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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
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             : น.บ.
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Law
    : LL.B.
   ปรัชญาของหลักสูตร

          มุงเนนผลิตบัณฑิตดานกฎหมายใหมีความรูจริง ปฏิบัติไดจริง และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความสำคัญของหลักสูตร
        เปนหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย เนนเฉพาะรายวิชาที่เปนพื้นฐานจำเปนตอการประกอบอาชีพ
ทางดานกฎหมาย โดยมีจุดมุงหมายใหบัณฑิตมีความรูทางกฎหมายควบคูกับทักษะการปฏิบัติทั้งในการใหคำแนะนำกฎหมาย 
การเจรจาตอรอง การรางสัญญา การจัดทำเอกสารทางกฎหมายและการวาความในศาล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
การสอบใบอนุญาตเปนทนายความ การสอบความรูชั้นเนติบัณฑิต ตลอดจนการเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรูกฎหมายไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทางดานกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
แขนงตาง ๆ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชกฎหมายไดถูกตอง รูจักใชเหตุผล เขาใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในดานการตีความ
และเจตนารมณของกฎหมาย
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตดานกฎหมายที่เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม
 4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนำองคความรูทางกฎหมายไปใชประโยชน เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นไดอยางถูกตอง

คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ที่ตั้ง อาคารหอประชุม ชั้น 1 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1689
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โครงสรางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  130  หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0) 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0) 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0) 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053
 1.2 วิชาเลือก       7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0) 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0) 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2142 อาเซียนศึกษา           2(2/2-0-0)
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม          2(2/2-0-0)
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ                      2(2/2-0-0)
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)
  ในชีวิตประจำวัน           
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0) 
 ง. กลุมวิชาภาษา 
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   94  หนวยกิต
 2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ  ไมนอยกวา   78 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1    3(2/2-1/2-0) 
EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2     3(2/2-1/2-0) 
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล                       2(2/2-0-0) 
LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย      3(3/3-0-0) 
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป                    3(3/3-0-0) 
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย                     3(3/3-0-0) 
LA 2023 มูลหนี้ 1         3(3/3-0-0) 
LA 2033 ผลแหงหนี้                                      3(3/3-0-0) 
LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1 2(2/2-0-0) 
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  2(2/2-0-0) 
LA 2062 มูลหนี้ 2                                         2(2/2-0-0) 
LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2 2(2/2-0-0) 
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด               3(3/3-0-0) 
LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน  2(2/2-0-0) 
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว                 2(2/2-0-0) 
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ    3(3/3-0-0) 
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง      4(4/4-0-0) 
LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน                      2(2/2-0-0) 
LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง             3(3/3-0-0) 
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก       2(2/2-0-0) 
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           3(3/3-0-0) 
LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3/3-0-0) 
LA 3112 นิติปรัชญา     2(2/2-0-0) 
LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  3(3/3-0-0) 
LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  2(2/2-0-0) 
LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย    2(2/2-0-0) 
LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย  3(0-0-3/15) 
LA 3123 การใหคำแนะนำกฎหมายและการเจรจาตอรอง 3(2/2-1/2-0) 
LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย  2(2/2-0-0) 
LA 4033 การรางสัญญาและการวาความ   3(2/2-1/2-0) 
 2.2) กลุมวิชาเอกเลือก     16 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CN 3763 ภาษาจีนสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1   3(2/2-1/2-0) 
CN 3773 ภาษาจีนสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2    3(2/2-1/2-0)          CN 3763

-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
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-  -
-  -
-  -
-  -
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-  -

-  -
  -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา              2(2/2-0-0)
LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด   2(2/2-0-0)
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ                          2(2/2-0-0)
LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย      2(2/2-0-0)
LA 3202 กฎหมายธนาคาร       2(2/2-0-0)
LA 3102 กฎหมายคุมครองผูบริโภค      2(2/2-0-0)
LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ       2(2/2-0-0)
LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ     2(2/2-0-0)
LA 3252 กฎหมายลมละลาย        2(2/2-0-0)
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ        2(2/2-0-0)
LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบายการใชที่ดิน   2(2/2-0-0)
LA 3332 กฎหมายการทองเที่ยว    2(2/2-0-0)
LA 3052 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0)
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม    2(2/2-0-0)
LA 3412 กฎหมายการลงทุน        2(2/2-0-0)
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  2(2/2-0-0)
  ในประเทศจีน 
LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมาย  2(2/2-0-0)
  ของประเทศจีน 
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน           2(2/2-0-0)
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  2(2/2-0-0)
  อสังหาริมทรัพยในประเทศจีน   
LA 3002 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 3  2(2/2-0-0)
LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา    2(2/2-0-0)
LA 3062 กฎหมายแรงงาน                           2(2/2-0-0)
LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ      2(2/2-0-0)
LA 3132 กฎหมายภาษีอากร    2(2/2-0-0)
LA 3502 กฎหมายอาเซียน     2(2/2-0-0)
LA 3522 กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ     2(2/2-0-0)
LA 3532 การรางกฎหมายและกระบวนนิติบัญญัติ     2(2/2-0-0)
LA 1001  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  1(1/1-0-0)
LA 1002  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด    2(2/2-0-0)
LA 1011  กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก และสตรี    1(1/1-0-0)
LA 1022  นิติเวชศาสตร      2(2/2-0-0)
LA 1042  สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  2(2/2-0-0)
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                              ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
          ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)  - -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)  - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)  - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)  - -
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป    3(3/3-0-0)  - -
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย    3(3/3-0-0)  - -
LA 2023 มูลหนี้ 1      3(3/3-0-0)  - -
   รวม 17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)  - - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)  - - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)  - - 
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)  - - 
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล    2(2/2-0-0)  - - 
LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย    3(3/3-0-0)  - - 
LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน   2(2/2-0-0)  - -
   รวม 17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)  - -
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  2(2/2-0-0)  - -
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก    2(2/2-0-0)  - -
LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2 2(2/2-0-0)  - -
LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3(3/3-0-0)  - -
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ   3(3/3-0-0)  - -
LA 3112 นิติปรัชญา     2(2/2-0-0)  - -
   รวม 16 หนวยกิต 16 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)       GE 1053 -
LA 2033 ผลแหงหนี้     3(3/3-0-0)  - -
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด   3(3/3-0-0)  - -
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว   2(2/2-0-0)  - -
LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1 2(2/2-0-0)  - -
LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย    2(2/2-0-0)  - -
LA 2062 มูลหนี้ 2      2(2/2-0-0)  - -
   รวม 17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   4(4/4-0-0)  - -
LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  2(2/2-0-0)  - -
LA .…….. เอกเลือก (1)     2(2/2-0-0)  - -
LA .…….. เอกเลือก (2)     2(2/2-0-0)  - -
LA ……… เอกเลือก (3)     2(2/2-0-0)  - -
GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (3)   2(2/2-0-0)  - -
CS/GE ... วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (4)   1-2(…………..)  - -
   รวม 15-16 หนวยกิต ……... ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1  3(2/2-1/2-0)  - -
LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3/3-0-0)  - -
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(3/3-0-0)  - -
LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน    2(2/2-0-0)  - -
GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (1)   2(2/2-0-0)  - -
GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (2)   2(2/2-0-0)  - -
………..…  เลือกเสรี (1)     2(…………..)  - -
   รวม 17 หนวยกิต ……... ชั่วโมง/สัปดาห



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
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รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

LA .…….. เอกเลือก (5)     2(2/2-0-0)  - -
LA .…….. เอกเลือก (6)     2(2/2-0-0)  - -
LA ……… เอกเลือก (7)     2(2/2-0-0)  - -
LA ……… เอกเลือก (8)     2(2/2-0-0)  - -
LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย  2(2/2-0-0)  - -
LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย  3(0-0-3/15)  - -
   รวม 13 หนวยกิต 25 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2  3(2/2-1/2-0)  - -
LA  4013 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  3(3/3-0-0)  - -
LA 3123 การใหคำแนะนำกฎหมายและการเจรจาตอรอง 3(2/2-1/2-0)  - -
LA 4033 การรางสัญญาและการวาความ   3(2/2-1/2-0)  - -
LA ……… เอกเลือก (4)     2(2/2-0-0)  - -
………...… เลือกเสรี (2)     2(…………..)  - -
.....………  เลือกเสรี (3)     2(…………..)  - -
   รวม 18 หนวยกิต ……... ชั่วโมง/สัปดาห



1. ผูชวยศาสตราจารยนิก  สุนทรธัย                 คณบดี
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   • น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. ผูชวยศาสตราจารยธนาชัย  สุนทรอนันตชัย    รองคณบดี
   • น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ
     และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
   • น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ผูชวยศาสตราจารย ช.ชยินทร  เพ็ชญไพศิษฏ 
   • น.บ. ม.รามคำแหง 
   • เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
   • น.ม. ม.รามคำแหง 
4. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย  เต็งพงศธร
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง
   • น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   • ปรด. (อาญาวิทยาการบริการ) ม.มหิดล
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
5. อาจารยภัทรวดี   ยังนอย
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • น.ม. (กฎหมายอาญา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. อาจารยศิรินทรพร  ธารมัติ
   • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) ม.ศรีปทุม
   • น.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. อาจารยวุฒิพงค   พัวพัน
   • น.บ. ม.รามคำแหง
   • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) ม.ศรีปทุม บางเขน
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

 

1. ศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • D.E.A. (Droit public) L’ Universite Robert    
     Schuman de Strasbourg (nouveau regime)
2. รองศาสตราจารยจันตรี   สินศุภฤกษ
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย ดร.ชุมพร   ปจจุสานนท
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • D.E.A. (Droit International et Prive) L’ Universite Paris
   • D.E.A. (Recherche de la Politique) International et Europeene 
     L’ Universite Paris
   • Docteur de 3e  Cycle en Droit (Paris) L’ Universite Paris
4. ศาสตราจารยไชยยศ   เหมะรัชตะ
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • LL.M., University of Columbia, U.S.A.
5. ศาสตราจารยทัชชมัย   ทองอุไร
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยพิเศษ

6. รองศาสตราจารยธิติพันธุ   เชื้อบุญชัย
  • น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
  • LL.M., Harvard University
  • M.B.A. ม.ธรรมศาสตร
7. ศาสตราจารย ดร.ศักดา   ธนิตกุล
  • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • LL.M., Kyoto University
  • Ph.D. Candidate Kyoto University 
  • Ph.D. (International Economic Law)  
    University of Washington
8. ศาสตราจารยสุษม   ศุภนิตย
  • น.บ. ม.ธรรมศาสตร
  • เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
  • LL.M., University of Indiana
9. รองศาสตราจารยอรพรรณ   พนัสพัฒนา
   • น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • LL.M., Harvard University
10. ศาสตราจารย (พิเศษ) จรัญ   ภักดีธนากุล
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
   • B.A., Cambridge University 
   • Barrister – at – law, Gray’s Inn, London
11. อ.วิชัย    อริยนันทกะ
   • น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหง
     เนติบัณฑิตยสภา
   • LL.B., Wales University
   • LL.M., London University
   • Barrister – at –law, Gray’s Inn, London
12. อ. เฉลิมชนม   แนนหนา
   • น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
13. ศ.(พิเศษ)ธงทอง   จันทรางศุ
   • น.บ. เกียรตินิยม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • LL.M., New York University
   • น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • นศ.บ. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
14. อ.สุโรจน   จันทรพิทักษ
   • น.บ. ม.รามคำแหง  
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหง
     เนติบัณฑิตยสภา
15. อ.ดร.สุรียฉาย  พลวัน
   • น.บ. ม.อัสสัมชัญ 
   • น.ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • LL.M., International Laws University of Aberdeen, UK
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.มหิดล
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คณาจารยคณะนิติศาสตร



16. อ.ปฐม   สุวรรณโณ
   • น.บ. ม.กรุงเทพ 
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
   • น.ม. ม.รามคำแหง
17. รองศาสตราจารยลาวัลย   หอนพรัตน
   • น.บ. (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารยวรวุฒิ   เทพทอง
   • น.บ. (เกียรตินิยม)  ม.รามคำแหง
   • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ม.รามคำแหง
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหง
    เนติบัณฑิตยสภา
   • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  ม.ธรรมศาสตร
   • ประกาศนียบัตรกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
19. รองศาสตราจารยจิตรา   เพียรล้ำเลิศ
   • น.บ. (เกียรตินิยม)  ม.ธรรมศาสตร 
   • น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ) ม.ธรรมศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย   สุวรรณพานิช
   • น.บ. นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • น.ม. (George Washingtion University)
   • น.ม. (Dickinson School of Law : Pennsylvania State University)
   • Ph.D. (University of London)
21. ผูชวยศาสตราจารย พันตำรวจเอกหญิงวิชาสิทธิ  สีหตุลานนท
   • น.บ. ม.รามคำแหง
   • น.ม. ม.รามคำแหง
   • เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหง
     เนติบัณฑิตยสภา
22. อาจารยวิเชียร    จันทรกระจาง
   • น.บ. ม.รามคำแหง
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหง
     เนติบัณฑิตยสภา
   • รป.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรนายอำเภอ รุนที่ 45 วิทยาลัยการปกครองหลักสูตร 
    Human Resource  Management  ประเทศออสเตรเลีย

23. อาจารย ดร.คมวัชร    เอี้ยงออง
   • น.บ. ม.ธรรมศาสตร
   • น.ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหง
     เนติบัณฑิตยสภา
   • LL.M., Boalt Hall School of Law, University    
     of California, Berkeley
24. รองศาสตราจารย ดร.กิจบดี   กองเบญจภุช
   • น.บ. ม.รามคำแหง
   • ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • M.B.A. (P.T.U.)      
   • M.P.A (NIDA)
   • D.E.A. de Sociologie  (Paris VII U.)
   • D.E.A. de Droit  Public (Paris II U.)
   • D.E.A. de Connaissance des Tiers Mondes (Paris VII U.)
25. รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ   โชคเหมาะ
   • Docteur en Droit  (Paris ll U.)
   • น.บ. ม.รามคำแหง
   • Docteur en droit Unuversity de Bouragne,France.
26. อาจารย ดร.อารม   ตั้งนิรันดร
   • น.บ. (Peking University)
   • LL.M.Harvard Law School, USA
27. อาจารยภควัต   เหมรัชตานันท
   • LL.B (Peking University)
   • B.A. Economics (Peking University)
   • LL.M (University of Chicago)
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คำอธิบายรายวิชา

CN 3763  ภาษาจีนสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1             3(2/2-1/2-0)

              (Chinese for Legal Profession I)       

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 การใชภาษาท้ังส่ีดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน ฝก

ทักษะการอานรายงาน รางบทความ และเร่ืองท่ีเปนปญหาเก่ียวกับกฎหมายและ

สังคม การเขียนโนตยอ สรุปยอของบทความและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

CN 3773  ภาษาจีนสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2          3(2/2-1/2-0)

 (Chinese for Legal Profession II)       

วิชาบังคับกอน :  CN 3763 

 ฝกการอานและการเขียนโดยเนนทักษะการเขียนสรุปเกี่ยวกับ

รายงานขาว บทบรรณาธิการ บทความวารสาร รายงานคดีในศาลและบทความ

กึ่งวิชาการที่มีเนื้อหาดานกฎหมายและสังคมการอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวของ

CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)

 ในชีวิตประจำวัน

             (Application of Software in Daily Life)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรม

ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน 

โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การ

ประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EG 5363  ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1           3(2/2-1/2-0)                 

                (English for Legal Profession I)     

วิชาบังคับกอน  : ไมมี

 ศึกษาคำศัพทกฎหมายและฝกฝนทักษะการใชสำนวนภาษาอังกฤษ

ในการอานตำรา บทความ บทบรรณาธิการที่เปนภาษาอังกฤษ

EG 5373  ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2          3(2/2-1/2-0)

             (English for Legal Profession II)    

วิชาบังคับกอน :   ไมมี                 

 ศึกษาและฝกฝนการเขียนเอกสารทางกฎหมายประเภทตาง ๆ และ

ทักษะการใชภาษาอังกฤษทางกฎหมาย เชน คำฟอง คำใหการ การรางสัญญา 

หนังสือบอกกลาวทวงถาม

GE 1043  ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)

             (Thai and Communication)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม  ดานการฟง พูด การ

อานและการเขียน การฟงและการอาน จับใจความ การพูดในที่ประชุม การ

เขียนความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ 

เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิต

ประจำวัน การรู เทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้ง

ฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE 1053  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1           3(2/2-1/2-0)

             (English for Communication I)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 การใชภาษาทั้งสี่ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดย

เนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน การอานเพื่อความเขาใจ การเขียน

บันทึกอยางงาย เพื่อการสื่อสาร

GE 1063  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2           3(2/2-1/2-0)

             (English for Communication II)

วิชาบังคับกอน :  GE 1053

 ทักษะในการใชศัพท สำนวน แสลงและสุภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับ

หัวขอในชีวิตประจำวันในเรื่องตาง ๆ การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนอนุเฉท 

จดหมายและความเรียงแบบตาง ๆ

GE 1082  โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)

             (Worldviews and Ways of Life)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและ เห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและ

ศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มี

คุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)

             (Psychology for Living)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง  การตระหนักในคุณคาของตน  

ความเขาใจผูอื่น  การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต 

เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา

และการพัฒนาศักยภาพแหงตน



GE 1102  ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

             (Thailand in Contemporary World Events)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 เหตุการณตาง ๆ ของโลกและปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบันที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสื่อสาร

และเทคโนโลยี ความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และการประสาน

ประโยชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การแขงขันดานการคา บทบาทของไทย

ในเวทีโลก การปรับตัวของไทยกับสถานการณโลก แนวโนมของสถานการณโลก

ในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิด

สันติภาพอยางยั่งยืน

GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)

             (Life and Sufficiency Economy)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  

แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี

ศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปน

พลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)

             (Information Technology and Learning) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

  การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกต

ในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพ่ือการเรียน

รู คุณธรรมจริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

GE 1142  จีนศึกษา     2(2/2-0-0)                                             

 (Chinese Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ

ปกครอง ชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

 

GE 1172   การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1/2-0)

              (Holistic Health Care)                

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การ

ดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทำงาน

ของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกำลัง

กาย การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรู และทักษะการออก

กำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติ

ที่เนนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม

GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(2/2-0-0)

              (Chinese for Communication)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)

 สัทอักษรพินอิน  โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)   

             (Asean Studies)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน 

โอกาส ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก 

ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2152  ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)    

             (Modern Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจพื้นฐาน ความรู

ทางธุรกิจที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใช

ในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดยการใชหลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162  ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)

             (Learning Skills in Higher Education)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สำเร็จในการเรียน เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติ

ที่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการ

บริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคำบรรยาย การอาน 

การเตรียม ตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

14
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GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต   2(2/2-0-0) 

            (Aesthetic for Life)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความ

สัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหง

ความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม 

คุณคาแหงความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)

             (Thai culture and wisdom)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลาก

หลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผน

ความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ 

พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคม

อยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัฒน

GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ   2(2/2-0-0)    

             (Leadership and Management)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ การพัฒนาและบูรณาการ 

กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดาน

การทำงานรวมกับผูอื่น

GE 2232  มนุษยกับสิ่งแวดลอม   2(2/2-0-0)

             (Humans and Environments)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและ

ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแก

ปญหาและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสราง

ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE 2242  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)

              (Intercultural Communication)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการ

ดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการ

สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตก

ตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2292  การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา  2(2/2-0-0)

  ในชีวิตประจำวัน

             (Systematic Thinking and Problem 

  Solving in Daily Life)                                         

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิง

ระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะห

การใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

LA 1001 กฎหมายวาดวยการปองกัน   1(1/1-0-0)

 และปราบปรามการทุจริต

 (Anti-Corruption Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริตองคกร

ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนกฎหมายและ

กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

LA1002 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด   2(2/2-0-0)  

 (Drugs Law) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมาย ชนิด ประเภทของยาเสพติด กฎหมายและขอบังคับตางๆ 

เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและการกระทำความผิดท่ีเก่ียวของกับคดียาเสพติด

LA1011 กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก และสตรี   1(1/1-0-0)

 (Law on Children and Women) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 สิทธิเด็ก กฎหมายเก่ียวกับการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพของ

เด็กกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก สิทธิสตรี กฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง

สิทธิสตรีและกฎหมายเก่ียวกับผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว

LA 1012   กฎหมายลักษณะบุคคล   2(2/2-0-0)

              (Law on Persons)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภูมิลำเนา และ

ความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย

LA 1022 นิติเวชศาสตร     2(2/2-0-0) 

 (Forensic Medicine)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ประวัติและความมุงหมายของนิติเวชศาสตรความสัมพันธระหวาง

วิทยาการทางการแพทยกับนิติศาสตร บทบาทของแพทยและเจาหนาที่ตำรวจ

ยุติรรมการสืบสวนสอบสวนโดยวิทยาศาสตรการแพทยโดยเฉพาะการพิสูจน

หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในทางอาญาและทางแพง
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LA1023   หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย   3(3/3-0-0)

             (Fundamental Legal Principles) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมาย ความสัมพันธ

ของวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงอื่น ๆ การใชและการตีความกฎหมาย การอุด

ชองวางกฎหมาย หลักผูทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใชสิทธิ การ

เปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแหงสิทธิ หลักสำคัญใน

กฎหมายลักษณะตาง ๆ

LA 1033   กฎหมายอาญาหลักทั่วไป   3(3/3-0-0)          

              (Criminal Law : General Principles)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการ

เพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด 

ตัวการและผูสนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การ

กระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ

LA1042 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    2(2/2-0-0) 

 (Human Rights and Criminal Justice)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ และสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวนที่

สัมพันธกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

LA 2003  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3/3-0-0)

             (Constitutional Law and Political Institutions)                                              

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำ

รัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย องคกรตาง ๆ ทางการเมืองกระบวนการทาง

นิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให

กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ 

LA 2013    กฎหมายลักษณะทรัพย   3(3/3-0-0)

               (Property Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยและทรัพยสิน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ 

แดนแหงกรรมสิทธิ์ การใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิประเภทตาง ๆ 

LA 2023   มูลหนี้  1    3(3/3-0-0)

              (Sources of Obligations I)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแหงหนี้ที่เกิดจาก

สัญญา ระยะเวลา อายุความ กฎหมายเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม

LA 2033   ผลแหงหนี้    3(3/3-0-0)

              (Effect of Obligations)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 วัตถุแหงหนี้ ผลธรรมดาและผลพิเศษแหงหนี้ ความระงับแหงหนี้

LA 2052   กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  2(2/2-0-0)

              (Judiciary Process and Thai Court System)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรม ระบบศาลเดี่ยว

และระบบศาลคู โครงสรางและการบริหารงานของศาลประเภทตาง ๆ และพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม

LA  2062  มูลหนี้ 2     2(2/2-0-0)                     

              (Sources of Obligations II)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 มูลแหงหน้ีอันเกิดจากการละเมิด การจัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได

LA 2093  กฎหมายอาญาภาคความผิด   3(3/3-0-0)

     (Criminal Law : Specific Offences)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของ

ประมวลกฎหมายอาญาและความผิด ลหุโทษฐานตาง ๆ

LA 2102  หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน  2(2/2-0-0)

  (General Principles of Public Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                 วิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และ

ประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสรางทางปกครองในรัฐ 

อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใชอำนาจ โดยเฉพาะการแบงแยกการใช

อำนาจอธิปไตย อำนาจดุลยพินิจและอำนาจผูกพัน

LA 2142  กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1 2(2/2-0-0)

            (Commercial and Business Contracts Law I)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให เชาทรัพย และเชาซ้ือ 

LA 2172  กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2 2(2/2-0-0)

             (Commercial and Business Contracts Law II)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกูยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ และหลัก

ประกันแหงหนี้ประเภทตาง ๆ
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LA 3002 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 3  2(2/2-0-0)

 (Law on Commercial and Business Contracts III)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน นายหนา ฝากทรัพย และประกันภัย

LA 3012    กฎหมายลักษณะครอบครัว   2(2/2-0-0)

               (Family Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

             หลักกฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส การหยา ความ

สัมพันธระหวางสามีและภริยาความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร คา

อุปการะเลี้ยงดู 

LA 3023  กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ  3(3/3-0-0)

             (Business Organizations Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ประเภท  การจัดตั้ง โครงสราง และการบริหารจัดการขององคกร

ธุรกิจประเภทหางหุนสวน บริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด

LA 3032  กฎหมายลักษณะพยาน   2(2/2-0-0)

             (Law of Evidence)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ศึกษาหลักกฎหมาย วาดวยพยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญา 

การมาศาล และการซักถามพยานการนำสืบพยาน เอกสาร การตรวจหลักฐาน

โดยศาลและการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญโดยศาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

LA 3034   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  4(4/4-0-0)

              (Civil  Procedure Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธี

พิจารณาในศาลชั้นตนอุทธรณ  และฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการ

ดำเนินคดีแพงในชั้นบังคับคดี การยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย รองขัด

ทรัพย การเฉลี่ยทรัพยและขอกันสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และ ภาค 4

LA 3052   กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0)                 

              (Natural Resource  and Environmental Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายระหวางประเทศและหลักกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ สิ่ง

แวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ  การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง

แวดลอม นโยบายของรัฐ  องคกร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นใน

การวางแผน การจัดการมลพิษ การใชและการคุมครอง ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

LA 3062  กฎหมายแรงงาน                            2(2/2-0-0)

 (Labour Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 วิวัฒนาการและหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความแตกตาง

ระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทำของ การคุมครองแรงงาน การ

คุมครองแรงงานของคนตางดาว แรงงานสัมพันธ การระงับขอพิพาทแรงงาน

และการพิจารณาคดีแรงงาน

LA 3072  กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ   2(2/2-0-0)

             (Negotiable Instruments Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน และตราสารเปลี่ยนมือ

ประเภทตาง ๆ

LA 3082  กฎหมายลักษณะมรดก   2(2/2-0-0)

    (Succession Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                 หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก

พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก

LA 3093  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3/3-0-0)   

             (Criminal Procedure Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                 หลักทั่วไปในการดำเนินคดีอาญา อำนาจพนักงานสอบสวนและ

ศาล การฟองคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา

LA 3102 กฎหมายคุมครองผูบริโภค   2(2/2-0-0)

             (Consumer Protection Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 แนวคิดทฤษฎีและที่มาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎเกณฑแหง

กฎหมายเพื่อพิทักษสิทธิประโยชนของผูบริโภค กฎหมายคุมครองผูบริโภค และ

การบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภควิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค กรณี

ศึกษาคดีคุมครองผูบริโภค

LA 3112   นิติปรัชญา    2(2/2-0-0)

              (Legal Philosophy)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสำนักความคิดทาง

กฎหมายตาง ๆ ปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเนนเรื่องความ

หมายของกฎหมาย อำนาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม ความเปนธรรมใน

สังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการใชกฎหมาย

LA 2033   ผลแหงหนี้    3(3/3-0-0)

              (Effect of Obligations)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 วัตถุแหงหนี้ ผลธรรมดาและผลพิเศษแหงหนี้ ความระงับแหงหนี้

LA 2052   กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  2(2/2-0-0)

              (Judiciary Process and Thai Court System)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรม ระบบศาลเดี่ยว

และระบบศาลคู โครงสรางและการบริหารงานของศาลประเภทตาง ๆ และพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม

LA  2062  มูลหนี้ 2     2(2/2-0-0)                     

              (Sources of Obligations II)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 มูลแหงหน้ีอันเกิดจากการละเมิด การจัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได

LA 2093  กฎหมายอาญาภาคความผิด   3(3/3-0-0)

     (Criminal Law : Specific Offences)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของ

ประมวลกฎหมายอาญาและความผิด ลหุโทษฐานตาง ๆ

LA 2102  หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน  2(2/2-0-0)

  (General Principles of Public Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                 วิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และ

ประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสรางทางปกครองในรัฐ 

อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใชอำนาจ โดยเฉพาะการแบงแยกการใช

อำนาจอธิปไตย อำนาจดุลยพินิจและอำนาจผูกพัน

LA 2142  กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1 2(2/2-0-0)

            (Commercial and Business Contracts Law I)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให เชาทรัพย และเชาซ้ือ 

LA 2172  กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2 2(2/2-0-0)

             (Commercial and Business Contracts Law II)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกูยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ และหลัก

ประกันแหงหนี้ประเภทตาง ๆ
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LA 3123  การใหคำแนะนำกฎหมาย           3(2/2-1/2-0)        

 และการเจรจาตอรอง                                                                                                   

            (Legal Counseling and Negotiation)  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ฝกทักษะในการใหคำปรึกษากฎหมายและการดำเนินการเพื่อยุติขอ

พิพาท โดยกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการทางเลือก รวมทั้งศึกษา

เกี ่ยวกับระบบโนตารีพับบลิค และฝกทักษะการเจรจาตอรอง โดยใช

สถานการณจำลอง

LA 3132  กฎหมายภาษีอากร    2(2/2-0-0)

 (Taxation Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักการ นโยบายและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษีอากร หลักการเบื้องตน

เกี่ยวกับภาษีเงินได ทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล

LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา        2(2/2-0-0)

 (Intellectual Property Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

ทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวาง

ประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

LA 3172  กฎหมายปองกันการผูกขาด              2(2/2-0-0)

 (Anti - Trust Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 การผูกขาดทางการคาและผลกระทบตอผูบริโภค เศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศ ประเภทตาง ๆ ของการผูกขาด กฎหมายปองกันการ

ผูกขาด และการใชบังคับกฎหมายปองกันการผูกขาด

LA 3182  สัมมนากฎหมายธุรกิจ   2(2/2-0-0)

             (Seminar on Business Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นสำคัญทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

LA 3192  กฎหมายหลักทรัพย    2(2/2-0-0)

             (Securities  Regulations)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน  ความหมายของหลัก

ทรัพย ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย การ

จัดการกองทุนรวม การกระทำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

การซื้อหลักทรัพยเพื่อการครอบงำกิจการ

LA 3202 กฎหมายธนาคาร    2(2/2-0-0)

 (Banking Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                บทบาทของธนาคารพาณิชย นโยบายการควบคุมและสงเสริมการ

ธนาคารพาณิชย กฎเกณฑแหงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคการและการดำเนิน

งานทั่วไปของธนาคารพาณิชย กิจการที่สำคัญและการหาผลประโยชนของ

ธนาคารพาณิชย  ผลกระทบของสภาวะการเงินระหวางประเทศตอการดำเนิน

งานของธนาคารพาณิชย

LA 3203  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3/3-0-0)

 (Administrative Law and Administrative 

 Court Procedure)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักทั่วไปและลักษณะสำคัญของกฎหมายปกครอง ฝายปกครอง 

การกระทำทางปกครอง ผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทาง

ปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ฝายปกครอง 

บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ         2(2/2-0-0)

 (International Trade Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 วิวัฒนาการและท่ีมาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมาย

เศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอการคาสินคาระหวางประเทศ กฎหมาย

ท่ีใชบังคับกับสัญญาการคาระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพสำหรับการซ้ือขาย

ระหวางประเทศ เง่ือนไขท่ีสำคัญทางการคาระหวางประเทศ การทำสัญญาซ้ือขาย

ระหวางประเทศ การขนสงและการประกันภัยสินคา การชำระเงินและการโอนเงิน

ระหวางประเทศ การระงับขอพิพาททางการคา ระหวางประเทศ

LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ         2(2/2-0-0)

 (International Business Transaction Law)   

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักการและแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ หลักการ

และโครงสรางทางกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ  กฎหมายและสัญญาเก่ียวกับ

การลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี การกูยืมเงิน การซื้อขาย การระงับขอพิพาท

ทางธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ

LA 3252 กฎหมายลมละลาย    2(2/2-0-0)

 (Bankruptcy Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย 

วิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อำนาจ

ศาล กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย การฟนฟูกิจการ
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LA3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ   2(2/2-0-0)

 (Business Crime)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยว

เนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการปองปรามอาชญากรรม ทาง

ธุรกิจ โดยเนนกฎเกณฑแหงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน

LA 3312  กฎหมายที่ดินและนโยบายการใชที่ดิน   2(2/2-0-0)

              (Law on Land Used and policy)             

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน นโยบายการใชและการ

หาประโยชนในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑแหง

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน

LA 3313  การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย           3(0-0-3/15)

 (Field Experience in Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 การประกอบวิชาชีพกฎหมาย ใหรูจริง ปฏิบัติไดจริงยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีแนวปฏิบัติในการจัดการและการใหคำแนะนำกฎหมาย การรางและ

ตรวจสัญญา การเสียภาษีอากร การเรียบเรียงคำฟอง  การสืบพยาน การเรียง

คำพิพากษา การเรียงคำใหการ การเรียงคำฟองอุทธรณ ฎีกา การบังคับตามคำ

พิพากษาหรือคำสั่งศาล สงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพรอม

สูวิชาชีพกฎหมาย

LA 3332  กฎหมายการทองเที่ยว                    2(2/2-0-0)

    (Law on Tourism)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที ่ยวและมัคคุเทศก และกฎหมายที ่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยว อาทิ การควบคุมคนเขาเมือง การคุมครอง และดูแล

รักษาแหลงมรดกโลก อุทยานแหงชาติ โบราณวัตถุสถานและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ

ควบคุมมลพิษ และความรับผิดทางแพง กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรม การ

จัดหางาน การคุมครองแรงงาน กฎหมายศุลกากร กฎหมายที่วาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส และกรณีศึกษาทางดานการทองเที่ยว

LA 3362  กฎหมายอุตสาหกรรม                      2(2/2-0-0)

   (Industrial Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานอุตสาหกรรม  

กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมาย

โรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหาทางดาน

กฎหมายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานอุตสาหกรรม

LA 3412  กฎหมายการลงทุน    2(2/2-0-0)

 (Investment Law ) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง การ

คุมครองและการสงเสริมการลงทุนทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยประเทศ

ผูรับและประเทศผูสงออก การลงทุน สนธิสัญญาระหวางประเทศทวิภาคี และ

พหุภาคีเกี่ยวกับการลงทุน ประเด็นปญหาสำคัญตาง ๆ ที่นาสนใจดานกฎหมาย

เกี่ยวกับการลงทุนทางตรง

LA 3452  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  2(2/2-0-0)

  ในประเทศจีน 

  (Business Transaction Law in China)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 จารีตประเพณี วัฒนธรรมทางการคา กฎเกณฑเก่ียวกับการลงทุนและ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดต้ังองคกรทางธุรกิจ 

การขออนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ การนำเงินตราเขาออกประเทศจีน การ

ภาษีอากรท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ รวมท้ังกฎหมายบางฉบับท่ีเก่ียวของ

LA 3462  ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมาย  2(2/2-0-0)

  ของประเทศจีน

              (Law System and Legal Institution China)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ระบบกฎหมายในปจจุบัน ทั้งในสวนที่เปนกฎหมายเอกชนและ

กฎหมายมหาชน แนวคิดในทางกฎหมายของระบบสังคมนิยมอันมีลักษณะ

สัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ ระบบนายทุนในกระแสโลกาภิวัฒน สถาบัน

ตุลาการ สถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันทนายความและ

หนวยงานที่มีความเชื่อมโยงกับสถาบันกฎหมายดังกลาว

LA 3472  กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน  2(2/2-0-0)

 (Investment Law in China)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ รวมท้ังสิทธิประโยชนเก่ียวกับการลงทุน

ในประเทศจีน ของนักลงทุนตางชาติ รวมท้ังการลงทุนโดยทางตรง  และโดยทาง

ออม  ตลอดจนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนของจีน กับนักลงทุนตางชาติ  

การสงเสริมการลงทุนตามท่ีกฎหมายจีนไดเอ้ืออำนวยแกนักลงทุนตางชาติ

LA 3482  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  2(2/2-0-0) 

 อสังหาริมทรัพยในประเทศจีน

 (Real Estate Law in China)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 กฎหมายที่ดิน หลักกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม การถือครอง สัญญา

เชา สิทธิหนาที่ของผูเชาที่ดิน การกอสรางอาคาร ภาระภาษีที่ดิน การประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การนำอาคาร สิ่งปลูกสราง เปนหลักค้ำประกันกับ

สถาบันการเงินในประเทศจีน
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LA 3502  กฎหมายอาเซียน    2(2/2-0-0)

 (Asean Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 วิวัฒนาการรวมกลุมในภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความตกลง

วาดวยเขตการคาอาเซียน ความตกลงวาดวยการคาสินคาอาเซียน ความตกลง

วาดวยการลงทุนอาเซียน ความสัมพันธของอาเซียนกับกลุมภูมิภาคอื่น

LA 3522  กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  2(2/2-0-0)

             (Information Technology Law)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักการสำคัญของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส การคุมครองสิทธิสวนบุคคล สภาพปญหาของการใชกฎหมาย

ปจจุบันในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

LA 3532 การรางกฎหมายและกระบวนนิติบัญญัติ  2(2/2-0-0)

            (Legal Drafting and Legislative Process)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 หลักเกณฑและวิธีการยกรางกฎหมาย การใชภาษาและถอยคำใน

กฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับการเสนอ พิจารณา 

และการตราพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน

LA 3542  หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย  2(2/2-0-0)

 (Principles and Ethics of Legal Profession)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

                หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมาย จรรยาบรรณ และความรับผิด

ชอบของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ที่กอตั้งขึ้นเพื่อ

ควบคุมผูประกอบอาชีพทางกฎหมาย

LA 4002  ประวัติศาสตรกฎหมาย   2(2/2-0-0)

             (Legal History)

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ที่มาของกฎหมายไทย และกฎหมายหลักของโลก วิวัฒนาการของ

ระบบตาง ๆ ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายดังกลาวที่มีตอกฎหมายของ

นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย

LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา   2(2/2-0-0)

 (Law and Development)

วิชาบังคับกอน : ไมมี

 ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา 

พิจารณาถึงสถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเปนเครื่องมือในการแกไข

ปญหา และเครื่องมือในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

LA 4013   กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  3(3/3-0-0)              

              (Public International Law) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมาย ลักษณะ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศแผนก

คดีเมือง บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง การใชอำนาจรัฐ 

ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิด

ระหวางประเทศของรัฐ การระงับขอพิพาทของรัฐ

LA 4022  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  2(2/2-0-0)

             (Private International Law)                 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดี

บุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย 

การดำเนินคดีที่มีองคประกอบพัวพันกับตางประเทศ

LA 4033  การรางสัญญาและการวาความ           3(2/2-1/2-0)

             (Contract Drafting and Advocacy)   

วิชาบังคับกอน :  ไมมี

 ศึกษาวิธีการรางสัญญาตลอดจนรูปแบบของสัญญาและกฎหมายที่

ควรพิจารณาในการรางสัญญาโดยวิเคราะหจากสัญญาตาง ๆ ศึกษาการวาความ 

โดยฝกกระบวนการพิจารณาคดีและวิธีปฏิบัติโดยศาลในสถานการณจำลอง
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