทรัพย์ 3(3-0-6)

2301	207 กฎหมายเช่าทรัพย์	เช่าซื้อ	จ้างแรงงาน	จ้างท�าของ	รับขน			 2(2-0-4)

2301	208 กฎหมายประกันภัย 2(2-0-4)

2301	209 กฎหมายตัวแทน	นายหน้า	 2(2-0-4)

2301	210 กฎหมายที่ดิน 2(2-0-4)

2301	211					 กฎหมายตั๋วเงิน	บัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20		หน่วยกิต
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

2301	301 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม																												 2(2-0-4)

2301	302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	1																				 3(3-0-6)

2301	303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	1																	 3(3-0-6)

2301	304 กฎหมายครอบครัว																																				 3(3-0-6)

2301	305 กฎหมายอาญา	3																																						 2(2-0-4)

2301	306 กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท																											 2(2-0-4)

2301	307 กฎหมายปกครอง	1																																 2(2-0-4)

2301	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 19		หน่วยกิต

ปีที่		3		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

ปกติ

2301	308 กฎหมายปกครอง	2																																 2(2-0-4)

2301	309 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	2																				 3(3-0-6)

2301	310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	2																				 2(2-0-4)

2301	311 กฎหมายค�้าประกัน	จ�านอง	จ�าน�า				 2(2-0-4)

2301	312 กฎหมายมรดก																																									 3(3-0-6)

2301	313 กฎหมายลักษณะพยาน																												 3(3-0-6)

2301	314 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย																		 2(2-0-4)

2301	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 19		หน่วยกิต
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

2301	401 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6)

2301	402 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)

2301	403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)

2301	404 วิชาว่าความและศาลจ�าลอง 2(2-0-4)

2301	xxx วิชาเอกเลือก 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 13		หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

2301	405 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)

2301	406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)

2301	407 กฎหมายภาษีอากร 2(2-0-4)

2301	xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 15	หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 	 (รายละเอยีดตามหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	(ฉบบัปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	105	หน่วยกิต

	 	 2.1	กลุ่มวิชาเอกบังคับ																						จ�านวน	93	หน่วยกิต

	 2301	101	 กฎหมายแพ่ง:	หลักทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 Civil	Law	:	General	Principle

	 	 บ ่อเกิดของกฎหมาย	 การอุดช่องว ่างของกฎหมาย 

หลักสุจริต		การตคีวาม		และบคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์		

บรรพ	1		ลักษณะ	1		และลักษณะ	2

	 	 Sources	 of	 law,	 gaps	 in	 law,	 good	 faith,	 

interpretations,	and	persons	under	Civil	and	Commercial	Code,	

Book	1,	Title	1	and	Title	2

	 2301	102	 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย		 2(2-0-4)

	 	 Thai	Legal	History

	 	 อิทธิพลของแนวความคิด	 หลักกฎหมาย	 และระบบ

กฎหมายของอนิเดยีและประเทศตะวนัตกทีม่ต่ีอววิฒันาการของกฎหมาย

ไทยวิวัฒนาการของกฎหมายไทยต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดย

เฉพาะต้ังแต่สมัยจัดท�าประมวลกฎหมายเป็นต้นมา	 โดยเน้นหนักในแง่

กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจในระบบกฎหมายไทย

	 	 The	 influences	of	concepts,	 legal	principles	and	

legal	systems	of	India	and	western	countries	on	the	evaluation	

of	Thai	 law	The	evaluation	of	Thai	 law	 from	 the	past	 to	 the	

present,	 especially	 in	 the	period	when	 the	 codes	have	been	

created,	with	an	emphasis	on	comparative	law	for	the	students’	

understanding	of	the	Thai	legal	system.

	 2301	103	 กฎหมายมหาชน	:	หลักทั่วไป								 2(2-0-4)

	 	 Public	Law	:	General	Principle

	 	 วิวัฒนาการ	 บ่อเกิด	 ความหมาย	 ขอบเขตและลักษณะ

เฉพาะของกฎหมายมหาชน		สถาบนัทางกฎหมายมหาชน	องค์ประกอบและ

รูปของรัฐ	 การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง	 ๆ	 ของรัฐ	 แนวความคิด 

และนิติวิธีของกฎหมายมหาชน	 ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครอง 

ในรัฐ	อ�านาจและทฤษฎีส�าคัญเกี่ยวกับการใช้อ�านาจทางกฎหมายมหาชน	

	 	 The	 evaluation,	 sources,	 meanings,	 scopes,	 

and	 specific	 characteristics	 of	 the	 Public	 Law,	 Public	 Law	 

Institutions,	 elements	 and	 forms	 of	 the	 State,	 the	 juristic	 

persons	 and	 institutions	 of	 the	 State,	 concepts	 and	 juristic	

methods	of	the	Public	Law,	theories	of	administrative	structure	

in	the	State,	power	and	major	theories	related	to	the	exercise	of	

power	in	the	Public	Law

 2301	104	 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา	 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Juristic	Act	and	Contract

	 	 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

บรรพ	1	ลักษณะ	4	ถึงลักษณะ	6	

	 	 Legal	principles	under	the	Civil	and	Commercial	

Law,	Book	1,	Title	4	to	Title	6.

	 2301	105	 กฎหมายอาญา	1	 3(3-0-6)

	 	 Criminal	Laws	1

	 	 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา	การใช้กฎหมายอาญา	โทษ

และวธิกีารเพือ่ความปลอดภยั	ความรบัผดิในทางอาญา	การพยายามกระท�า

ความผิด	ตัวการและผู้สนับสนุน	การกระท�าความผิดหลายบทหรือหลาย

กระทง	อายุความ	และลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา	ภาค	1	อื่นๆ	

	 	 General	 principles	 of	 criminal	 law;	 application	 

of	criminal	law;	punishments	and	measures	of	safety;	criminal	

liability;	criminal	attempt,	principals	and	supporters,	concurrence	

of	 offences;	 recidive;	 prescription,	 and	 pretty	 offences	 

according	to	Book	I	of	the	Penal	Code

	 2301	106		นิติปรัชญา	 2(2-0-4)

	 	 Legal	Philosophy

	 	 ประวตัแิละผลงานของนกัปรชัญา	กฎหมายในส�านกัความ

คิดทางกฎหมายต่างๆ	ปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้น

ความหมายของกฎหมาย	แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ		อ�านาจอธิปไตย	โทษ	

สิทธิ	ความยุติธรรม	ความเป็นธรรมในสังคม	ความเสมอภาค	สภาพบังคับ

ของกฎหมาย	อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย

	 	 The	 principles	 of	 law	 relating	 to	 biography	 

and	 works	 of	 legal	 philosophers	 in	 schools	 of	 thought; 

fundamental	 philosophy	 of	 legal	 theories,	with	 emphasis	 on	

meaning	of	 law;	concept	of	 state,	 sovereignty,	penalty,	 right,	

justice,	social	fairness,	equality,	law	enforcement;	influence	of	

legal	philosophy	on	law	making	and	application

 2301	201	 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง	 3(3-0-6)

	 	 Constitution	Law	and	Political	Institution

	 	 ประวัติ	 ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ	การจัด

ท�ารัฐธรรมนูญ	 องค์กรต่างๆ	 ทางการเมือง	 สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ 

ของบุคคล		ทฤษฏีที่ส�าคัญ	ๆ	ของระบบรัฐธรรมนูญ		รวมทั้งปรัชญาของ

แนวความคิดต่าง	ๆ	ในระบบรัฐธรรมนูญ

	 	 History,	meanings	and	types	of	the	constitution,	

establishment	 of	 the	 constitution,	 political	 organizations,	 

rights,	 freedom	and	duties	 of	 persons,	major	 theories	 of	 the	

constitutional	system	including	philosophies	and	concepts	 in	

the	constitutional	system
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	 2301	202	 กฎหมายลักษณะหนี้			 3(3-0-6)

	 	 Obligation	Laws

	 	 หลักทั่ วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ 	 วัตถุแห ่งหนี้ 

ผลแห่งหน้ี	 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน	 การโอนสิทธิเรียกร้อง	 และ 

ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 2 

ลักษณะ	1

	 	 General	of	obligation	law,	subject	of	obligations;	

effects	of		obligations,	plurality	debtors	and	creditors,		transfer	

of	claims	and	extinction	of	obligations	according	to	Book	II		title	

I	of		the	Civil	and	Commercial	Code

	 2301	203	 กฎหมายซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	ให้		 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Purchase,	Exchange,	Gift

	 	 หลักและกฎหมายเกี่ยวกับซ้ือขาย	 แลกเปลี่ยนให  ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ	3

	 	 Legal	principles	and	law	on	purchase,	exchange	

and	gift	according	to	the	Civil	and	Commercial	Code,	Book	III

	 2301	204	 กฎหมายละเมิด	จัดการงานนอกสั่ง		 2(2-0-4)	

	 	 ลาภมิควรได้

	 	 Law	of	Torts,	Management	of	Affairs	

	 	 without	Mandate,	Undue	Enrichment

	 	 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ลกัษณะละเมดิ	จัดการงาน

นอกส่ัง	 ลาภมิควรได้	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 2	

ลักษณะ	3	,	4	และ	5

	 	 Legal	principles	of	wrongful	act;	management	of	

affairs	without	mandate	 and	undue	enrichment	 according	 to	

Book	II	title	III	,	IV	and	V	of		the	Civil	and	Commercial	Code

	 2301	205	 กฎหมายอาญา	2	 2(2-0-4)

	 	 Criminal	Laws	2

	 	 หลักกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา	ภาค	2	ลักษณะ	1	ถึง	9

	 	 The	 principles	 of	 law	 relating	 to	 offences	 

according	to	Book	II		title	I	to	IX	of	the	Penal	Code

	 2301	206	 กฎหมายลักษณะทรัพย์	 3(3-0-6)

	 	 Property	Laws

	 	 ลักษณะทรัพย์	 ประเภทของทรัพย์สิน	 รวมทั้งอุปกรณ์ 

ส่วนควบ	ดอกผล	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์บรรพ	1	ลกัษณะ	

3	และศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	บรรพ	4	

	 	 Legal	 principles	 of	 thing;	 types	 of	 property,	 

accessories,	 component	part	 and	 fruit	 of	 things	according	 to	

Book	I	title	III	and	legal	principles	of	property	according	to	Book	

IV	of	the	Civil	and	Commercial	Code

	 2301	207	 กฎหมายเช่าทรัพย์	เช่าซื้อ	จ้างแรงงาน		 2(2-0-4)

	 	 จ้างท�าของ	รับขน

	 	 Law	of	Hire	of	Property,	Hire	of	

	 	 Purchase,	Hire	of	Labour,	Hire	of	Work	

	 	 and	Carriage

	 	 หลักและกฎหมายเกี่ยวกับเช่าทรัพย์	 เช่าซื้อ	 จ้างแรงงาน	

จ้างท�าของ	รับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	3

	 	 Principles,	 theories	and	 law	on	hire	of	property,	

hire	 of	 purchase,	 hire	 of	 labour,	 hire	 of	work	 and	 carriage	 

according	to	the	Civil	and	Commercial	Code,	Book	3

	 2301	208	 กฎหมายประกันภัย	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Insurance

	 	 หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย	 ว่าด้วยการประกัน

วินาศภัย	 และการประกันชีวิต	 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน	 

การประกันภัยค�้าจุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 3	

ลักษณะ	20

	 	 Legal	principles	pertaining	to	insurance;	insurance	

against	loss,	insurance	on	life	and	special	rules	for	insurance	on	

carriage,	 guarantee	 insurance	of	Civil	 and	Commercial	Code	

Book	III	title	XX

	 2301	209		กฎหมายตัวแทน	นายหน้า	ยืม	ฝากทรัพย์		 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Agency,	Brokerage,	Loan,	

	 	 Deposit	

	 	 หลักกฎหมายเก่ียวกับตัวแทน	นายหน้า	 ยืม	ฝากทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	3

	 	 The	law	of	agency,	brokerage,	loan,	deposit	under	

the	Civil	and	Commercial	Law,	Book	3

	 2301	210	 กฎหมายที่ดิน	 2(2-0-4)

	 	 Real	Property	Laws	

	 	 ประวัติและหลักส�าคัญของกฎหมายที่ดินตามประมวล

กฎหมายที่ดิน	 ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดินกฎเกณฑ  ์

แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน	กฎหมาย

อาคารชุด	 การค้าที่ดิน	 ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆกฎหมายเวนคืน	

อุทธรณ์ค่าทดแทนการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน	 อาคาร	 อาคารชุด 

การติดต่อส�านักงานท่ีดินพระราชบัญญัติผังเมืองการบังคับใช้ผังเมือง 
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และการชดใช้ความเสียหายให้แก่เอกชนผู ้เสียหายความปลอดภัย 

ทางอากาศ	เขตทหาร	วัด

	 	 History	 and	major	 principles	 of	 the	 law	 on	 

real	 property	 under	 Land	Code,	 types	 and	 natures	 of	 land	 

management,	 regulations	of	 land	and	building	allocation	 law,	

condominium	 law,	 land	 trading,	 taxes	 and	 fees,	 law	on	 land	

expropriation,	 petition	 for	 compensation,	 valuation	 of	 land,	 

building,	condominium,	land	office	contact,	Town	Planning	Act,	

enforcement	 of	 the	 town	 planning	 and	 compensation	 for	 

damages	to	affected	persons,	air,	military	and	temple	security

	 2301	211	 กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด		 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Bills,	Current	Account

	 	 กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด	 อันได้แก  ่

หลกัทัว่ไปเกีย่วกับตัว๋เงนิตัว๋แลกเงนิการออกและการสลกัหลงัตัว๋แลกเงนิ

การรับรองและอาวัลเป็นต้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

บรรพ	3	รวมทั้งศึกษาถึงตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ

	 	 The	Law	of	Bills	and	Current	Account	including	

the	general	principles	on	bills,	bills	of	exchange,	issuance	and	

endorsement	of	bills	of	exchange,	acceptance	and	aval	under	

Civil	and	Commercial	Code,	Book	3,	and	the	study	of	negotiable	

instruments

	 2301	301	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 2(2-0-4)

	 	 Court	Organization	Laws

	 	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 และ

กฎหมายเกี่ยวกับอ�านาจศาล	และระบบศาลต่าง	ๆ	ของไทย	

	 	 Legal	principles	and	 law	on	Court	Organization	

and	power	of	court	and	court	system

	 2301	302	 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Civil	Procedure	1

	 	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 ภาค	 1	 และ 

ภาค	2	

	 	 The	Law	of	Civil	Procedure	1	and	2

	 2301	303	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	1					 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Criminal	Procedure	1

	 	 ลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	

ภาค	1	และภาค	2

	 	 The	 legal	 principles	 under	 Law	 of	 Criminal	 

Procedure	1	and	2

	 2301	304	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)

	 	 Family	Laws	

	 	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	5

	 	 Civil	and	Commercial	Code,	Book	5

	 2301	305	 กฎหมายอาญา	3	 2(2-0-4)

	 	 Criminal	Laws	3

	 	 ศึกษาหลักกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา	ภาค	 2	 ลักษณะ	 10	 ถึง	 12	 และความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา	ภาค	3

											 A	 study	 on	 the	 principles	 of	 law	 relating	 

to	 offences	 according	 to	 Book	 II	 title	X	 to	XII	 and	Book	 III	 

of	the	Penal	Code

	 2301	306	 กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท	 2(2-0-4)

	 	 Partnership	and	Company	Laws

	 	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ลักษณะ	22

	 	 Civil	and	Commercial	Code,	Title	22

	 2301	307	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)

	 	 Administrative	Laws	1

	 	 ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ลั ก ษณ ะ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ฝ ่ า ย ป ก ค ร อ ง 

(Administration)	 และกฎหมายปกครอง	บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง	

ในระบบกฎหมายต่าง	ๆ	หลักการพื้นฐาน	การใช้และการตีความกฎหมาย

ปกครอง	การจดัระเบียบราชการบรหิารการจดัต้ังและสถานะทางกฎหมาย

ของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน	 ทฤษฎีว ่าด ้วยการกระท�าของ 

ฝ่ายปกครอง	 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของ 

ฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง	

	 	 The	 history	 and	 general	 characteristics	 of	 

administrative	 agencies	 and	Administrative	 Law,	 sources	 

of	 the	Administrative	 Law	 in	 legal	 systems,	 fundamental	 

principles,	 implementation	 and	 interpretation	 of	 the	 

Administrative	Law,	 administrative	 agencies,	 establishment	

and	legal	status	of	juristic	persons	in	the	Public	Law,	theories	of	

the	act	of	 administrative	agencies,	 criteria	 for	administrative	

performance	and	administrative	contract

	 2301	308	 กฎหมายปกครอง	2	 2(2-0-4)	

	 	 Administrative	Laws	2

	 	 แนวคิดและความจ�าเป็นในการจัดระบบควบคุมฝ่าย

ปกครองแบบการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศต่าง	ๆ 	อาทิ	คดีปกครอง	

การจัดต้ังศาลปกครอง	 วิธีพิจารณาคดีปกครอง	 หลักความรับผิดของ 

ฝ่ายปกครองรวมตลอดถึงหลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและ

ทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
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	 	 Concepts	 and	 requirements	 for	 organization	 

of	the	domestic	administrative	control	including	administrative	

cases,	 establishment	 of	 the	 administrative	 court	 and	 

administrative	 court	 procedures,	 principles	 of	 liability	 of	 the	

administrative	agencies	as	well	as	the	principles	of	personnel	

and	 property	 administrative	 system	 of	 the	 administrative	 

agencies

	 2301	309	 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Civil	Procedure	2

	 	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 ภาค	 3	 และ 

ภาค	4

	 	 Legal	 principles	 of	 civil	 procedure;	 general	 

provisions	and	procedure	in	Courts	of	First	Instance	according	

to	Civil	Procedure	Code,	Book	I	and	Book	II	title	I

	 2301	310	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	2					 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Criminal	Procedure	2

	 	 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา	ภาค	3	และภาค	4

	 	 Principles	of	law	according	to	Book	I	title	I	to	III	of	

the	Criminal	Procedure	Code	and	related	laws.

	 2301	311	 กฎหมายค�้าประกัน	จ�านอง	จ�าน�า		 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Suretyship,	Mortgage,	Pledge

	 	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับค�้าประกัน	 จ�านอง	 และจ�าน�า 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	บรรพ	3	ลกัษณะ	11	ถงึลกัษณะ	13

	 	 Legal	principles	of	suretyship,	mortgage	and	pledge	

according	to	the	Civil	and	Commercial	Code,	Book	III,	Title	XI	

to	XIII

	 2301	312	 กฎหมายมรดก		 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Succession

	 	 หลักกฎหมายมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์	บรรพ	6

	 	 Legal	 principles	 of	 succession	 according	 to	 the	

Civil	and	Commercial	Code,	Book	VI

 2301	313	 กฎหมายลักษณะพยาน	 3(3-0-6)

	 	 Law	of	Evidence	

	 	 ลกัษณะและกฎเกณฑ์การสบืพยานหลกัฐานของศาล	และ

หน้าที่น�าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	ภาค	1	ลักษณะ	

5	กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ภาค	5	หลักในการรับฟัง

และไม่รับฟังพยานหลักฐาน	 	 รวมท้ังหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยาน

ความเหน็	ข้อเทจ็จรงิทีศ่าลรูเ้อง	ข้อสนันษิฐานและหน้าทีน่�าสบืตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค	1	ลักษณะ	5

	 	 The	natures	and	principles	of	gathering	evidence,	

rules	of	admission	and	exclusion;	rules	on	hearsay	and	opinion	

evidence;	 judicial	 notice;	 presumption	 and	burden	 of	 proof,	 

according	to	the	Civil	Procedure	Code,	Division	I,	Title	V

	 2301	314		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Lawyer

	 	 การใช้ค�าศัพท์และถ้อยค�าส�านวนกฎหมายเป็นภาษา

อังกฤษในกฎหมายประเภทต่างๆ	รวมทั้งความหมายและตัวอย่างของการ

ใช้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 และต�าราและ

เอกสารทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

	 	 The	 vocabularies	 and	 the	 English	 legal	 

terminology	 used	 in	 several	 areas	 of	 law,	 including	 the	 

definitions	 and	 examples	 of	 English	 words	 used	 in	 the	 

general	principles	of	 law,	and	 interesting	 legal	 textbooks	and	

documents.

	 2301	401	 กฎหมายล้มละลาย	 3(3-0-6)

	 	 Bankruptcy	Laws	

	 	 วิวัฒนาการ	 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

ล้มละลาย	 วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้	 บทบาทของเจ้าพนักงาน

พทัิกษ์ทรัพย์	อ�านาจศาล	กระบวนการพจิารณาคดล้ีมละลาย	การประนอม

หนี้และการฟื้นฟูกิจการ	

	 	 Evolution,	 characteristic	 and	 objective	 of	 

bankruptcy	law,	debtors’	asset	management,	roles	of	receivers,	

court’s	 competence,	 bankruptcy	procedures,	 reorganization	 

and	debt	restructuring

	 2301	402	 กฎหมายแรงงาน	 3(3-0-6)

	 	 Labour	Laws

	 	 หลกักฎหมายแรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมาย

แรงงาน	 ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท�าของ	

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	การคุ้มครอง

แรงงานคนต่างด้าว	การระงับข้อพิพาทแรงงาน	การพิจารณาคดีแรงงาน	

และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Legal	principles	of	 labour	 law;	history	of	 	 labour	

law,	 differences	 between	 hire-of-service	 and	 hire-of-work	 

agreements,	 labour	 relation,	 labour	 protection,	 alien	 labour	

protection,	labour	dispute	settlement	and	procedures	in	labour	

cases



19

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 2301	403	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง		 3(3-0-6)

	 	 Public	International	Laws

	 	 ลกัษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ	บ่อเกิดของกฎหมาย

ระหว่างประเทศสนธิสัญญา	ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ

กับกฎหมายภายใน	บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ	เขตอ�านาจของรัฐ	

การก�าหนดเขตทางทะเล	ความคุ้มกันจากเขตอ�านาจของรัฐ	ความรับผิด

ชอบระหว่างประเทศของรฐัและการระงบัข้อพพิาทยตุธิรรม	ความเป็นธรรม

ในสงัคม	ความเสมอภาค	สภาพบงัคบัของกฎหมาย	อทิธิพลของนติปิรชัญา

ต่อการสร้างและการใช้กฎหมายระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ

	 	 The	principles	of	law	relating	to	characteristic	and	

sources	of	public	international	law,	treaties,	relationship	between	

international	 law	and	municipal	 law,	subjects	of	 international	

law,	jurisdiction	of	State,	maritime	delimitation,	State	immunity,	

international	 responsibility	 of	 State	 and	 international	 dispute	

settlement	under	international	law

	 2301	404	 วิชาว่าความและศาลจ�าลอง	 2(2-0-4)

	 	 Litigation	and	Moot	Court

	 	 ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จ�าลองกระบวนการ

พิจารณาคดี	นับแต่การเตรียมคดี	การร่างค�าฟ้อง	ค�าให้การ	แถลงการณ์

และค�าร้องต่างๆศึกษาและฝึกหัดงานการให้ค�าปรึกษากฎหมายภายใต้ 

การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา	 โดยการให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

ข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจริงตามที่ประชาชนมาขอ 

ค�าปรึกษา	รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในคดีที่สมมุติขึ้น	การร่างนิติกรรมและ

สัญญาต่างๆ	การจัดตั้งและบริหารส�านักงานทนายความและบริการต่างๆ

ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

	 	 A	study	and	practice	on	 the	mock	 trial	 starting	

from	preparing	a	case;	drafting	a	plaint,	an	argument,	a	statement	

and	other	applications,	training	session	in	giving	legal	advice	

under	the	supervision	of	a	lecturer,	legal	consultation	and	the	

solution	of	real	problems	brought	up	by	the	general	people	as	

well	as	the	solution	of	hypothetical	cases,	drafting	a	juristic	act	

and	 a	 contract	 and	 providing	 other	 legal	 services,	 and	 the	 

establishment	and	administration	of	law	office

	 2301	405	 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 Intellectual	Property	Laws

	 	 ววิฒันาการและแนวคดิเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพย์สนิทาง

ปัญญา	เช่น	กฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	ชื่อทางการค้า

และสิทธิบัตร	ตลอดถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	

สัญญาอนุญาตใช้สิทธิในทางทรัพย์สินในทางปัญญา

	 	 Evolution	 and	 concepts	 of	 the	 protection	 of	 

intellectual	 property;	 such	 as	 law	of	 copy	 right,	 	 trademark,	 

patent,	 protection	 of	 intellectual	 property	 in	 international	 

ontext;	licensing	agreement	of	intellectual	properties

	 2301	406	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล		 3(3-0-6)

	 	 Private	International	Laws

	 	 ลกัษณะท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

บคุคล	สญัชาตแิละพระราชบญัญตัสิญัชาติของไทย	สถานะของคนต่างด้าว

ในประเทศไทย	ทฤษฎต่ีางๆ	ของการขดักนัแห่งกฎหมาย	ข้อความคดิทัว่ไป

เกีย่วกบักฎหมายขดักนัและพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย	

และการรับรองและการบังคับตามค�าพิพากษาของศาลต่างประเทศ

	 	 The	 general	 nature	 of	 private	 international	 

law,	nationality	and	Thai’s	Nationality	Act,	status	of	aliens	in	

Thailand,	general	concepts	of	conflict	of	law	and	Conflict	of	Law	

Act,	and	recognition	and	enforcement	of	foreign	judgment

 2301	407	 กฎหมายภาษีอากรและการด�าเนินคดี	 2(2-0-4)

	 	 ภาษีอากร

	 	 Law	of	Taxation	and	Litigating	

	 	 Tax	Cases

	 	 กฎหมายภาษอีากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย	บทบัญญตัิ

ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษีอากร	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 การด�าเนินคดีภาษีอากรในชั้นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 

การพิจารณาคดีภาษีอากรในชั้นศาล	และอนุสัญญาภาษีซ้อน

		 	 Legal	principles	pertaining	to	tax	as	provided	in	

tax	code;	general	principles	in	tax,	income	tax;	natural	person	

and	juristic	person,	VAT,	litigating	tax	cases	in	revenue	officer,	

tax	procedure	in	court	and	double	tax	treaty.

	 	 2.2	กลุ่มวิชาเอกเลือก	 จ�านวน	12	หน่วยกิต

	 	 	 1)		กลุ่มกฎหมายทั่วไป

	 2301	408	 กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Law

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ในการคุ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 Principles,	 concepts,	 theories	 and	 relationship	

among	ecological	system,	environment	and	natural	resources.
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	 2301	409	 การใช้ศัพท์และส�านวนกฎหมายภาษาอังกฤษ	 2(2-0-4)	

	 	 English	Terminology		and		Expressions

	 	 ความหมาย	แนวคิดพ้ืนฐาน	และการใช้ค�าศัพท์	และส�านวน

กฎหมายภาษาอังกฤษที่ส�าคัญในระบบกฎหมายต่างๆ	เช่น	คอมมอนลอว์	

และซวีลิลอว์	รวมถงึค�าศพัท์ภาษาองักฤษในการน�าไปใช้ในทางปฏิบตัด้ิาน

กฎหมาย	 เช่น	 ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในการร่างสัญญาการให้ค�าปรึกษา

กฎหมาย	และค�าศัพท์เกี่ยวกับวิชาชีพนักกฎหมาย

	 	 Meanings,	fundamental	concepts	and	the	use	of	

important	 English	 legal	 terminology	 in	major	 legal	 systems	 

including	the	Common	Law	and	the	Civil	Law	system	English	

vocabulary	used	in	legal	practices	including	English	terms	for	

contract	 drafting	 and	 legal	 consultancy,	 English	 vocabulary	 

related	to	legal	professionals

	 2301	410	 การฝึกงานด้านกฎหมาย		 6(0-12-12)

	 	 Legal	Training

	 	 ศึกษาและฝ ึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพด ้านกฎหมาย 

ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

	 	 The	 study	 and	 legal	 professional	 practice	 in	 

government	and	private	agencies

	 2301	411	 ภาษากฎหมายไทย	 2(2-0-4)

	 	 Thai	Legal	Language

	 	 ความหมายของถ้อยค�าในกฎหมายไทยซึ่งมีความหมาย

โดยเฉพาะและวิธีการใช้ถ้อยค�าเหล่านั้น

	 	 Meanings	of	Thai	legal	language	with	focusing	on	

its	specific	meaning	and	usage

	 2301	412	 สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Law	and	Social	Problems

	 	 อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาสังคมในเรื่องที่น่าสนใจ	โดย

ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	 รวมถึงศึกษา

ทฤษฎีทางสังคม	 เช่น	ทฤษฎีกดดัน	ทฤษฎีการควบคุมสังคม	ทฤษฎีทาง

เลอืกเพือ่น�ามาประกอบในการวเิคราะห์ถงึต้นเหตขุองปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา	เป็นต้น	

	 	 A	discussion	and	analysis	of	social	problems	on	

interested	 topic	 based	 on	 laws	 as	 a	 tool	 of	 social	 problem	 

prevention	and	solution	including	of	investigating	socio-theories	

such	as	pressure	theory,	society	control	theory,	and	alternative	

theory	in	order	to	analyze	problem	causes	and	problem	solutions

	 2301	413	 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(2-0-4)

	 	 Principles	of	Legal	Profession

	 	 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย	 ความรับผิดชอบและ 

งานนักกฎหมายในสาขาต่างๆมารยาทและอุดมคติของนักกฎหมาย 

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	ทีก่่อตัง้ขึน้เพือ่ควบคุมผูป้ระกอบอาชพีกฎหมาย

	 	 Evolution	 of	 legal	 profession,	 responsibility	 

and	tasks	of	lawyers,	manner	and	ideal	of	lawyers	extended	to	

organizations	established	in	order	to	control	legal	professions

	 2301	414	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย	 2(2-0-4)

	 	 Legal	Research	Methodology

	 	 หลกัและวิธีวิจยัทางกฎหมาย	ข้ันตอนและกระบวนการวิธี

วิจัย	 การเขียนโครงการ	 การวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ	 การเสนอหัวข้อการวิจัย	 การตั้งสมมติฐาน	 ตัวแปรต่างๆ 

การสุ่มตัวอย่าง	 การรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางสถิติ	 การแปลข้อมูล	 การเขียนรายงานการวิจัย 

การน�าผลวิจยัไปใช้ในการพฒันาด้านนติิศาสตร์และกระบวนการยติุธรรม

	 	 Principles	 and	methodology	 of	 legal	 research,	

process	and	research	methodology,	drafting	project,	quantitative	

and	 qualitative	 research,	 research	 topics	 propose,	 setting	 

hypotheses,	variables,	sampling	selection,	data	collection,	data	

analysis	by	using	statistical	computer	program,	data	translation,	

result	 report	writing,	and	applying	the	results	of	 the	study	 in	

legalistic	and	proceeding	of	justice

	 2301	415		กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Public	Health	and	Environment

	 	 บทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวข้องกับ 

งานสาธารณสุข	 และกฎหมายต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

การส่งเสริมสุขภาพ	การควบคุมและป้องกันโรค	การคุ้มครองสวัสดิภาพ	

การฟื ้นฟูสุขภาพ	 ของผู ้พิการและอนามัยของประชาชนในวัยต่าง	 ๆ	

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุขในองค์กรปกครองท้องถิ่น	 กฎหมาย 

ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดของพนักงาน	 เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ	

แนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข	หลักการ 

ทางนิติเวชศาสตร์	และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

	 	 Legal	 principles	 of	Constitution	Law	on	public	

health	and	other	laws	concerning	the	consumer	protection,	health	

promoting,	disease	control	and	prevention,	welfare	prevention,	

health	promotion	of	disabilities	and	hygiene	of	people	in	various	

ages,	laws	regarding	public	health	in	local	governments,	laws	

regarding	tort	and	responsibility	of	the	officers	concerning	with	

their	professions,	guidelines	and	directions	of	 laws	of	 public	

health	mobilization,	 forensic	medical	 laws	 principles	 and	 

concerned	environment	law
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	 2301	416	 กฎหมายสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Veterinary	Laws

	 	 กฎหมายและความเป็นมาของกฎหมาย	ความสมัพนัธ์ของ

กฎหมายกับสังคม	องค์กรบญัญัตกิฎหมายและพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วข้อง

กับสัตวแพทย์	จรรยาบรรณและองค์กรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย์

	 	 Law	and	history	of	laws,	relationship	of	law	and	

society,	organizational	laws,	laws	and	acts	related	to	veterinary,	

code	of	ethics,	and	organization	controlling	veterinary

	 2301	417	 กฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน	 2(2-0-4)

	 	 Anti-Money	Laundering	Laws

	 	 ความเป็นมา	เหตผุล	ความหมายทัว่ไปของการปราบปราม

การฟอกเงนิการรายงานและการแสดงตนองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินตลอดจนการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

และบทก�าหนดโทษ

	 	 History, 	 rationale, 	 general 	 meanings	 of	 

anti-money	laundering,	report	and	self-declaration,	organizations	

concerned	with	 anti-money	 laundering	 even	 through	 the	 

procedure	of	asset	and	punishment

 2301	418	 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร	 2(2-0-4)

	 	 	Agrarian	Laws

	 	 ระบบการถือครองที่ดิน	 สินเชื่อเพื่อการเกษตร	 สถาบัน

การเกษตรกรรม	 ปัญหาการจัดระบบถือครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม	

กฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม	การขายฝากที่ดิน	การคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม	

และการก�าหนดเขตเพาะปลูก

	 	 Tenancy	 system,	 credit 	 for 	 agriculture,	 

agricultural	 institutions,	 problems	 in	 tenancy	 systems	 for	 

agriculture,	 laws	 on	 land’s	 tenancy	 for	 agriculture,	 sale	with	

right	 of	 redemption,	 labour	 protection	 in	 agriculture	 and	 

agricultural	delimitation

 2301	419	 กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรม	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Cultural	Heritage

	 	 หลักการและแนวความคิดพื้นฐานในการคุ้มครองมรดก

วฒันธรรม	มรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม	องค์กรคุม้ครองทางวฒันธรรม

และแนวทางระหว่างประเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 โบราณสถานฯ 

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	เป็นต้น

	 	 Principles	and	fundamental	concepts	of	protection	

of	 the	 cultural	 heritage,	 cultural	wisdom	heritage,	 cultural	 

protection	 organizations	 and	 international	 concepts,	 relevant	

laws	such	as	the	laws	on	ancient	sites,	laws	on	promotion	and	

conservation	of	cultural	wisdom	heritage	

	 2301	420	 กฎหมายเพื่อการพัฒนา	 2(2-0-4)

	 	 Development	Laws

	 	 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาชุมชน	สังคม	และเศรษฐกิจรวมถึงบทบาทของภาครัฐ

	 	 Developmental	 theories	 and	 laws	 related	 to	 

development	of	community,	society	and	economics	including	

the	roles	of	the	government	sector

 2301	421	 กฎหมายเกี่ยวกับพุทธศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	Laws

	 	 กฎหมายเกี่ยวกับศาสนาของประเทศไทย	 สิทธิในการ

นับถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญความผิดเกี่ยวกับศาสนาในทางประมวล

กฎหมายอาญา	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และพระราชบัญญัติ

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงศึกษากฎหมายศาสนาที่บุคคลทั่วไปจ�าเป็นต้อง

ทราบ	 เพื่อจะไม่ไปกระท�าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 นั่นคือ	กฎหมายเกี่ยว

กับการหมิ่นศาสนาและกฎหมายอื่นที่ควรทราบ	 ได้แก่	 กฎหมายเกี่ยวกับ

การทรัพย์สินของพระนักบวชและกฎหมายที่ดินทางศาสนา

	 	 The	 law	 on	Buddhism	 in	Thailand,	 freedom	of	

religion	under	the	constitution,	religious	offences	under	Criminal	

Code,	Civil	and	Commercial	Code	and	other	relevant	acts;	the	

study	of	religious	 laws	of	which	the	general	public	should	be	

aware	 to	 prevent	 unintentional	 offences	 such	 as	 the	 law	on	

property	of	priests	and	the	law	on	religious	lands

	 2301	422	 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์	 2(2-0-4)

	 	 Logistics	Laws

	 	 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและระบบการประกนัภยัของการขนส่ง	

หลายรูปแบบเอกสารและสัญญาที่ใช้ในการขนส่ง	กฎระเบียบ	กฎหมาย 

ข้อบังคับและสนธิสัญญาต่างๆ

	 	 The	 laws	 related	 to	 logistics	 and	 transportation	

insurance	 systems,	 documents	 and	 contracts	 used	 for	 

transportation,	other	relevant	rules	and	regulations	as	well	as	

the	governing	laws	and	treaties

	 2301	423	 กฎหมายสื่อสารมวลชน	 2(2-0-4)

	 	 Mass	Communication	Laws

	 	 หลักการที่เก่ียวข้องกับสิทธิละเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร	

กฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชน	 กฎ	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 ข้อบังคับเกี่ยวกับ 

การสื่อสารและจริยธรรมของสื่อมวลชน	 ประกอบกับ	 สิทธิ	 เสรีภาพ

ประชาชนและสื่อมวลชน	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ความหมายและความส�าคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน	(Freedom	of	Press)	

ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน	 จริยธรรมของสื่อมวลชน	 กฎหมาย

สื่อมวลชนไทยในแต่ละประเภทสื่อ	ได้แก่		สื่อสิ่งพิมพ์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	และสื่อใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
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 	 The	principles	 related	 to	 rights	 and	 freedom	of	

media	 perception,	 laws	 on	mass	 communication,	 rules,	 

regulations,	orders,	obligations	related	to	communication	and	

media	ethics	along	with	the	rights	and	freedom	of	public	and	

press	under	 the	constitution	of	 the	Kingdom	of	Thailand,	 the	

meaning	and	importance	of	Freedom	of	Press,	media	liability,	

media	ethics,	laws	on	each	types	of	media	in	Thailand	including	

print	media,	especially	newspaper,	radio,	television,	and	new	

media	which	may	exist	in	the	future	

	 2301	424	 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Business	Electronic	Transactions

	 	 แนวความคิด	 และความเป็นมาเก่ียวกับการท�าธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 อาทิ	 กฎหมายการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์

กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 	 Concepts	and	background	of	business	electronic	

transactions	such	as	 law	on	business	electronic	transactions,	

law	on	electronic	signature	and	other	related	laws

	 2301	425	 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย	 2(2-0-4)

	 	 The	Writing	Skill	on	Law	Examination

	 	 แนวทางและเทคนิคในการศึกษากฎหมาย	 การฝึกฝน 

การอ่าน	วเิคราะห์ข้อมลู	เพือ่จับประเด็นในการเขยีนตอบข้อสอบกฎหมาย	

รวมถึงการใช้ศัพท์และส�านวนทางกฎหมายที่ถูกต้อง

	 	 Patterns	 and	 techniques	 in	 the	 study	 of	 law,	 

reading	practice,	 data	 analysis	 for	 finding	 the	main	 idea	 for	

improvement	of	writing	skill	on	 law	examination,	appropriate	

use	of	legal	terminology	

   2)	กลุ่มกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

	 2301	426		กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 2(2-0-4)

	 	 Consumer	Protection	Laws

	 	 แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ 

ผู้บริโภค	 และหลักกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

ในด้านต่าง	ๆ	และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 Learn	concepts	pertaining	to	protection	rights	of	

consumer	 gain	 and	 other	 legal	 principles,	 and	 force	 to	 use	 

protection	consumer	laws

	 2301	427		กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและ	 2(2-0-4)

	 	 อนุญาโตตุลาการ

	 	 Non	–	Judiciary	Dispute	Settlement	

	 	 and	Arbitration

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทนอกศาล	ความหมาย	

ลักษณะ	 รูปแบบ	 สัญญา	 วิธีพิจารณาค�าชี้ขาด	 การบังคับตามค�าช้ีขาด 

ตลอดจนผลของค�าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

	 	 Concepts	 of	 non-judiciary	 dispute	 settlement,	

meaning,	characteristic,	models,	contracts,	procedures	on	award,	

enforcement	of	award,	including	effects	of	award	in	arbitration

	 2301	428		สัมมนาทรัพย์สินทางปัญญา		 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Intellectual	Property	

	 	 อภปิรายและวิเคราะห์ประเดน็ส�าคัญในกฎหมายทรพัย์สนิ

ทางปัญญา

	 	 Discussion	 and	 analysis	 of	 substantial	 issues	

pertaining	to	Intellectual	Property	law

	 2301	429		สัมมนากฎหมายแพ่ง	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Civil	Laws

	 	 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญในกฎหมายแพ่ง	

	 	 Discussion	 and	 analysis	 of	 substantial	 issues	

pertaining	to	civil	law

	 2301	430		กฎหมายเก็บของในคลังสินค้า	ประนีประนอม	 2(2-0-4)

	 	 ยอมความและการพนันขันต่อ

	 	 Law	of	Warehousing,	Compromise,	

	 	 Gambling	and	Abetting

	 	 หลักกฎหมายเกี่ ยวกับการเก็บของในคลังสินค ้ า 

ประนีประนอมยอมความ	 และการพนันขันต่อตามประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์	บรรพ	3

	 	 Law	 relating	 to	 the	 storage	 warehouse,	 the	 

benefits	 of	 this	would	 compromise	 and	wagering	 under	 the	

Civil	and	Commercial	Code	book	3

	 2301	431	 กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิต		 2(2-0-4)

	 	 Customs	and	Excise	Laws

	 	 ลักษณะและวัตถุประสงค ์ของกฎหมายศุลกากร	

วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากรที่มาของกฎหมายศุลกากร	ความรับผิด

ในการเสียภาษีศุลกากรพิธีการศุลกากรความผิดตามกฎหมายศุลกากร	

อ�านาจหน้าท่ีของพนักงานศุลกากรการด�าเนินคดีศุลกากรหลักเกณฑ์ 

เกีย่วกบัพกิดัอตัราศลุกากร	การยกเว้นอากรการตคีวามพกัิดอตัราศุลกากร	

การยกเว้นอากรกฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมลงทุนกฎหมายศุลกากร

กับการนิคมอุตสาหกรรม
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	 	 The	nature	and	objectives	of	the	law	of	customs	

and	excise,	the	development	and	origin	of	the	law,	the	liability	

to	pay	customs,	 customs	procedure,	 offenses	under	 customs	

law,	 the	powers	and	duties	of	customs	officials,	 the	 litigation	 

of	 customs	 cases,	 rules	 on	 tariffs,	 exemption	 of	 customs,	 

interpretation	 of	 tariffs,	 customs	 exemption	 and	 investment	

promotion	and	customs	law	and	industrial	estates

	 2301	432	 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม		 2(2-0-4)

	 	 Industrial	Laws

	 	 หลักทั่ วไปของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการด�า เนินงาน

อตุสาหกรรมตลอดจนระเบยีบกฎเกณฑ์	และปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงานอุตสาหกรรม

	 	 The	 principles	 of	 law	 relating	 to	 industrial	 

operations	 and	 rules,	 regulations	 and	 legal	 problems	arising	 

from	industrial	operations

	 2301	433	 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		 2(2-0-4)	

	 	 Real	Estate	Business	Laws

	 	 ประเภทลักษณะการใช้และการหาประโยชน์ทางธุรกิจ 

ในที่ดินโดยเอกชน	กฎหมายควบคุมธุรกิจดังกล่าว	และกฎหมายเกี่ยวกับ

การจัดสรรบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย ์ 	 อาคารชุด	 ศูนย ์การค ้า 

สถานพักตากอากาศวิธีปฏิบัติและสัญญาด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 	 The	nature	of	the	use	and	business	exploitation	 

of	 land	by	private	 sector,	 the	 law	controlling	 such	business,	 

the	 law	 on	 residence,	 commercial	 building,	 condominium,	 

shopping	center	and	resort	management	and	the	practice	and	

contracts	concerning	real	estate	business

	 2301	434	 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ	 2(2-0-4)

	 	 Comparative	Civil	Laws

	 	 หลักกฎหมายโดยเปรียบเทียบกฎหมายแพ่งของไทยและ

กฎหมายแพ่งของต่างประเทศที่ใช้ประมวล		ตลอดจนที่มา		แนวความคิด

และวิธีการกฎหมาย

	 	 Legal	 principles	 by	 comparing	 between	 Thai	

civil	 law	and	civil	 law	of	foreign	countries,	including	sources,	

concepts	and	legal	methods

	 2301	435	 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า		 2(2-0-4)

	 	 Anti-Trust	Laws

	 	 การผูกขาดและผลกระทบต่อผู้บริโภค	ผลทางเศรษฐกิจ

และความมัน่คงของประเทศ	กฎหมายท่ีป้องกนัการผกูขาด	การแบ่งตลาด	

การรวมหัวของพ่อค้าหรือเจ้าของโรงงานหรือสมาคมการค้าการตกลง

ก�าหนดราคาหรือปริมาณการผลิต

	 	 Anti-monopoly	and	its	effects	on	consumers,	the	

economy	and	the	national	security,	anti-monopoly	laws,	market	

sharing,	concerted	practices	of	traders,	factory	owners	or	trade	

associations	and	price	and	production	agreements

  	 3)	กลุ่มกฎหมายมหาชน

	 2301	436	 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Local	Administration

	 	 แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหาร

ท้องถิ่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน	 อ�านาจหน้าที่

ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�านาจ 

ในการออกกฎหมาย	 การก�ากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ ท้ังในแง  ่

การก�ากับดูแลเหนือบุคคล	 และการก�ากับดูแลเหนือการกระท�า 

รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และการควบคุมจากส่วนกลาง

	 	 The	 principles	 of	 law	 relating	 to	 fundamental	

concepts	of	the	administration	of	local	agencies	set	up	by	the	

current	 statutes	 as	 well	 as	 their	 structure	 and	 financial	 

regulations.	Students	will	learn	the	duty	and	authority	of	these	

organizations	 as	 a	 juristic	 person,	 especially	 the	 power	 to	 

promulgate	 a	 law.	Also	 included	will	 be	how	 to	 control	 and	

scrutinize	them;	both	control	of	personnel	and	control	of	action	

as	well	as	control	from	central	organizations

	 2301	437	 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน		 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Administration	of	State	Affairs

	 	 ปรัชญาแนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน	การควบคุมการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและฝ่ายปกครอง	

ระบบการควบคมุการใช้อ�านาจรฐัการควบคมุฝ่ายบรหิารและฝ่ายตุลาการ

รวมถึงปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 Philosophy,	concept	and	theory	of	administration	

of	state	affairs,	control	of	power’s	enforcement	of	State	organs	

that	are	authorized	to	enforce	the	law,	for	example,	executive	

and	judicial	organs,	including	their	problem	on	administration	

of	state	affairs
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	 2301	438	 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ	 2(2-0-4)

	 	 Comparative	Administrative	Laws	

	 	 หลักกฎหมายปกครองไทยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย

ปกครองต่างประเทศในประเด็นที่ส�าคัญ

	 	 Legal	 principles	 of	 Thai	 administrative	 law	 

comparative	with	foreign	principles	of	administrative	law

	 2301	439		กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	 2(2-0-4)

	 	 Comparative	Constitutional	Laws	

	 	 หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยเปรียบเทียบกับ

กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในประเด็นที่ส�าคัญ

	 	 Legal	 principles	 of	 Thai	 constitutional	 laws	 in	

comparative	with	foreign	constitutional	laws

	 2301	440	 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ	 2(2-0-4)

	 	 Public	Service	Laws

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ

การแทรกแซงของรฐับรกิารสาธารณะความหมาย	ความเป็นมา	สถานะทาง

กฎหมายและรปูแบบของรฐัวสิาหกจิความสมัพนัธ์ระหว่างบรกิารสาธารณะ

ประเภทต่างๆอันได้แก่บริการสาธารณะทางปกครองบริการสาธารณะทาง

อตุสาหกรรมและ	พาณชิยกรรมบรกิารสาธารณะทางสงัคมและวฒันธรรม

กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดท�าบริการสาธารณะประเภท

นั้นๆตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบริการสาธารณะโดยใช้ 

รูปแบบรัฐวิสาหกิจ

	 	 Theory	 and	 concept	 of	 public	 law	 relating	 to	 

state	 interference,	 public	 service,	 definition,	 history	 and	 

legal	status	and	types	of	public	enterprise,	 relation	of	several	

categories	 of	 public	 service,	 for	 example,	 administrative,	 

industrial	 commercial	 social	 and	cultural,	 including	 study	 on	

types	of	 the	organization	and	means	 to	operate	each	 type	of	

public	service	and	legal	problems	of	such	public	service

	 2301	441	 สัมมนากฎหมายมหาชน		 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Public	Laws	

	 	 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญๆ	 ที่เป็นปัญหาใน

กฎหมายรัฐธรรมนญูและสถาบนัการเมอืง	กฎหมายปกครองและกฎหมาย

มหาชนอื่นๆ

	 	 Analysis	and	discuss	of	the	key	points	at	issue	in	

constitutional	law	and	political	institutions.	Administrative	Law	

and	Public	Law,	Others.

	 2301	442	 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี	 2(2-0-4)

	 	 รัฐธรรมนูญ

	 	 Constitutional	Court	and	Procedure

	 	 ประวัติศาสตร์ความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมและตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ	

ศกึษาภารกจิโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีของศาลรฐัธรรมนญูรวมทัง้การได้

มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ศึกษาหลักการท่ัวไปของวิธีพิจารณาคดี

รฐัธรรมนญูและหลกัการเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการพจิารณาคดรีฐัธรรมนญูบาง

ประเภท	ศึกษาค�าวินิจฉัย	ผลของค�าวินิจฉัยตลอดจนกระบวนการบังคับ

ตามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 Historical	 concepts	 and	 constitution	 court,	 

particularly	 control	 and	 examination	 not	 to	 conflict	 of	 

constitution;	the	study	on	the	roles	of	structure	and	functions	 

of	 the	constitution	court	 including	attainment	of	constitution	

court	 judge;	 the	 study	 on	 general	 principles	 of	 constitution	 

case	procedure	and	particular	principles	on	constitution	case	

procedure;	the	study	on	decisions,	decision	effects	and	process	

of	decision	enforcement	of	the	constitution	court

	 2301	443	 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	 2(2-0-4)

	 	 Political	Party	and	Electoral	Laws

	 	 ประวัติความเป็นมา	และสภาพปัจจุบันของพรรคการเมอืง	

ระบบการเลือกตั้งตลอดจนองค์การที่ด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	ทั้งของ

ประเทศไทยและของต่างประเทศ	 ทางด้านพรรคการเมืองนั้นเน้นถึง

โครงสร้างพรรคการเมอืงตลอดจนบทบาทของพรรคการเมอืงตามกฎหมาย

พรรคการเมืองปัจจุบันส่วนทางด้านกฎหมายเลือกตั้งนั้น	 ศึกษาถึงข้อดี 

ข้อเสียของระบบการเลือกตั้งและองค์กรที่ด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง 

ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน	 รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

ดังกล่าว

	 	 History,	 background	and	 current	 circumstance	 

of	political	parties,	systems	of	election	including	the	institution	

operating	the	election	both	Thailand	and	foreign	countries.	In	

political	aspect,	emphasized	on	structures	and	roles	of	political	

party	under	the	present	 law	of	political	party.	In	electoral	 law	

aspect,	emphasized	on	the	pros	and	con	of	systems	of	election	

and	 the	 organs	 establishing	 elections	 under	 the	 present	 

electoral	law	and	guidance	for	improvement	such	law
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	 2301	444	 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 2(2-0-4)

	 	 เปรียบเทียบ

	 	 Comparative	Law	on	Administrative	

	 	 Courts

	 	 ความหมายและความส�าคญัของศาลปกครองเปรยีบเทยีบ	

โครงสร้างของศาลปกครองตามหลักการของ	 “ระบบศาลเด่ียว„	 และ 

“ระบบศาลคู่„	 ศึกษาภารกิจ	 	 ตลอดทั้งเขตอ�านาจและการจัดองค์การ 

ของศาลปกครองไทยเปรยีบเทยีบกบัศาลปกครองต่างประเทศ	โดยเฉพาะ

สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	 ศึกษาเปรียบเทียบ

กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 มาตรการคุ้มครองชั่วคราว	 ผลของ 

ค�าพิพากษา	ตลอดจนการบังคับตามค�าพิพากษา

	 	 Meanings	 and	 significance	 of	 comparative	 

administrative	 courts,	 	 structures	 of	 administrative	 courts	 

according	to	principles	of	”Unitary	Court	System„	and	”Dual	Court	

System„	and	jurisdiction	and	organization	arrangement	of	Thai	

administrative	 court	 comparing	with	 foreign	 administrative	

courts,	particularly	France	and	Germany.	The	comparative	study	

of	 procedure	 of	 administrative	 courts,	 provisional	 protective	

measures,	 effects	 on	 judgments	 including	 execution	 of	 

judgments

	 2301	445	 กฎหมายการคลัง	 2(2-0-4)

	 	 Public	Finance	laws

	 	 ที่มา	 ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายการคลัง	

นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ	 การจัดองค์กรของรัฐทางการคลัง 

รายได้	 การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ	วิธีการจัดท�างบประมาณ

ของรัฐ	 การตรวจสอบการใช่จ่ายเงินของรัฐ	 การควบคุม	 การเงินและ 

การคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆ	

	 	 Sources,	 theories	 and	basic	 concepts	 of	 public 

finance	laws;	state’s	monetary	and	finance	policies;	structuring	

state	organizations	for	public	finance;	state	revenue,	public	loans	

and	 expenditures;	 process	 in	 state	 budgeting,	 examining	

budget	spending;	various	forms	of	control	on	state’s	monetary	

and	public	finance

	 2301	446	 กฎหมายผังเมือง	 2(2-0-4)

	 	 Town	Planning	Laws

	 	 แนวความคิด	 เจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมือง	 ขอบเขต	

มาตรการควบคุมทางผังเมือง	 การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ 

ทางผังเมือง	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Concepts,	spirit	of	Law	on	Town	Planning,	scope,	

measure	of	town	planning	control,	enforcement	of	town	planning	

law	and	obligations,	and	other	relevant	laws

	 	 	 4)	กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

	 2301	447		กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Economic	Crime

	 	 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ทฤษฎีและ

แนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	 อาชญากรรม

เก่ียวกับความผิดจากห้างหุ้นส่วนบริษัท	 (Corporate	Crime)	มาตรการ

และกลไกของรัฐในการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

เหล่านี้รวมถึง	การได้เปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ	เช่น	ความผิดเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์	

โทรสาร	การดักฟังทางโทรศัพท์	(Wire	Tapping)	ฯลฯ	ตลอดจนกฎหมาย

เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

	 	 The	meanings	of	by	economic	crime,	theories	and	

concepts	 on	 formations	 of	 economic	crime,	 corporate	 crime,	

measures,	and	mechanism	of	State	to	protect	and	repress	of	such	

crimes,	including	advantages	of	business	means	by	committing	

the	 economic	 crime	 e.g.	 crimes	 of	 espionage	 on	 computer 

information,	 fax,	wire	 tapping	 etc.	 and	 law	 on	protection	 of	

money	laundering	

	 2301	448	 กฎหมายทหาร	 2(2-0-4)

	 	 Military	Laws

	 	 พระธรรมนูญศาลทหาร	 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

วินัยทหารและกฎอัยการศึก

	 	 The	Constitution	 of	Military	Court,	 the	Military	

Criminal	Code,	military	disciplines	and	martial	law

	 2301	449		อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา			 2(2-0-4)

	 	 Criminology	and	Penology

	 	 ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีอาชญากับกฎหมายอาญา	และ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร	

ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษ	และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด	

	 	 Principles	of	law	relating	to	relationship	between	

criminology	theories,	criminal	law	and	criminal	procedural	law	

principles;	 categories	 of	 crimes	 and	 criminals;	 philosophy	 of	

punishment	and	wrongdoer	treatment

	 2301	450		กฎหมายการกระท�าความผิดอาญาของเด็ก	 2(2-0-4)

	 	 และเยาวชน

	 	 Law	of	Juvenile	Delinquency	

	 	 หลักท่ัวไปของกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าผิดของเด็ก 

และเยาวชน	 การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว	 วิธีพิจารณาความ 

ในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว	
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	 	 Legal	principles	relating	to	general	principles	of	

juvenile	offences;	establishment	of	and	procedures	in	juvenile	

and	family	court

	 2301	451	 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	 2(2-0-4)

	 	 Investigation	and	Inquiry

	 	 หลักการสบืสวนและสอบสวนคดีอาญา	โดยเน้นการปฏบิตัิ

ของเจ้าหน้าทีผู่รั้กษากฎหมาย	วธิกีารสบืสวนทางวทิยาศาสตร์	การแสวงหา

พยานหลักฐาน	 วิธีสอบปากค�า	 การพิสูจน์	 และการตรวจสอบพยาน 

หลักฐาน

	 	 Legal	 principles	 relating	 to	 Investigation	 and	 

inquiry	 in	 criminal	 cases,	with	 emphasis	 on	 enforcement	 

practice	by	 legal	 officers;	 scientific	methods	 in	 investigation;	

searching	 for	 evidence;	 verbal	 inquiry;	 verification	 and	 

examining	of	evidences

	 2301	452		สัมมนากฎหมายอาญา	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Criminal	Laws

	 	 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส�าคัญในกฎหมาย

อาญา	

	 	 Discussion	 and	 analysis	 of	 substantial	 issues	

pertaining	to	criminal	law

	 2301	453	 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Medical	Laws	and	Forensic	Medicine

	 	 วทิยาการทางแพทย์ท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้กฎหมายโดยเฉพาะ

การพิสูจน์หลักฐานส�าหรับการด�าเนินคดีในทางอาญาและแพ่ง

	 	 Medical	 technique	 related	 to	 law	 application	

particularly	evidence	verification	for	civil	and	criminal	action

	 2301	454		สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรม	 2(2-0-4)

	 	 ทางอาญา

	 	 Seminar	in	Problems	in	Criminal	Justice

	 	 ประเด็นปัญหาที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบาย 

ทางอาญาของรัฐ	การด�าเนินคดีอาญาตลอดจนปัญหาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

	 	 Current	problematic	issues	on	criminal	policy	of	

states;	 criminal	 prosecution	 including	 other	 problems	 on	 

criminal	justice	administration

	 2301	455		สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Civil	Procedure

	 	 อภิปรายและวิเคราะห ์ประเด็นส�าคัญในกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง	

	 	 Discussion	 and	 analysis	 of	 substantial	 issues	

pertaining	to	civil	procedure	law

	 2301	456	 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	Security	and	Computer	

	 	 Related	Crime

	 	 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระท�าผิดบนคอมพิวเตอร์	

พ.ศ.	2550	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Principles	 of	 law	 relating	 to	Act	Governing	 the	

Offence	relating	to	Computer	2550	and	other	concerning	laws

	 2301	457		กฎหมายจราจร	 2(2-0-4)

	 	 Traffic	Laws

	 	 พระราชบัญญัติจราจรทางบก	 และกฎหมายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 The	Land	Traffic	Act	and	other	concerning	laws

 2301	458		กฎหมายต�ารวจ	 2(2-0-4)

	 	 Police	Laws

	 	 หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห ่งชาติ 

พ.ศ.	 2547	และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 พ.ศ.	 2546	 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ 

หลักธรรมาภิบาล	 ในการปฏิบัติงานของต�ารวจ	 โดยการวิเคราะห  ์

หลักกฎหมาย	 แนวคิดทฤษฎีและค�าพิพากษาศาลฎีกา	 เพื่อให้สามารถ 

ใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ

	 	 Legal	principles	under	the	National	Police	Act	B.E.	

2547	and	the	amendments	thereof,	the	Royal	Decree	on	Criteria	

and	Procedures	 for	Good	Governance,	B.E.	 2546,	 theoretical	

concepts	of	good	governance	in	police	work	in	terms	of	 legal	

principle	 analysis,	 theoretical	 concepts	 and	 Supreme	Court	

judgments	for	practical	application	of	legal	provisions
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  	 5)	กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

	 2301	459	 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 International	Trade	Laws

	 	 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	

หลกัเกณฑ์	และข้อตกลงในสญัญาการค้าระหว่างประเทศ	เช่น	สญัญา	CIF,	

C&F	และ	FOB	การช�าระค่าสินค้าระหว่างประเทศวิธีต่างๆ	รวมทั้งศึกษา

ถึง	 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้า

ระหว่างประเทศ	 ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า	 

(General	Agreement	on	Tariffs	and	Trade)	หรอื	GATT	และข้อตกลง

ต่างๆ	ขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	Organization)	หรือ	WTO	

และกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

	 	 The	 evolution	 and	 sources	 of	 international	 

trade	law;	international		agreement	and	regulations	concerning	

international	 trade	 contracts,	 such	 as	 CIF,	 C&F	 and	 FOB;	 

international	 payment.	 The	 course	 including	 a	 study	 of	 

international	economic	regulations	affecting	international	trade;	

General	Agreement	on	Tariffs	and	Trade	and	the	Agreements	

under	WTO.	 	 Including	 dispute	 settlement	 in	 international	

trade	 	 	

  

	 2301	460	 กฎหมายพาณิชย์นาวี	 2(2-0-4)

	 	 Maritime	Laws

	 	 หลักกฎหมายพาณิชยนาวี	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับเรือ 

เดินทะเล	 การจ�านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล	ความผิดและการจ�ากัด

ความรับผิดของเจ้าของเรือ	 การเช่าเรือเดินทะเล	 การรับขนของทางทะเล	

เรือโดนกัน	 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล	 การเฉล่ียความเสียหายทั่วไป 

และการประกันภัยทางทะเล

	 	 The	principles	of	law	relating	to	maritime	law	such	

as	 seagoing	 vessel	 law,	mortgage	 of	 seagoing	 vessel,	 and	 

priority	by	sea;	offense	and		liability	limitation	of	ownership;	hire	

of	seagoing	vessel,	carriage	of	good	by	sea;	offenses	the	bump	

of	 seagoing	 vessel,	 salvage,	 general	 average	 and	marine	 

insurance

	 2301	461	 กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและอวกาศ	 2(2-0-4)	

	 	 Aviation	and	Aerospace	Laws

	 	 หลักกฎหมายการเดินอากาศในประเทศและระหว่าง

ประเทศ	 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการควบคุมการบิน 

ปัญหาในกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่วกบัอ�านาจอธปิไตยเหนอืพืน้ดนิและ

เขตอ�านาจของรัฐ	 เช่น	 การยึดอากาศยานโดยมิชอบ	 การกระท�าผิด 

บนอากาศยาน	 ฯลฯ	 รวมทั้งกฎหมายอวกาศ	 และกฎเกณฑ์ซึ่งใช้บังคับ 

และควบคุมกิจกรรมทั้งหลายของรัฐในอวกาศ

	 	 Domestic	and	international	law	and	principles	on	

air	navigation,	 role	of	 international	civil	aviation,	problems	 in	

international	law	on	territorial	sovereignty	and	state	jurisdiction,	

for	 example,	 suppression	 of	 unlawful	 seizer	 of	 aircraft	 and	

criminal	offence	on	aircraft,	including	regulations	of	a	State	to	

apply	and	control	aviation	and	aerospace	activities

	 2301	462	 กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่ง	 2(2-0-4)

	 	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาเซียน)

		 	 Law	of	Association	of	South	East	

	 	 Asian	Nations	(ASEAN)

	 	 ประวัติความเป็นมา	 สถานะทางกฎหมายของอาเซียน	

โครงสร้างอ�านาจหน้าที่	 วิธีการด�าเนินการ	 รวมทั้งข้อกฎหมายในส่วน 

ที่เกี่ยวกับกิจการของอาเซียนทั้งที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือภายในระหว่าง

รัฐสมาชิก	 และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัฐอื่นๆ	 หรือองค์การ 

ระหว่างประเทศอื่นๆ	และปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายของอาเซียน

	 	 History,	 legal	 status	 of	ASEAN	 (Association	 of	

South	 East	Asian	Nations),	 structure	 of	 authority,	means,	 

problems,	and	 laws	relating	to	ASEAN	activities	arising	from	

cooperation	 among	State	members	 and	 cooperation	 among	

ASEAN	and	other	States	or	other	international	organization	and	

leagalproblems	on	ASEAN

	 2301	463	 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)	

	 	 International	Economic	Laws

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐในการค้าระหว่างประเทศ

ภายใต้กฎเกณฑ์ของ	WTO	 รวมถึงกฎหมายการลงทุนระหว่างระหว่าง

ประเทศและกฎหมายการเงินระหว่างประเทศเช่น	กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ	หรือธนาคารโลก	(the	World	Bank)

	 	 The	 relationship	between	States	 and	States	 in	

international	 trade	 under	 regulations	 of	 World	 Trade	 

Organization,	 including	 international	 investment	 and	 

international	monetary	 law	under	 international	 organizations	

such	as	International	Monetary	Fund	(IMF)	and	the	World	Bank

	 2301	464	 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)	

	 	 International	Organization	Laws

	 	 วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ	 โครงสร้างและ

อ�านาจหน้าท่ีของสันนิบาตชาติและองค์กรต่างๆ	 ของสหประชาชาติเช่น

อ�านาจหน้าท่ีของสมัชชาใหญ่	คณะมนตรคีวามมัน่คง	คณะมนตรเีศรษฐกจิ

และสงัคมคณะมนตรภีาวะทรสัต	ีส�านกัเลขาธกิาร	และศาลยตุธิรรมระหว่าง

ประเทศอ�านาจหน้าทีข่องทบวงการช�านญัพเิศษ	เช่น	องค์การแรงงานสากล

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ	องค์การ

อนามัยโลก	รวมถึงองค์การะหว่างประเทศอื่นๆ
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	 	 The	development	of	 international	organizations,	

the	 structures,	 powers	 and	duties	 of	 the	 League	 of	Nations 

and	various	organs	of	the	United	Nations	such	as	the	General	

Assembly,	 the	 Security	 Council,	 the	 Economic	 and	 Social	 

Council,	 the	 Trusteeship	 Council,	 the	 Secretariat	 and	 the	 

International	 Court	 of	 Justice,	 the	 powers	 and	 duties	 of	 

specialized	 agencies	 such	 as	 the	 International	 Labour	 

Organization,	 the	United	Nations	Educational,	 Scientific	 and	

Cultural	 Organization	 and	 the	World	Health	Organization,	 

including	other	international	organizations

	 2301	465	 กฎหมายทะเล	 2(2-0-4)	

	 	 Law	of	the	Sea

	 	 ความส�าคัญของทะเลต่อมนุษยชาติในทางเศรษฐกิจและ

การเมอืง	แนวความคิดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และครอบครองทะเล	ความ

หมายและวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล	ปัญหา

ปัจจุบันของกฎหมายระหว่างว่าด้วยทะเล	พื้นดินใต้ทะเลซึ่งอยู่นอกเหนือ

อ�านาจรัฐ	ทะเลอาณาเขต	เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	ไหล่ทวปี	ทะเลหลวง	ปัญหา

เฉพาะรัฐ	หมู่เกาะ	การควบคุมสภาวะแวดล้อม	การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับทะเล	 การระงับปัญหาข้อพิพาท

ระหว่างรัฐอันเกิดจากทะเล	ความส�าคัญของทะเลต่อประเทศไทย	บทบาท	

และแนวความคิดของประเทศไทยต่อปัญหาระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

	 	 The	economic	and	political	importance	of	the	sea	

to	humanity,	philosophies	on	the	use	and	possession	of	the	sea,	

the	meaning	and	development	of	international	law	of	the	sea,	

present	problems	in	respect	of	international	law	concerning	the	

sea	and	sea	bed	which	is	beyond	state	boundaries,	sea	territories,	

exclusive	economic	zones	international	waters,	specific	problems	

of	 island	republics,	environmental	control,	scientific	research,	

technological	 development	 concerning	 the	 sea,	 solutions	 for	

disputes	arising	from	the	sea	between	states,	the	importance	of	

the	 sea	 to	 Thailand	 and	Thailand’s	 roles	 and	 view	 toward	 

problems	concerning	law	of	the	sea

	 2301	466		กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Law	of	International	Business	Transactions

	 	 ปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการท�า

ธรุกจิระหว่างประเทศ	โดยจะเน้นถงึการท�าธุรกิจประเทศทีพ่ฒันาแล้วโดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดารัฐสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจยุโรปฐานะทาง

กฎหมายและการคุ้มครองระหว่างประเทศ	แก่บริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจแง่มุม

ทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศบางลักษณะ	(เช่น	สัญญา	F.O.B.	

สญัญา	C.I.F.	ฯลฯ)	และกระบวนการระงบัข้อพพิาทเกีย่วกบัธรุกิจระหว่าง

ประเทศ

	 	 Lega l 	 prob lems	 which	 may	 ar ise 	 f rom	 

international	 business	 operations	with	 emphasis	 on	 doing	 

business	 with	 developed	 countries,	 especially	 with	 the	 

member	states	of	the	European	Community,	the	legal	status	of	

the	 international	 protection	 for	 companies,	 certain	 legal	 

perspectives	of	international	contracts	(such	as	F.O.B.	and	C.I.F.)	

and	the	process	of	arbitration	for	international	business	

	 2301	467		กฎหมายสหภาพยุโรป	 2(2-0-4)

	 	 European	Union	Laws

	 	 ที่มาของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป	กฎหมายระหว่าง

ประเทศกับสหภาพยุโรป	สถาบันของสหภาพยุโรป	สิทธิและหน้าที่ของรัฐ

ภาคี	ภายใต้พันธะของสหภาพยุโรป	ปัญหาและแนวโน้มของสหภาพยุโรป

	 	 Sources	of	European	Union	Law,	international	law	

and	European	Union,	institutions	of	European	Union,	rights	and	

duties	 of	 State	 Parties	 under	 European	 Union	 obligation,	 

problems	and	trends	of	European	Union

 2301	468		กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา	 2(2-0-4)	

	 	 The	Law	of	Treaties

	 	 บทบาทของสนธิสัญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ประเภท

ต่างๆของสนธิสญัญา	กระบวนการในการท�าสนธิสญัญา	เง่ือนไขแห่งความ

สมบูรณ์ของสนธิสัญญา	ผลของสนธิสัญญา	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ

การสิน้สดุของสนธสิัญญา	ทัง้นีโ้ดยพจิารณาตามอนสุญัญากรงุเวียนนาว่า

ด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	1969	 เป็นหลักในการวิเคราะห์เชิงเปรียบ

เทียบกับแนวปฏิบัติของรัฐต่างๆ	โดยเฉพาะของประเทศไทย

	 	 Roles	 of	 	 treaties	 from	past	 to	present,	 types	 of	

treaties,	process	on	conclusion	of	treaties,	terms	of	validity	of	

treaties,	 effects	 of	 treaties,	modification	 and	 termination	 of	 

treaties	considering	on	the	Vienna	Convention	on	the	Law	of	

Treaties,	 1969	 as	 principles	 to	 comparative	 analysis	 and	 

State	practices	,	particularly	Thailand

 2301	469	 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Problems	in	the	International	Laws

	 	 ปัญหาขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ปรับ 

ข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ปัจจุบัน	อธิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ส�าคญัทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยพจิารณาคดทีีเ่กดิข้ึนเป็นเรือ่งๆไป

	 	 Scope	 of	 international	 law	 that	 applies	 for	 the	 

facts	 at	present	 circumstances;	 discussions	and	analysis	 the	

controversial	 issues	 on	 international	 law	 by	 considering	 

emerging	case	by	case
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	 2301	470	 กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพ	 2(2-0-4)	

	 	 และความมั่นคงระหว่างประเทศ

	 	 Law	of	Maintenance	of	Peace	

	 	 and	International	Security

	 	 ระบบกฎหมายและการด�าเนินงานของสันนิบาตชาติและ

สหประชาชาติ	 ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือวิกฤติการณ์

ที่ส�าคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 	 Systems	of	law	and	the	operations	of	the	League	

of	Nations	 and	United	Nations	 in	maintenance	of	 peace	and	

international	security	including	problematic	analysis	on	critical	

incidents	or	crisis	in	international	relation	from	past	to	present

	 2301	471		กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ	 2(2-0-4)	

	 	 International	Criminal	Laws

	 	 ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ	อ�านาจศาล

ในคดีอาญาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ	ขอบเขตของอ�านาจศาล 

ในคดีอาญาเหนือดินแดนและบุคคล	 อ�านาจศาลในหลักการลงโทษสากล	

ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 กฎหมาย 

ขัดกันทางอาญา	และความร่วมมือระหว่างประเทศทางคดีอาญา

	 	 Meanings	 of	 international	 criminal	 law;	 

court	 jurisdiction	 of	 criminal	 case	 according	 to	 principles	 

of	 international	 law;	 scope	 of	 court	 jurisdiction	 of	 criminal	 

case	 beyond	 territory	 and	 person;	 court	 jurisdiction	 of	 

universal	 penalty,	 international	 crime,	 extradition,	 conflict	 of	

criminal	law,	and	international	criminal	corporation

	 2301	472		กฎหมายสิทธิมนุษยชน	 2(2-0-4)

	 	 Human	Rights	Laws

	 	 ความหมาย	 แนวคิด	 ประวัติความเป็นมา	 พัฒนาการ 

ของทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

และประเด็นท่ีถูกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปท�างานระหว่างประเทศและ 

ในประเทศ

	 	 Meanings,	concepts,	background,	and	evaluation	

of	theories	of	fundamental	rights	and	human	rights	protection	

as	well	as	the	right	issues	of	human	rights	at	the	national	and	

international	level

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี			 ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาใด	 ๆ	ก็ได้ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

  0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและอนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8



ก-8

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence structures for daily-life communication; 

listening to basic conversations for main ideas; reading 

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar 

frequently found in different social situations; practice 

of listening and responding in various situations; reading 

for comprehension and writing short messages in 

response to texts

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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  English vocabulary and expressions found 

in global media and entertainment; basic English 

grammatical and sentence structures; English listening 

and pronunciation; basic techniques of reading for 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

co r respondence ;  Eng l i sh  fo r  c ross -cu l tu ra l 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various travel situations; basic reading techniques for 

comprehension; English listening and pronunciation for 

effective communication; English for cross-cultural 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

English vocabulary and expressions for 

academic presentation; English listening and 

pronunciation for effective communication; basic reading 

techniques for academic text comprehension; basic 

academic writing 

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชพีอิสระ

Approaches in developing specific Thai 

skills including listening, speaking, reading and writing 

Thai; integration of Thai skills for communicative 

competence enhancement and opportunities in career 

development in public and private organizations; 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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  Culture and communicative arts for 

happiness and pleasure creation in Thai social contexts; 

creativity and language play; applications for value and 

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  General characteristics of Chinese; Roman 

alphabets used to transcribe sounds of Chinese 

consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of 

Chinese alphabets; greetings; introducing; counting; 

time; classroom activity; studying; places in university; 

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation necessary in daily life; learning of culture 

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Vietnamese vocabulary and language use 

in daily-life communication; learning of culture and 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Laos vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 
and ethics

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  Definition, importance, and concepts of 
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen 

identities; privacy management; critical thinking; screen 

time management; cyberbullying management; digital 

footprints; cybersecurity management; digital empathy; 

information, media, and digital skills and literacies; 

searching and usage; innovation creation; identity and 

quality of life; technology learning; digital citizens’ use 

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษา
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 Definition of data analytics; importance of 
data analytics; types of data; basic data analytics; data 
analytical tool usability; data presentation using graphs; 
data analytics evaluation; case studies

 0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล
  Definition of digital media; types of content 
and digital media; principles and approaches in content 
design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of 
digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 Science and innovations for mega trends; 
smart life development; digital lifestyle and technology; 
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for 
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

Electrical system; communication; use of 
energy-saving electrical devices; use and care of 
computers; use and maintenance of motorcycles, 
cars and agricultural machinery; fundamentals of 
construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste 
management; safety at work

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
  Definition, scope and meaning of global 
health; risk and problems of international populations; 
inequality in social and economic behavior; medical and 
public health system; effects of natural resource 
limitations; borderless globe; disease epidemics from 
national to international levels; digital-age lifestyle 
diseases; disease prevention innovations and 
technology; health promotion in areas of public health; 
context-specific collaborations of medicine, health 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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  Concepts, definition and importance of 

health literacy in health management, health promotion 

and illness prevention; sex education; first aid care and 

basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and 

tobacco consumption; perception of health information; 

judgment in decision making regarding health; 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  Concepts of holistic health promotion; 

hygienic and disease prevention; basic health care and 

disease prevention in different age groups; basic mental 

health evaluation and management; relationships, love, 

preparation for family establishment and family planning; 

laws involving sexual abuse; health care under the 

principles of Thai traditional medicine; sufficient 

economy and Thai’s life style; health insurance rights 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  Physical and mental changes at different 

stages of life; illnesses; food; activities; physical and 

mental health care, and first aid care for people of 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

Nutrition; food selection; popular food; 

dietary control for weight loss; principles and importance 

of health and physical fitness; doing exercise and playing 

sports for health and beauty; exercise planning and 

evaluation; promoting positive attitudes towards doing 

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

มีวิจารณญาณ

General principles of drug use; use of 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms and common diseases; facts on popular dietary 

supplements, cosmetics and other health products; 

choosing drugs and health products with discretion
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 0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  Concepts of inter-professional education; 

principles of family medicine; house design and 

landscape development; environmental management for 

communities; one health; transmitted diseases from 

animals to humans; communicating with patients; 

community visits; local medicine and herbs; holistic 

community health promotion planning; media creation 

and ethics in media creation; safety in use of household 

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  Definition, importance, and components of 

the 21st century life skills; thinking and decision making 

skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 

emotional quotient; l i fe skil l  development for 

interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 

positioning oneself in a romantic relationship; spouse 

selection; resilience quotient; facing and coping with 

disappointments; constructive life problem-solving 

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

Concepts and importance of personality; 
factors influencing personality; personality improvement 
for enhancing positive image; other skil ls for 
self-development and career success including general 
social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective 
interpersonal relations

 0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร สารพิษ การจลาจล
  Knowledge of disasters; impacts of disasters 
on health and environment; global warming; climate 
change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins 
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Situat ions,  causes and ef fects  of 
environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution management; 
sustainable solutions to environmental problems; 

environmental-friendly lifestyles and communities 
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 0042 012  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for 

ventilation and temperature for ergonomics; life quality 

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู  เบื้องต นเ ก่ียวกับกัญชา 

กฎหมายที่ เกี่ยวข อง สายพันธุ กัญชา การขยายพันธุ และ

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย นวัตกรรมกัญชา 

  History and knowledge of cannabis; 

relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation, 

breeding, planning and care; extraction of cannabinoid 

oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis 

of cannabis related compound and contaminant; 

applications in cannabinoid medicine; cannabis 

innovation

 0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  Benefits of companion animal and livestock; 

classification of companion animal and livestock; pet and 

livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 

management of companion animal and livestock; health 

care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and 

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

Conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; large-scale 

problem-solving; using creativity and different 

perspectives to construct problem-solving methods; 

method testing and redefining; developing innovations 

to address users’ needs and problematic situations; user 

experience design 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

A study of models and methods of 

creativity and creativity management through which the 

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  Business data; types of investment; finance 
theories related to investment; risk management; 
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating 
rate of return; presenting business data; data analysis 
for decision making

 0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  Innovation and creativity; creative economy;
idea evaluation process; trends; startups; business 
opportunities; translating ideas to products and services; 
writing business plans; analyzing business possibilities 

 0043 005  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship and social problems; 
adding value to social entrepreneurship; principles of 
social entrepreneurship; business process management 
for social change and social capital construction with 
priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim 

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

Introduction to business and online 

business; business opportunities; sales content creation; 

revenue generation models; marketing; auction; trading 

and online business laws and ethics

 0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

Pitching business ideas to attract 

interested customers or investors; showcasing 

a company’s capabilities and expertise; types of 

communication; written and spoken communication; 

communication techniques for entrepreneurs; 

negotiations; persuasion; successful communication 

skills; personality development

 0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

Personal financial planning techniques; 

systematic financial planning; personal budgeting; 

personal financial planning; insurance; savings; 

property and securities investment; personal income 

tax; asset and liability management; financial planning 

for retirement
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 0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d 

communication technology in smart living; smart living 

infrastructure and platforms; standards of communication 

and networking system; internet of things; privacy and 

data security; case studies of the application of 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes; safe food production; smart farming for food 

production from plants and animals; current trends in 

food product development; technologies in food 

processing and preservation; innovation in food 

packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice 

(GMP), biotechnology innovation in food production

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Definit ion and importance of  the 

University’s mission; roles of the University in serving 

communities; collaborations with communities and 

stakeholders; community-based learning with the 

integration of diverse disciplines to strengthen 

communities; development of public-mindedness; 

applications of knowledge for community service in 

accordance with Mahasarakham University’s philosophy 

and identity

 0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

Leadership; leaders in the disruption era; 

the characteristics and roles of leadership for change; 

the roles of team leader; building an effective team; 

personality; leadership techniques; creating team pride 

and building team spirit; conflict management; 

team-based problem-solving and decision-making 
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  Definition and meaning of citizenship; 

characteristics of citizenship; promoting an awareness 

of current issues at the local and national levels; 

promoting public-mindedness; understanding of plural 

culture and society; citizenship with an orientation 

towards well-being; capabilities in seeking peaceful 

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

สิทธิมนุษยชน

  General  knowledge of  laws;  legal 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and freedom; justice; rights in criminal proceedings; 

rights in civil proceedings; rights in administrative 

proceedings; claiming rights in an effort to denounce 

injustice and denied compensation; consumer’s rights; 

disability rights; rights of accident victims; human rights 

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  General knowledge of laws and law 

enforcement; laws related to daily life; relevant laws for 

employment such as laws related to civil servants, labor 

and social security laws, business laws, tax laws, 

information technology laws, and intellectual property 

laws

 0044 006  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His 

Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the 

sufficiency economy; New Theory Agriculture; 

sustainable development goals; application of the King’s 

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition and development of beliefs and 

religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 

religious and belief diversity; understanding of self and 

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  Human brain and human learning; physical, 

mental and cognitive development; the understanding 

of self and others through contemplative education and 

dialogue; transformative learning ; being able to set life 

goals; practicing holistic thinking for peaceful 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness; concentration; the meaning 

of mind power; the benefits of meditation in daily life; 

the relationship of mindfulness, concentration and 

wisdom; emotional management; mindful listening; 

meditation and world peace 

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f 

environmental volunteerism; understanding the 

principles of environmental volunteerism; creating 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in the community; service activities, volunteerism; 

volunteering with the community; promoting 

environmental volunteerism 

5.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing Arts; skills and process of Fine and Applied 

Arts creation and innovation in the 21st century; 

integrating learning with the application of Thai and 

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 Introduction to regional music and 

performing art; definition, importance, background, 

development and types of music and Isan performing 

arts; culture of clothing; biography of most outstanding 

artists; commercialization of entertainment business 
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 0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  Definition, condition and types of wisdom; 

wisdom and its relationships with beliefs, culture and 

Isan traditions; environment and natural resources in the 

community; application of knowledge of science and 

technology embedded in local wisdom in daily life 

 0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ ารงอยู  ของมนุษย ภายใต กระแส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social and cultural diversity; important 

characteristics of Eastern and Western cultures; humans 

and values and beauty in the midst of cultural diversity; 

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

Background, relationship, ethnicity; 

settlements in relation to geography; wisdom; art and 

culture; autobiography of local dignitaries; thought 

processes; co-identities among Mekong countries; 

regional development for cultural heritage; tourism 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

Isan in a globalized context; sociocultural 

groups; local wisdom; livelihood and cultural capital; 

a transition from classical to modern Isan; resource 

allocation; creative economy; cultural products and 

healthy Isan

 0045 008  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  History, importance and wisdom of food 

and local beverages; process and hygiene in the 

production; benefits and nutrients; innovation and 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

พระเครื่องในประเทศไทย

Principles, definition, history, development, 

and types of Thai Buddha amulets; preservation 

techniques; production methods; materials used to make 

amulets; amulet identifications and confirmation by us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

The origin and logic of the Eastern beliefs 

for living and trading; feng shui based on strategic 

locations; building orientation and location selection; 

space design for different areas of the house and 

workplace by considering good and bad power and the 

mixed methods; applications of design principles in 

daily life and work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 

and ethics

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; problem-solving; 

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving methods; method testing and redefining; 

developing innovations to address users’ needs and 

problematic situations; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




