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

97หน่วยกิต
82หน่วยกิต
15หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6หน่วยกิต

3.1.2 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตให้เรียนรายวิชา ต่อไปนี้
*101-101

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

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
*101-201
**@101-203

**101-204
**101-205
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9

หน่วยกิต

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

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
**101-301

ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
(Digital Literacy for 21ST Century)

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
**101-401

3

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
1.

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
**101-102
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai andGlobal Context)
**101-103
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
**101-104
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
**101-105
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม
3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
**101-106
กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
101-107
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
101-108
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
*101-109
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
*101-110
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
*101-111
อาเซียนในโลกยุคใหม่
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
*101-112
อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
*101-113
ทักษะการศึกษา
3(2-2-5)
(Study Skills)
101-114
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
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101-115
101-116
2.

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

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

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-202
**101-206
**101-207
**101-208
101-209
101-210
101-211
101-212
101-213
101-214

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

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

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
**101-302

วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
(Data Science and Visualization)
**101-303
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Green Technology for Sustainable Development)
**101-304
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
**101-305
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน
(Internet of Thing for Everyone)
**101-306
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
(Living Lab for Campus Sustainability)
*101-307
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
*101-308
คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน
(Computer for Studies and Work)
*101-309
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

*101-310
*101-311
*101-312
*101-313
101-314
*101-315

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

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

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
**101-402
**101-403
**101-404
**101-405
**101-406

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

หมวดวิชาเฉพาะ 97
หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 82 หน่วยกิต
160–103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา
160–104 กฎหมายมหาชน
160–201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
160–202 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
160–203 กฎหมายลักษณะหนี้
160–204 เอกเทศสัญญา 1
160–205 เอกเทศสัญญา 2
160–206 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งฯ
160–209 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

160–301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
160–303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2–0–4)
160–304 กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
160–305 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
160–306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
160–308 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
160–313 กฎหมายปกครองและและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
160–314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
3(3-0-6)
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ มารยาททนายความ
2(2–0–4)
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คล
3(3-0-6)
160–407 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
160–489 การว่าความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
160–500 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
160–501 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาเลือก หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนวิชาโทของหลักสูตรอื่นแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของหลักสูตรนัน้ ๆ ทั้งนี้การจะเปิดวิชาเลือกใดในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะอยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม
กลุ่มกฎหมายอาญา
160–311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
160–421 นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
160–422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
160–423 การสืบสวน สอบสวน
3(3-0-6)
160–424 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
160–426 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
160–427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
160–429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
160–432 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก
3 (3-0-6)
และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
กลุ่มกฎหมายธุรกิจ
160–208 กฎหมายประกันภัย
160–309 กฎหมายล้มละลาย
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

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

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

กลุ่มกฎหมายมหาชน
160–471 สัมมนากฎหมายปกครอง
160–472 สัมมนากฎหมายมหาชน

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

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

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

กรณีนักศึกษาต่างคณะหรือสาขาวิชาจะเลือกนิติศาสตรบัณฑิตเป็นวิชาโท ให้เลือกเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรี โดยศึกษารายวิชาใดก็ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม โดยหากเป็น
วิชาเรียนที่คณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นจะต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่ไม่ซ้ําซ้อนกับ
วิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่คณะวิชาต่างๆกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน
แผนการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

101101
101–xxx

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (1)

101-201
101-203

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น

3(2-2-5)

101-204

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

101-301
160–500

ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
รวม

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

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
101–xxx
101–xxx
101–xxx
101-205
160–103
160–201
160–203

กฎหมายนิติกรรม สัญญา
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
กฎหมายลักษณะหนี้
รวม

มหาวิทยาลัยสยาม
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3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

160–104
160–202
160–204
160–205
160–207
160–407

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

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

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

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

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
กฎหมายครอบครัว

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
101-401

รหัสวิชา
160–303
160–305

มหาวิทยาลัยสยาม
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160–306
160–313
160–314
160–402

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคทั่วไป
กฎหมายปกครองและและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
รวม

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

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

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

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

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

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

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

รหัสวิชา
160–xxx
160–xxx
160–xxx

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1. หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*101-101
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study
**101-102

ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai andGlobal Context)
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country;
roles and duties of individual as a Thai and global citizen
**101-103

การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ ํา
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์
การทํางานเป็นทีม
มหาวิทยาลัยสยาม
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Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human
relation skills; team working
**101-104

การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan;
tax planning; entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement
and financial independence
**101-105

เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21
Learning on community context; community analysis to identify issues and
development approaches using collaborative community based approach among learners
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community
engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning;
project development and implementation for community development and services;
preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of
sustainable community development in the 21ST century
**101-106

กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
(Politics and Law in Everyday Life)
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3(3-0-6)

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

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา
คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา
การพัฒนาตนและการแก้ปญ
ั หาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จ
ในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living;
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept,
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious
teachings; application for successful working and peaceful living with others
101-108

หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาทีแ่ ตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking;
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to
various resources for lifelong self development
*101-109
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ทีม่ า และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุม่ ต่างๆ
ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
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มารยาททางสังคมการสร้างความประทับใจแรกพบการแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and
proper use of language to fit circumstances
*101-110

จิตวิทยาในชีวติ ประจําวัน (Psychology in Daily Life)
3(3-0-6)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว
Psychological concepts and application in daily life; human development;
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental
health and adjustment
*101-111

อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World)
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศกั ยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ
ไทยในเวทีโลก
Great change of Asia to be global economic hub; countries with high
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization;
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, sociocultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages
*101-112

อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
3(3-0-6)
อารยธรรมที่สาํ คัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่ง
ต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน
ผลงานศิลปกรรมทีโ่ ดดเด่นในแต่ละยุค
ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine
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arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring
countries in ASEAN
*101-113

ทักษะการศึกษา (Study Skills)
3(2-2-5)
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สมั ฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา
Value of education; learning methods for success in higher education;
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology; analytical
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management
101-114

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของ
วิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและ
การพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning;
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life;
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self
understanding and development
101-115

สังคมวิทยาเบือ้ งต้น (Introduction to Sociology)
3(3-0-6)
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by
ranking; technology progress and population change
101-116

หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
3(3-0-6)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดทีม่ ีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
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General principles of economics regarding values, pricing and resource
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of
comparative cost
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน
การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ
Thai language for communication in various situations; listening
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and
analyzing messages; principles of writing in various forms
*101-202

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai Language for Presentation)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ
การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน
Using Thai language to present information in various situations such as
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism;
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for
learning and work
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพืน้ (English for Remediation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ
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Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
**101-204

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English)
3(2-2-5)
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน(Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว
**101-205

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

และคําศัพท์
Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension,
oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary
**101-206

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ
3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business
presentation, and job interview
**101-207

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ
มหาวิทยาลัยสยาม
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Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination;
practice useful examination techniques
**101-208

การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาํ หรับทุกคน
3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก
Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and
graphic library and graphic application
101-209

ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on
correct pronunciation
101-210

ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน :101-209 ภาษาจีน 1
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา
Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary
101-211

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

ภาษาญี่ปนุ่ 2 (Japanese 2)
วิชาบังคับก่อน : 101-211ภาษาญี่ปุ่น 1
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3(2-2-5)

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

ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures;
vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for
daily communication
101-214

ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน :101-213 ภาษาเกาหลี 1
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้
สํานวนอย่างง่าย
Listening and speaking with more complex Korean structures; simple
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about
everyday life using simple expressions
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
**101-301

ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
(Digital Literacy for 21 Century)
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่
ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล
Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial
transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital
society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing
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**101-302

วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Science and Visualization)
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอ
พลิเคชัน
Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with
applications
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable Development)
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product
life cycle; carbon credit; carbon footprint; management of environmental impacts using
modern technologies
**101-304

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจ
ปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด
หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for innovationand start
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; productmarket fit; prototyping; intellectual property rights protection
**101-305

การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ สําหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสือ่ สารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs
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**101-306

ห้องทดลองทีม่ ีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
Principle of living lab and its application for solving problems or improving
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer;
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably
energy saving
*101-307

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น
Concept of computer technology; components of computer system; the
functions of hardware and software; data communication and computer networking;
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing
implementation; developing basic Webpage
*101-308

คอมพิวเตอร์สาํ หรับการศึกษาและการทํางาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน โปรแกรมนําเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software
presentation
*101-309

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Relationship between human and environment; significance of natural
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following
philosophy of sufficiency economy
*101-310

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)
3(3-0-6)
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy;
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels;
food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food
innovation and marketing direction of healthy diets
*101-311

เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)
3(3-0-6)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สาํ คัญใน
ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical
prevention and alleviation
*101-312

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for
problem solving and decision making in daily life
*101-313

สถิติในชีวิตประจําวัน (Statistics in Daily Life)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน
และ การพยากรณ์อากาศ
มหาวิทยาลัยสยาม
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Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and
weather forecast
101-314

คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)
3(3-0-6)
หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
Fundamental principle and development of numbers and thinking system
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical
numbers
*101-315

สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
**101-401

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพื่อการแข่งขัน
Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life;
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication,
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices
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**101-402

ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Art and Music Appreciation)
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture,
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation;
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of
arts as a tool to sustain the human mind
**101-403

นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
3(3-0-6)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต
ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition;
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of
Thainess
**101-404

การตามหาและออกแบบความฝัน
3(2-2-5)
(Designing Your Dream)
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรูจ้ ากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต
Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories;
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data
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gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to
enhance lifelong learning skills
**101-405

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

**101-406

การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Photography)
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle,
balance, photographic creation and perspective
3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ
160 – 103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา
3 (3-0-6)
(Law of Juristic Act and Contract)
หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ
และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
Legal juristic act under Civil and Commercial Code, Book I including periods
of time and prescription; contract law under Civil and Commercial Code, Book II
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160 – 104 กฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
(Public Law)
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมาย แนวคิด นิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน ความ
จําเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมา และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและ
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน สถาบันของกฎหมายมหาชนความหมายและองค์ประกอบของกฎหมาย
มหาชน รูปแบบของรัฐและเป็นนิติบุคคลสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ
Origin of public law, meaning, concept, juristic method of public law, necessity
of administration by law, evolution of public law system, scope and special characteristics,
public law institutes and elements of public law, types of states and state institutes
160–201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดนิ
3 (3-0-6)
(Law of Property and Land Law)
หลักกฎหมายทรัพย์ว่าด้วยทรัพย์ ทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Principles of property, property and land laws under Civil and Commercial
Code, Book IV and Land Code
160–202 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
General principles of criminal law under Part I of Penal Code
160–203 กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
(Obligation)
หลักทั่วไปและปัญหากฎหมายลักษณะหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ไม่รวม
เนื้อหาของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาและกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Principles and problems of obligations and effect of obligations laws under Civil
and Commercial Code, Book II, excluding Juristic Acts and contract and Acts, Management of
Affairs Without Mandate and Undue Enrichment
160–204 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
(Specific Contracts I)
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่า ด้วย
เอกเทศสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าซื้อ
Principles of Civil and Commercial Code, Book III only Sale, exchanges, gifts, hire
of property, and hire of purchase laws
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160–205 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts II)
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติ ตัวแทน
นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทําของและรับขน
Principles of Civil and Commercial Code, Book III only Agency, brokerage,
deposit, reconciliation, service agreement, hire of work and carriage laws
160–206 กฎหมายอาญา :ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offences)
รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–202 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป)
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ ภาค 3
Principles of penalty under Penal Code Part II and III
160–207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tort, management of affairs without mandate and undue enrichment laws under
Civil and Commercial Code
160–209 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง3 (3-0-6)
(Constitutional Law and Political Institutions)
วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สําคัญของระบบ
รัฐธรรมนูญและปรัชญาแนวความคิดในระบบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสถาบันการเมืองที่เกี่ยวข้อง
Evolution of Constitutions, state institutions, rights and freedom of people,
important theories of constitutional system and philosophy in constitutional system,
including political institutions
160– 301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
(Negotiable Instruments and Current Account Law)
กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ บรรพ 3
Bills and notes laws and current account under Civil and Commercial Code, Book
III
160–303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2–0–4)
(Security Transactions : Personal and Property)
หลักกฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยค้ํา
ประกัน จํานอง จํานํา
Civil and Commercial Code, Book III only suretyship, mortgage and pledge laws
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160–304 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
(Partnerships and Company Law)
กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Partnerships and Company Law under Civil and Commercial Code, Book III
160–305 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และกฎหมายว่า
ด้วยการรับบุตรบุญธรรม
Family Law under Civil and Commercial Code, Book V and Adoption law
160–306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : General Principles)
กระบวนการดําเนินคดีแพ่ง บทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ คําพิพากษาและคําสั่ง วิธีวิพิจารณาสามัญใน
ศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 และ ภาค 2 ตลอดจนความเป็นมาและ
พัฒนาการของศาลไทย
การจัดระบบศาลไทยตามรัฐธรรมนูญสาระสําคัญของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
เกี่ยวกับชั้นศาลการบริการงานศาล เขตอํานาจของศาลองค์คณะผู้พิพากษา และการจัดการด้านสํานวนคดี
ส่วนประกอบของวิชาชีพผู้พิพากษา และการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน
Civil Procedure, Terms analysis, courts, parties, judgement and orders, ordinary
procedure in trial courts under Civil Procedure Code Part I and Part II, including origin and
development of Thai courts, Thai court system establishment, materials of the Court of
Justice Law about levels of courts, administration, jurisdiction of courts, judges, and
management of files, elements of justice professions, and management of Ministry of Justice
at present
160–308 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
Law of Succession under Civil and Commercial Code, Book VI
160–310 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานและบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
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Principles of evident, general principles of Law of Evidence and statues under
Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code about evidence
160–313 กฎหมายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง3(3-0-6)
(Administrative Law and Administrative Procedure)
พื้นฐานหลักการและประวัติของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ฝ่าย
ปกครอง บุคลากรทางการปกครอง การใช้อํานาจรัฐของฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง หลักบริการ
สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะ สัญญาทางปกครอง ละเมิดทางปกครองและกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ การควบคุมการใช้อํานาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอํานาจศาลปกครอง องค์กรศาล
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง
Fundamentals, principles and history of Administrative Law, Administration of
State Affairs, Administrative, Administrative officers, Administrative power, Administrative
control, public service, public interest, Administrative contracts, Administrative torts and
official information act, Administrative control by judiciary, jurisdiction of Administrative
courts, Administrative court’s organs, Administrative procedure and enforcement
160–314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา3 (3-0-6)
(Law of Criminal Procedure)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Criminal Procedure Code, Part I, II and III, Principles of criminal procedure,
Power of investigators and courts, criminal lawsuit, procedure in trial, appeal and supreme
courts and related laws
160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
3(3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation I)
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักการบัญชีและการเงินเบื้องต้น การบัญชีภาษีอากร
Rules and Regulations, Procedures regarding the Revenue Code on personal
income tax and corporate income tax, Principles of accounting and finance, tax accounting
160–403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
(Public International Law)
ความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ ลักษณะและบ่อเกิด
ของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป จารีตประเพณีระหว่างประเทศ
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ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
บุคคลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ การใช้เขตอํานาจตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
History of international law, theories, types and origins of international law,
international treaties, general principles, customary international law, relationship between
domestic law and international law, international law entities, sovereignty under international
law principle and international dispute resolutions
160–405 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและมารยาททนายความ
2(2–0–4)
(Legal Profession and Legal Etiquette)
วิวัฒนาการของวิชากฎหมายรวมถึงประวัติศาสตร์กฎหมายสากล ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย หน้าที่
และงานหลักของกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัยอุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย
Evolution of legal studies and international law history, thai law history, roles
and responsibility of law in each area etiquette and canon, institute controlling legal
professionals
160–406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
(Private International Law)
หลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
การจัดสรรบุคคลตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายสัญชาติ การขัดกันแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พ.ศ. 2481 และการขัดกันแห่งอํานาจศาล
Introduction to private international law, categories of persons under
international law, nationality law, conflict of law under Conflict of Law Act B.E. 2481 and
conflict of jurisdictions
160–407 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
(Philosophy of Law)
วิวัฒนาการแห่งความคิดในเชิงปรัชญาทางกฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Evolution of concepts of philosophy of law from the past to the present
160–489 การว่าความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
(Advocacy and Moot Court)
หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนคําฟ้องและคําให้การ วิธีซักถามพยาน การถามค้าน ถามติง
การทําคําแถลง หลักสําคัญของกฎหมาย ทนายความ ข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติ
โดยจัดขึ้นในรูปของศาลจําลอง การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึก การ
ค้นคว้า และการนําเสนอสําหรับนักกฎหมาย แหล่งสืบค้นบทบัญญัติ หลักกฎหมาย คําพิพากษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
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Advocacy, preparation of cases, drafting the complains, answers, arguments,
examination of witnesses; verbal statement, making judgement, important principle of law,
lawyers, regulations regarding lawyers, simulation of litigation in court, computer program
application, use of computer, information search for lawyers, database for statues, legal
principles, domestic and international court precedents
160–499 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Law of Public Finance and Taxation II)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : รายวิชา 160–402 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 1
กฎหมายและข้อบังคับ วิธีดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษี และกฎหมายภาษีอากรอื่น ๆ
Law and regulations, measures regarding the Revenue Code on Value Added Tax,
Special Business Tax, Duty Stamp and appeals and other tax laws
160–500 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
(Justice and Law for Daily Life)
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติและ
พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายสําคัญในการดําเนิน
ชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึก การค้นคว้าสําหรับ
นักกฎหมาย
Concepts, principles, meaning of civil, criminal and administrative justice
administration, history and development of global justice, introduction to general law,
important law in daily life, social and national regulations, rule of law, alternative dispute
resolution, problems and obstacles in justice, use of computer, information search for
lawyers
160–501 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
(Principles of Human Rights, Moral, Ethics and Good Governance)
หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
Principles of human rights, roles and development of global and Thai human
rights. Concept about human rights, Public policy on development affecting human rights,
Concepts of moral, ethics and social responsibility of government officials, Good government
practice, Moral issues in globalization, Social impact and guideline on moral and ethics
development.
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กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มกฎหมายอาญา
160–311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure : Measures and Execution of Judgment)
รายวิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป
กระบวนการดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา วิธกี ารชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4
Civil procedure regarding appeals, measures before judgement; execution of
judgements or orders under the Civil Procedure Code part III and IV
160–421 นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Forensic Science)
ความมุ่งหมายของนิติวิทยาศาสตร์ และวิทยาการทางการแพทย์ที่มคี วามสัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย
อันได้แก่ ชันสูตรศพ การพิสูจน์ตัวบุคคล การวินิจฉัยเหตุการณ์ตาย และการตรวจและหาพยานหลักฐาน
ในทางนิติเวชวิทยา
และนิติวิทยาศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีทาง
กฎหมาย
Objectives of forensic science and medical innovations relevant to legal
issues, identification, cause of death examination and evidence investigation in forensic
medicine and forensic science to prove the evidence for justice
160–422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
(Criminology and Penology)
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สภาพและสาเหตุของอาชญากรรมและการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมกับอาชญาศึกษา ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา โดยทฤษฎี
การลงโทษ การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ และการบริหารเรือนจํา
Meaning and scope of criminology, state and cause of crime and criminal
prevention and justice and criminology, Meaning and scope of penology, punishment
theories, probation, parole, and prison management
160–423 การสืบสวน สอบสวน
3(3-0-6)
(Criminal Investigation)
วิธีปฏิบัติในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา การสืบสวนและสอบสวนในคดีพิเศษ เช่น การก่อการ
ร้ายข้ามชาติ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจําเป็นที่ต้องใช้การสืบสวน สอบสวนพิเศษ
นอกเหนือจากที่บัญญัตใิ นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยสยาม
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Investigation and inquiry in criminal cases, Investigation and inquiry in special
cases, international terrorism, money laundering prevention and prohibition law, special
methods in investigation other than enacted in the criminal procedure law
160–424 การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสืบสวน จับกุม ปล่อยชั่วคราวในชั้นพนักงาน
ตํารวจ การสั่งฟ้องของอัยการ การพิจารณาคดีของศาลและการแก้ไขฟื้นฟูโดยราชทัณฑ์ ทฤษฎีการ
บริหารงานยุติธรรมในและต่างประเทศ
มาตรการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ
(Diversion)
Roles and responsibility of entities in justice, investigation, arrest, temporary release in police,
suing by public prosecutor, hearing and correction, domestic and international justice
administration, diversion of justice
160–426 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
(Seminar in Criminal Law)
กฎหมายอาญาโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณี
Discussion on criminal law to understand some substantial issues to
160–427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Crimes)
ลักษณะการกระทําที่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ การใช้กฎหมายและ
มาตรการของรัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งกฎหมายภายในและ
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
Characteristics of economic crimes and international crime, legal measures to
prevent to prohibit economic crime in both domestic law and international agreement or
cooperation
160–429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Seminar in Law of Criminal Procedures)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบาง
กรณี
Discussion on criminal procedure law to understand some substantial issues to
160–432 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนและวิธพี ิจารณาคดีครอบครัว
มหาวิทยาลัยสยาม
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3 (3-0-6)

(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court )
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแง่กฎหมาย สังคมวิทยาและ
จิตวิทยา วิธีป้องกันและแก้ไขผู้กระทําผิดซึง่ เป็นเด็กและเยาวชน ตลอดจนระบบและกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
Meaning of juvenile, causes of juvenile delinquency from perspectives of
sociology and psychology, prevention and correction of juvenile delinquency, system and
procedure of juvenile delinquency, principles of the juvenile court and the procedure and
other laws, principles of the Child Protection Act B.E. 2546
กลุ่มกฎหมายธุรกิจ
160–208 กฎหมายประกันภัย
3(3-0-6)
(Insurance Law)
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย อันได้แก่ หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย การประกันวินาศภัย
วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน และการประกันค้ําจุน และการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 861–897 รวมถึงหลักปฏิบัติในการขนส่งทางทะเล หลักในการทําสัญญา
ประกันภัยทางทะเล ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับประกันภัยทางทะเล ปัญหา
เกี่ยวกับการฟ้องคดี การดําเนินคดี อํานาจการพิจารณาของศาล แนวความคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
Insurance law, principles of insurance law, insurance, special treatment for
transportation and guarantee insurance, and life insurance under Civil and Commercial Code,
Book III, section 861-897 including transportation by sea, marine insurance, liability under
contracts on marine insurance, problems on lawsuit, procedure, jurisdiction, concepts and
dispute resolutions
160–309 กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law)
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อํานาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายอย่างมีระบบ การสอบสวนและบทกําหนดโทษ และบท
เบ็ดเสร็จทั่วไป แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการที่ประสบปัญหาล้มละลาย
Bankruptcy procedures, debtors’ asset management, roles of receivers,
jurisdiction and procedure of the Bankruptcy Court, investigation and penalty and general
introduction, concept of reorganization and debt restructuring
160–401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
(Labor and Social Security Law)
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3(3-0-6)

แรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน หลักกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน ศาลแรงงาน การจัดหางาน กฎหมายเงินทดแทน ประวัติและ
วิวัฒนาการของประกันสังคม กฎหมายประกันสังคม
Labor and history of labor law, labor protection, labor relation, procedure,
labor court, job finding, compensation, history and evolution of social security, social security
law
160–436 กฎหมายธนาคาร
(Banking Law)
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร
Law, rules, regulations and procedures of banking

3(3-0-6)

160-437 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-commerce Law)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการทําธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
และการป้องกันการจารกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Law on internet transactions, e-payment system, prevention of electronic
information theft
160–442 สัมมนากฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)
(Seminar in Civil Law)
ปัญหาต่าง ๆ ที่สาํ คัญในกฎหมายแพ่งตามสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
Problems regarding civil law on domestic and international economic changes or
development
160–445 วิธกี ารระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่าง ๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการ การระงับข้อพิพาทแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และข้อตกลง ระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สําคัญ ข้อพิจารณาในการทําสัญญา
การเลือก กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รบั รอง และ
บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ
Business dispute resolution, types, rationale, measure, special resolutions, arbitration,
arbitration institute code of conduct and international agreement regarding arbitration,
alternative dispute resolutions, law and resolutions, rules and problems, guarantee, and legal
enforcement of arbitration awards and foreign judgements
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160–448 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Law regarding copyrights, trademark, trade name, patent and related laws
กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ
160–452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trade Law)
INCOTERMS, L/C (Letters of credit), การรับประกันสินค้า (Expressed or Implied
Warranty), การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ, UNCISG (United
Nations Convention on International Sales of Goods) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแกตต์และ องค์การ
การค้าโลก (GATT & WTO)
INCOTERMS, L/C (Letters of credit), Expressed or Implied Warranty,
Transportation by sea, marine insurance, Arbitration law, UNCISG (United Nations Convention
on International Sales of Goods), introduction to GATT and WTO
160–453 กฎหมายทะเลและพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
(Maritime Law)
กฎหมายอนุสัญญา กฎหมายทะเล (United Nations Convention of the Law of the Sea,
1982) และกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับขนสินค้าทางทะเล ทั้งในและระหว่างประเทศ
Convention, United Nations Convention of the Law of the Sea, 1982 and
domestic and international law regarding transportation by sea
160–454 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Human Rights Law)
แนวคิด และจุดกําเนิด ความคิดเรื่อง สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาการเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เช่น International Bills of Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ,
International Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR), อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
Concepts and origin, thinking of human rights and development to human rights
law, International Bills of Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ,
International Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR), CEDAW (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Convention on the Rights of the
Child
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160–463 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Taxation Law)
อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Treaty) Transfer Pricing, Offshore Bank
Double Taxation Treaty, Transfer Pricing, Offshore Bank
160–465 กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Laws)
กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน วิวัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความเป็นมาอาเซียน การ
ร่วมมือทางกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิเคราะห์ถึงปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆของกฎหมายอาเซียน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศของกลุ่มอาเซียน
Asean law, evolution of Southeast Asia and origin of ASEAN, legal cooperation
among Asean countries, Asean Free Trade Area, Asean Charter, Analysis of problems and
obstacles of Asean law, international and domestic issues among Asean countries
กลุ่มกฎหมายมหาชน
160–471 สัมมนากฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Seminar on Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายและคดีศึกษาที่
น่าสนใจในทางกฎหมายปกครอง
Debate and analyze important issues, factual and legal problems and administrative
case study
160–472 สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
(Public Law Seminar)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา กฎหมายมหาชน และ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองและกฎหมายการคลัง
important issues in constitutional law, administrative law and public finance law
กลุ่มกฎหมายพิเศษ
160–479 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
(English for Lawyer (Intro))
ถ้อยคําและสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษด้านกฎหมายการสนทนา
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย การอ่านและการแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่สําคัญ
Legal terms and phrases, legal terms used in conversation for legal profession,
reading and translation of legal documents
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160–481 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้อม
ในด้านการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของของ
ประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
Climate issues with impacts to Earth, Pollution control law, nature reservation,
state policy to guarantee people’s rights and measures to compensation inquiry in
environmental cases, including land usage control law, and town planning law
160–484 กฎหมายทหาร
(Military Law)
กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก
Criminal Military Law, Military Charter, and Martial Law

2(2–0–4)

160–486 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2–0–4)
(Consumer Protection Law)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติสําหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองของ
ผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา หน่วยงานใน
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Concept and principle of consumer protection, legal measures regarding on
consumer protection, regulations, protections on quality control, products and services,
price, labels, packaging, advertisement, regulators under the Consumer Protection Act and
other laws
160–490 ฝึกงานวิชาชีพกฎหมาย
3(0–18–0)
(Legal Profession in Practice)
ฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อยหนึ่งภาค
การศึกษา
Legal profession in practice with internship at least a semester period
160–495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
(Seminar in Law of Civil Procedures)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบาง
กรณี
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Civil procedure law, seminar to examine important legal issues
160–496 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Law)
กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้ของกระทรวง เพื่อควบคุมการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เช่น
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ เป็นต้น
Laws controlling higher education, Ministry of Education Bureau Act, Private
Higher Education Institute Act, Rajabhat University, Act
160–502 สัมมนากฎหมายพิเศษ
3(3-0-6)
(Seminar in Law on Special Topics)
กฎหมายพิเศษโดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สําคัญบางกรณีใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
Discussion on special laws to understand some current substantial issues
3.1.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรี โดยศึกษารายวิชาใดก็ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม โดยหากเป็น
วิชาเรียนที่คณะนิติศาสตร์เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นจะต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่ไม่ซ้ําซ้อนกับ
วิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
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