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4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกริกที่กําหนดวา “วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน” หมายถึง “พรอมดวย
ความรูและการประพฤติดี” และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนด
ภารกิจของรัฐในการจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม
และจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติเพื่ อปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
จากสังคมการเกษตรมาเปนกึ่ง
การเกษตรและอุตสาหกรรม ทั้งนี้เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลก การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวทําใหมีการจัดระบบการบริหารและการจัดการของรัฐแบบใหมที่พัฒนาและแตกตางจากเดิม ดังนั้น
จึงตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหทันกับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ไดเปลี่ยนแปลง
ไป จึงนําไปสูการประกาศบังคับใชกฎหมายใหม ๆ เปนจํานวนมาก และการจัดตั้งองคกร หนว ยงานของ
รัฐ องคกรอิสระ องคกรมหาชนใหมเพิ่มขึ้นมากมาย ตลอดจนมีการปรับโครงสรางการจัดกระทรวง
ทบวง กรม และปรับระบบการบริหารงานของรัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสรางระบบศาลใหม จากระบบศาลเดี่ยวมาเปนระบบศาลคู และมีแนวโนมใน
การพัฒนาไปสูศาลเฉพาะทางหรือศาลชํานัญพิเศษมากขึ้น ดังนั้น ความตองการบุคลากรโดยเฉพาะใน
สาขานิติศาสตรเพื่อจะเขาไปรองรับภารกิจงานของหนวยงานตาง ๆ ขางตน จึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตผูมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนการเปนนักกฎหมายอิสระ
2. ปลูกฝงอุดมการณและคานิยมแกนักศึกษาเปนผูสรางความเปนธรรมใหแกสังคม เสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ และชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม
3. ปลูกฝงคานิยมและสรางจิตสํานึกแกนักศึกษาใหเปนผูรักษาวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
สมกับการเปนนักกฎหมาย
4. ฝกอบรมนักศึกษาใหเปนผูเคารพกฎหมาย รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในการประกอบวิชาชีพนัก
กฎหมาย ตลอดจนรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณของนักกฎหมายและสถาบันกฎหมาย
5.ฝกอบรมใหนักศึกษารูจักนําความรูทางกฎหมายและประสบการณมาวิจัยและและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน และใหเปนผูมีความคิดสรางสรรค

5. กําหนดการเปดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551

6. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ตองมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 มีพื้นฐานความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
6.2 ระดับ ปวส. ในสาขาตาง ๆ โดยการเทียบโอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
6.3 ไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอยางอื่น ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6.4 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา

ผูสมัครเขาศึกษาจะตองผานการสอบและการคัดเลือกตามเกณฑดังตอไปนี้
1. โดยการสอบคัดเลือกตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. โดยการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. โดยการสอบคัดเลือกวิธีเทียบโอนหนวยกิต

8. ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือ ภาคตนและภาคปลาย แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาค
ฤดูรอนไดโดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห โดยมีชั่วโมงของแตละรายวิชาเทียบเทากับชั่วโมงในภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งภาคฤดูรอนนี้เปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ

9. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 140 หนวยกิต ทั้งภาคที่
เรียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลา
9.2 นักศึกษาภาคที่เรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาค
การศึกษาปกติ แตไมเกิน 8 ปการศึกษา นับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
9.3 นักศึกษาภาคที่เรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ)ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 7
ภาคการศึกษาปกติแตไมเกิน12 ปการศึกษา นับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ 9.1 ขอ 9.2 และขอ 9.3 ไมนํามาบังคับใชกับกรณีนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนหนวยกิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งนี้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

10. การลงทะเบียนเรียน

10.1 นักศึกษาภาคที่เรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ใหลงทะเบียนไดไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน
22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต
10.2 นักศึกษาภาคที่เรียนไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนไดไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 18
หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต
ขอ 10.1 และ ขอ10.2 ไมนํามาบังคับใชในกรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเกินจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด
เฉพาะการลงทะเบียนภาคสุดทายกอนที่จะจบการศึกษาเทานั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

11. การวัดผลการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา

11.1 นักศึกษาที่จะมีสิทธิเขาสอบไลปลายภาคในวิชาใด จะตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการสอนในวิชานั้น ในภาคการศึกษานั้น ๆ
11.2 ระบบการใหคะแนน (Grading system) คิดจากการประเมินผลการเรียนโดยการสอบหรือโดย
การสอบและงานอื่น ๆ ที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติ
ผลการศึกษาของแตละวิชา แสดงออกเปนขั้นตาง ๆ ดังนี้
A
หมายถึงดีเยี่ยม
(Excellent)
B+
หมายถึงดีมาก
(Very Good)
B
หมายถึงดี
(Good)
C+
หมายถึงปานกลาง
(Fairly Good)
C
หมายถึงพอใช
(Fair)
D+
หมายถึงออน
(Poor)
D
หมายถึงออนมาก
(Very Poor)
F
หมายถึงตก
(Fail)
AU
หมายถึงกรณีที่รวมฟง (Audit)
I
หมายถึงกรณีที่รอผลการศึกษา (Incomplete)

W
หมายถึงกรณีที่เพิกถอน (Withdrawal)
การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อแสดงผลรวมการศึกษา ใหถือเกณฑดังนี้
A
มีคาเทากับ
4.0 แตมคะแนน
B+
มีคาเทากับ
3.5 แตมคะแนน
B
มีคาเทากับ
3.0 แตมคะแนน
C+
มีคาเทากับ
2.5 แตมคะแนน
C
มีคาเทากับ
2.0 แตมคะแนน
D+
มีคาเทากับ
1.5 แตมคะแนน
D
มีคาเทากับ
1.0 แตมคะแนน
F
มีคาเทากับ
0 แตมคะแนน
ทั้งนี้ ผลการศึกษาในระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในวิชานั้น
11.3 อาจารยผูสอนเปนผูใหคะแนนผลการศึกษาแตละวิชา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของ
นักศึกษา และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
11.4 ผลการศึกษาของวิชาใดที่นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนในชั้ นเรียนไมถึง
รอยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการสอนในวิชานั้นใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีวาควรจะเปน "เพิกถอน" หรือ
"ตก"
11.5นักศึกษาที่ทํางานไมครบตามที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติภายในภาคการศึกษาให
อาจารยผูสอนพิจารณาผลการศึกษาเปนอยางใดอยางหนึ่ง คือให ตก ( F ) หรือ ใหอยูในระหวางรอผล
การศึกษา ( I )
กรณีที่นักศึกษาอยูระหวางรอผลการศึกษา ( I ) จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อาจารยผูสอนกําหนด
ใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นจะถือวาไดเกรด F
11.6 กรณีนักศึกษาสอบในรายวิชาบังคับกฎหมายที่ไดสัญลักษณ F จะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําใน
รายวิชานั้นอีกจนกวาจะสอบได สวนในรายวิชาเลือกกฎหมายที่ไดสัญลักษณ F นักศึกษาจะเลือก
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา หรือเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกกฎหมายอื่นก็ได
11.7 การขาดสอบไลรายวิชาใดใหถือวาไดคะแนนรายวิชาเฉพาะสวนที่ขาดสอบไลนั้นเปน 0 (ศูนย)

12. การพนสภาพการเปนนักศึกษา

1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
2. นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนศึกษาในภาคฤดูรอน ใหนําผลการเรียนของภาคฤดูรอนไปคํานวณดวย
ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอ 12.1 และขอ 12.2 ใหนําคะแนนที่ไดรับสูงสูดของแตละ
รายวิชาทุกวิชารวมทั้งวิชาที่สอบไลตกหรือไดสัญลักษณ F มาคํานวณรวมกับคะแนนรายวิชาที่สอบไลได
3. นักศึกษาไมสามารถศึกษาไดสําเร็จตามหลักเกณฑตามข อ 9 หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4. นักศึกษาไมลงทะเบียนศึกษาในภาคการศึกษาปกติและไมไดปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
วาดวยสถานภาพของนักศึกษาและการลาพักการศึกษา
5. นักศึกษาลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ยกเวนกรณีไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
6. นักศึกษาลาออก หรือเสียชีวิต
7. มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพนักศึกษาดวยเหตุกระทําผิดวินัยนักศึกษาอยางรายแรง หรือมี
คําพิพากษาศาลใหจําคุก
8. นักศึกษาที่พนสภาพหรือถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา หากมีเหตุผลพิเศษเพียงพอ
และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีจะอนุมัติใหศึกษาตอไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กําหนดก็ได
9. เหตุอื่น ทั้งนี้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพนสภาพนักศึกษา

13. การสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีสิทธิขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตไดเมื่ อ
นักศึกษาสอบไลไดครบถวนตามรายวิชาในหลักสูตรโดยไดหนวยกิตไมนอยกวา 140 หนวยกิต
และคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาแลวมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.0

14. หลักเกณฑการใชรหัสในหลักสูตร

14.1 ใชอักษรยอ “นบ” อักษรยอ
“นบ.” นําหนาทุกวิชาในหลักสูตรนิติศาสตร ยกเวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
“ศท.” นําหนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนวิชาของคณะศิลปศาสตร
“บธ.” นําหนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งเปนวิชาของ
คณะบริหารธุรกิจ
14.2 ใชตัวเลข 4 หลัก หลักอักษรยอ “นบ.” ใหความหมายดังตอไปนี้
2.1 เลขหลักพัน
หมายถึง
ชั้นปที่ศึกษา
2.2 เลขหลักรอย
หมายถึง
กลุมวิชา
2.3 เลขหลักสิบและหลักหนวย
หมายถึง
ลําดับวิชาที่เรียน

15. อาจารยผูสอน

14.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา (ตารางหมายเลข 1)
14.2 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําสาขาวิชา (ตารางหมายเลข 2)
14.3 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ (ตารางหมายเลข 3)

16. จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร และในระดับที่จะรับเขามาศึกษาและที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาในแตละปการศึกษา (ตารางหมายเลข 4)

17. สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน

สถานที่ (ตารางหมายเลข 5)
17.1 สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน
17.2 หองบรรยายใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งหมด 5 อาคาร
17.3 ใชสถานที่จากสาขาวิชา หรือภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของได
อุปกรณ อุปกรณการเรียนการอสน (ตารางหมายเลข 6)

18. หองสมุด

18.1 จํานวนรายละเอียดบุคลากรประจําหองสมุด (ตารางหมายเลข 7)
18.2 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสํานักหอสมุด (ตารางหมายเลข 8)
18.3 จํานวนวารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร (ตารางหมายเลข 9)
18.4 จํานวนหนังสือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร และที่เกี่ยวของในหองสมุดที่มี
อยู (ตารางหมายเลข 10)

19. งบประมาณ

งบประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต (ตารางหมายเลข 11)
20. หลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้

โครงสรางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชานิติศาสตร
------------------------------------------หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียน
ศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยไดศึกษาจากรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางและขอกําหนด
ในหลักสูตรดังนี้

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสรางหลักสูตรแบงเปน 3 หมวดวิชาดังตอไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2. หมวดวิชาสาขานิติศาสตร
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร
2.2 กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

140

หนวยกิต

30
หนวยกิต
12
หนวยกิต
6
หนวยกิต
6
หนวยกิต
6
หนวยกิต
104
หนวยกิต
80 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6
หนวยกิต

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชานิติศาสตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
จํานวน 30 หนวยกิต

ใหนักศึกษาศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1101
การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.1101
Thai Usage
ศท.1104
ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
GE.1104
English 1
ศท.1105
ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
GE.1105
English 2
ศท.2101
ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
GE.2101
English 3
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้ง 2 กลุมวิชารวมจํานวน 6 หนวยกิต
จากกลุมวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
BA.1601 Introduction to Computer

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ดังนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
- และเลือกเรียนอีก จํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3(3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
GE.1407 Logic
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท.1501
GE.1501
ศท.1502
GE.1502
ศท.1504
GE.1504
ศท.1505
GE.1505
ศท.1506
GE.1506
นบ.1501
LW.1501

ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
สังคมและการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to General Law

2. หมวดวิชาสาขานิติศาสตร

จํานวน 104 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร (วิชาบังคับ)
นบ.1100
LW.1100
นบ.1101
LW.1101
นบ.1102
LW.1102
นบ.1103
LW.1103
นบ.2100
LW.2100
นบ.2101
LW.2101
นบ.2102
LW.2102
นบ.2103
LW.2103
นบ.2104
LW.2104
นบ.2105
LW.2105
นบ.2106
LW.2106
นบ.2107
LW.2107

:
จํานวน 80 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษากฎหมาย
ไมมีหนวยกิต
Introduction to Legal Study
หลักกฎหมายเอกชน
2(1-2-3)
Principles of Private Law
หลักกฎหมายมหาชน
2(1-2-3)
Principles of Public Law
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Law of Juristic Act and Contract
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Law of Obligations : General Principles
กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
Property Law
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3(3-0-6)
ลาภมิควรได
Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts 1
หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts 2
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
2(1-2-3)
-11Law of Secured Transactions
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
4(4-0-8)
Criminal Law 2 : Offenses

นบ.2108 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
LW.2108 Constitutional Law and Political Institutions
นบ.2109 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LW.2109

English for Lawyer

LW.3109

Law of Criminal Procedure 2

LW.4100

Law of Bankruptcy

นบ.3101
LW.3101
นบ.3102
LW.3102
นบ.3103
LW.3103
นบ.3104
LW.3104
นบ.3105
LW.3105
นบ.3106
LW.3106
นบ.3107
LW.3107

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

กฎหมายลักษณะประกันภัย
2(1-2-3)
Law of Insurance
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2(1-2-3)
Law of Bills and Current Account
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
2(1-2-3)
Partnership and Company Law
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
Law of Succession
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 : ภาคทั่วไป
4(4-0-8)
Law of Civil Procedure 1 : General Principles
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 : ภาคบังคับคดี 2(1-2-3)
Law of Civil Procedure 2 : Provisional Measures and Execution of
Judgement
นบ.3108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2(1-2-3)
LW.3108 Law of Criminal Procedure 1
หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.3109 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2(1-2-3)
นบ.4100 กฎหมายลมละลาย

2 (1-2-3)

นบ.4101
LW.4101
นบ.4102
LW.4102
นบ.4103
LW.4103

2 (1-2-3)

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายปกครอง
Administrative Law 1

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

นบ.4105 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-2-3)
LW.4105 Legal Profession
นบ.4106 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
2(1-2-3)
LW.4106 Constitution of Courts of Justice and Judicial System
นบ.4107 กฎหมายลักษณะพยาน
2(1-2-3)
LW.4107 Law of Evidence
นบ.4108 นิติปรัชญา
2(1-2-3)
LW.4108 Legal Philosophy
นบ.4109 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
LW.4109 Labor Law
2. 2 กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง : จํานวน 24 หนวยกิต
นักศึกษาควรจะเลือกศึกษาเปนกลุมวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ก. กลุมวิชาสาขากฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรม
ข. กลุมวิชาสาขากฎหมายธุรกิจ
ค. กลุมวิชาสาขากฎหมายมหาชน
ง. กลุมวิชาสาขากฎหมายระหวางประเทศ
จ. กลุมวิชาสาขากฎหมายทั่วไป
ก. กลุมวิชาสาขากฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรม :
จํานวน 24 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.2200 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
LW.2200 Introduction to Comparative Law
นบ.3200 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
LW.3200 Criminology and Penology
นบ.3201 นิติเวชวิทยา
3(3-0-6)
LW.3201 Forensic Medicine
นบ.3202 อาชญากรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
LW.3202 Business Crime
นบ.3203 การสืบสวนและการสอบสวน
3(3-0-6)
LW.3203 Criminal Investigation and Inquiry
นบ.3204 ระบบความยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
LW.3204 Criminal Justice

นบ.3205
LW.3205
นบ.4200
LW.4200
นบ.4201
LW.4201
นบ.4202
LW.4202
นบ.4203
LW.4203
นบ.4204
LW.4204

การบริหารงานยุติธรรม
Justice Administration
สัมมนากฎหมายแพง
Seminar on Civil Law
สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar on Criminal Law
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
Seminar on Law of Civil Procedure
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Seminar on Law of Criminal Procedure
สัมมนากฎหมายลักษณะพยาน
Seminar on Law of Evidence

นบ. 4205 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชน
LW.4205 Law on Juvenile Delinquency
ข. กลุมวิชาสาขากฎหมายธุรกิจ
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
นบ.2300
LW.2300
นบ.2301
LW.2301
นบ.2302
LW.2302
นบ.3300
LW.3300
นบ.3301
LW.3301
นบ.3302
LW.3302
นบ.3303
LW.3303

:

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)

จํานวน 24 หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
3(3-0-6)
Unfair Contract Terms Law
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Law
กฎหมายภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation Law 1
กฎหมายภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation Law 2
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1
3(3-0-6)
Intellectual Property Law 1
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 2
3(3-0-6)
Intellectual Property Law 2

นบ.3304
LW.3304
นบ.3305
LW.3305
นบ.3306
LW.3306
นบ.4300
LW.4300
นบ.4301
LW.4301
นบ.4302
LW.4302
นบ.4303
LW.4303
นบ.4304
LW.4304
นบ.4305
LW.4305
นบ.4306
LW.4306
นบ.4307
LW.4307
นบ.4308
LW.4308
นบ.4309
LW.4309

กฎหมายแขงขันทางการคา
3(3-0-6)
Competition Trade Law
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3(3-0-6)
Securities Regulation Law and Stock Exchange
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Law of Information Technology
การบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Accounting for Lawyer
กฎหมายศุลกากร
3(3-0-6)
Customs Law
กฎหมายวาดวยการลงทุน
3(3-0-6)
Investment Law
หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายวาดวยสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions Law
กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Transactions Law
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
สัญญาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Contract Law
การเจรจาตอรองและการรางสัญญาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Negotiation and Drafting Contract in Business Transactions
กฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
Alternative Dispute Resolution and Arbitration Law
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar on Business Law

ค. กลุมวิชาสาขากฎหมายมหาชน :
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้

จํานวน 24 หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.2400 สิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
LW.2400 Fundamental Rights and Human Rights

นบ.2401
LW.2401
นบ.3400
LW.3400
นบ.3401
LW.3401
นบ.3402
LW.3402
นบ.3403
LW.3403
นบ.3404
LW.3404
นบ.3405
LW.3405
นบ.3406
LW.3406
นบ.3407
LW.3407
นบ.4400
LW.4400
นบ.4401
LW.4401
นบ.4402
LW.4402
นบ.4403
LW.4403
นบ.4404
LW.4404
นบ.4405
LW.4405

กฎหมายรัฐสภา
Parliamentary Law
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
Organic Law 1
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2
Organic Law 2
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Public law in Economics

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

หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Law Relating to Social Welfares
กฎหมายการคลังและระบบภาษีอากร
3(3-0-6)
Law of Public Finance and Taxation System
กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
3(3-0-6)
Law of Public Personal Management
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน
3(3-0-6)
Law Relating to Public Domain
กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน
3(3-0-6)
Law Relating to Public Service, Public Enterprise and Public Organization
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3(3-0-6)
Law of Administrative Procedure
กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 3(3-0-6)
Law of Liability for Wrongful Acts of Officials
สัญญาทางปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Contract
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล 3(3-0-6)
Law of Public Information Access and Rights of Privacy
สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Seminar on Public Law
กฎหมายวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
Law of Local Administrative

ง. กลุมวิชาสาขากฎหมายระหวางประเทศ :
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
นบ.2500
LW.2500
นบ.2501
LW.2501
นบ.3500
LW.3500
นบ.3501
LW.3501
นบ.3502
LW.3502
นบ.3503
LW.3503
นบ.3504
LW.3504
นบ.4500
LW.4500
นบ.4501
LW.4501
นบ.4502
LW.4502
นบ.4503
LW.4503
นบ.4504
LW.4504

จํานวน 24 หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Law Relating to International Organizations
กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
Asean Law
กฎหมายสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
European Union Law
กฎหมายพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
Maritime Law
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยอากาศและอวกาศ 3(3-0-6)
International Law of Air and Space
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
International Law of Natural Resource and Environment
กฎหมายระหวางประเทศกับการพัฒนา
3(3-0-6)
International Law and Development
กฎหมายอาญาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Criminal Law
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา
3(3-0-6)
International Law : The Law of Treaties
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Economic Law
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
3(3-0-6)
International Law of Sea
สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ
3(0-3-6)
Seminar on International Law

จ. กลุมวิชาสาขากฎหมายทั่วไป
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
นบ.2600
LW.2600
นบ.2601
LW.2601
นบ.2602
LW.2602
นบ.3600
LW.3600
นบ.3601
LW.3601
นบ.3602
LW.3602
นบ.3603
LW.3603
นบ.3604
LW.3604
นบ.3605
LW.3605
นบ.4600
LW.4600
นบ.4601
LW.4601
นบ.4602
LW.4602
นบ.4603
LW.4603

:

จํานวน 24 หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Principles Economics for Lawyer
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai Legal History
นิติตรรกศาสตร
3(3-0-6)
Legal Logic
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Law Relating to Environmental Conservation
กฎหมายเกี่ยวกับการพลังงาน
3(3-0-6)
Law Relating to Natural Energy
กฎหมายที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการที่ดิน
3(3-0-6)
Land Law and Law Relating to Land Use Control
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร 3(3-0-6)
Law Relating to Agriculture and Agricultural Institutions
กฎหมายทหาร
3(3-0-6)
Military Law
กฎหมายอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Law
การวาความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
Litigation and Moot Court
การเจรจาตอรองทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal Negotiation
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(3-0-6)
Law Drafting and Legislative process
การคนควาและการวิจัยทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal Research

หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.4604 การฝกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ
3(3-0-6)
LW.4604 Legal Training

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมต่ํากวา

6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ก็ไดที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเวนวิชากฎหมายที่
เปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื่น ๆ ไดแกวิชา นบ.1501 และ นบ.1503

4. วิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่น/คณะอื่น ที่มิใชสาขานิติศาสตร
นบ.1501
LW.1501
นบ.1503
LW.1503

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to General Principles of Law
กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business Law

5. การศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรเปนวิชาโท

นักศึกษานอกคณะนิติศาสตรจะศึกษาวิชาในคณะนิติศาสตรเปนวิชาโทได ทั้งนี้โดยตอง
ศึกษาใหครบทุกรายวิชาตอไปนี้ (รวมจํานวนหนวยกิตทั้งสิ้นไมนอยกวา 22 หนวยกิต)
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.1101 หลักกฎหมายเอกชน
2(1-2-3)
LW.1101 Principles of Private Law
นบ.1102 หลักกฎหมายมหาชน
2(1-2-3)
LW.1102 Principles of Public Law
นบ.1103 กฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
LW.1103 Juristic Act and Contract
นบ.2100 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
LW.2100 Law of Obligations : General Principles
นบ.2101 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
3 (3-0-6)
LW.2101 Property Law

นบ.2102
LW.2102
นบ.2106
LW.2106
นบ.2108
LW.2108

หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3 (3-0-6)
ลาภมิควรได
Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institutions

แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
นบ.1100 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษากฎหมาย
นบ.1101 หลักกฎหมายเอกชน
ศท.1101 การใชภาษาไทย
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
กลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 1 วิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 1 วิชา
กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 1 วิชา

รวม

ไมมีหนวยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17
หนวยกิต

รวม

2(1-2-3)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17
หนวยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
20
หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

นบ.1102 หลักกฎหมายมหาชน
นบ.1103 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 วิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 1 วิชา
กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 1 วิชา

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

นบ.2100 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
นบ.2102 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
นบ.2103 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
นบ.2105 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
นบ.2106 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง หรือกลุมวิชาเลือกเสรี จํานวน 1 วิชา

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

นบ.2101 กฎหมายลักษณะทรัพย
นบ.2104 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
นบ.2107 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
นบ.2108 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
นบ.2109 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง จํานวน 1 วิชา

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
หนวยกิต

รวม

2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17
หนวยกิต

รวม

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6(6-0-12)
17
หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

นบ.3101 กฎหมายลักษณะประกันภัย
นบ.3104 กฎหมายลักษณะครอบครัว
นบ.3106 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 : หลักทั่วไป
นบ.3108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง จํานวน 1 วิชา
กลุมวิชาเลือกเสรี จํานวน 1 วิชา

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

นบ.3102 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
นบ.3103 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
นบ.3105 กฎหมายลักษณะมรดก
นบ.3107 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 : ภาคบังคับคดี
นบ.3109 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง จํานวน 2 วิชา

ปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1

นบ.4100 กฎหมายลมละลาย
นบ.4102 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
นบ.4103 กฎหมายปกครอง
นบ.4105 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
นบ.4109 กฎหมายแรงงาน
กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง จํานวน 2 วิชา

รวม

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
19
หนวยกิต

รวม

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6(6-0-12)
14
หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2

นบ.4101 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
นบ.4106 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
นบ.4107 กฎหมายลักษณะพยาน
นบ.4108 นิติปรัชญา
กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง จํานวน 2 วิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา

คําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

ศท.1101 การใชภาษาไทย
GE.1101 Thai Usage
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทยเพื่อใชในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนให
ตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพของภาษา
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
GE.1104 English 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใชภาษาอังกฤษให
ถูกตองและเหมาะสมกับในสถานการณตาง ๆ
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
GE.1105 English 2
วิชาบังคับกอน : วิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในระดับสูงขึ้น โดยมุงเนน
การใชภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : วิชา ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเปนพื้นฐาน นําไปสูการศึกษา
ภาษาอังกฤษเฉพาะดาน

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
GE.1202 General Mathematics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ปริพันธ และ
การประยุกต ปริพันธ กําหนดการเชิงเสน และคานาจะเปน ตลอดจนบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการใช
แกปญหา

ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาถึงวิธีการทางสถิติพรรณนา ความหมาย ขอบขายของสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงบางชนิดของตัวแปรสุม ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
พรอมทั้งการทดสอบสมมติฐาน ศึกษาการวิเคราะหการถดถอย และสหสัมพันธอยางงาย การวิเคราะห
อนุกรมเวลา และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิธีการทางวิทยาศาสตรและการคนควา
ความรูใหม ๆ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ที่มีอิทธิพลตอสภาพสังคมเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของมนุ ษย
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ศึกษาสาเหตุและปจจัยอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุ ลอยางยั่งยืน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
BA.1601 Introduction to Computer
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร
องคประกอบของคอมพิวเตอร ดานฮารดแวร ซอฟแวร พีเพิลแวร การประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ ความรูเบื้องตนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร

ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3(3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการคนควาหาขอมูล และการ
ใชหองสมุด เพื่อสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยา งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิเคราะห นําเสนอ
และเขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง

ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมของมนุษย ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก และอารย
ธรรมไทยในเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญา ทั้งใน
อดีตและปจจุบันเพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของมนุษยชาติ
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
GE.1407 Logic
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักการอางเหตุผล ทั้งการอางเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความถูกตองของการ
อางเหตุผลทั้ง 2 แบบ รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและวิจารณการอาง
เหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม
อยางสันติสุข
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม เปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร

ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได ศึกษาพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง การปกครอง และ
วัฒนธรรมที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในยุค
โลกาภิวัตน

ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3(3-0-6)
GE.1502 Society and Government
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ระบอบการปกครอง สถาบันการเมือง
การปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ศึกษาพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองและปญหาสําคัญ ๆ ทางสังคมและการเมืองไทยใน
ปจจุบัน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
GE.1504 Man and Society
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่ของสถาบันตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับสังคม ตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1505 General Psychology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทําใหประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขตามอัตภาพของตน
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาปรัชญาพอเพียง ความหมายองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายองคประกอบของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการและการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

2. หมวดวิชาสาขานิติศาสตร
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานสาขานิติศาสตร

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.1100 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษากฎหมาย
ไมมีหนวยกิต
LW.1100 Introduction to Legal Study
ศึกษาหลักการพื้นฐานในการเขียนตอบทางกฎหมาย ศึกษาในแงทฤษฎีประวัติศาสตร และในแง
กฎหมายเปรียบเทียบโดยเฉพาะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบจารีตประเพณี (Common Law) กับ
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)
การพิเคราะหถอยคําทางกฎหมายและเจตนารมณของกฎหมาย
หลักการใชและการตีความกฎหมายลายลักษณอักษร และการใชกฎหมายแบบเทียบเคียง
นบ. 1101 หลักกฎหมายเอกชน
2(1-2-3)
LW.1101 Principles of Private Law
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน ความหมาย ลักษณะ ที่มา ประเภท วิวัฒนาการ
สิทธิ หนาที่ การใชการตีความ การอุดชองวางของกฎหมายเอกชน และกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
บุคคล
นบ. 1102 หลักกฎหมายมหาชน
2(1-2-3)
LW.1102 Principles of Public Law
ศึกษาบอเกิด ความเปนมา วิวัฒนาการ ปรัชญา แนวความคิด ความหมาย ลักษณะ และนิติวิธี
ของกฎหมายมหาชน ความสําคัญของหลักนิติรัฐและหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
ตลอดจนความหมาย องคประกอบ รูปแบบ โครงสรางของสถาบันทางกฎหมายมหาชน
นบ.1103 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
LW.1103 Law of Juristic Act and Contract
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ระยะเวลา อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ตลอดจนแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
นบ.2100 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
LW.2100 Law of Obligation : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.2101 กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
LW.2101 Property Law
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพยและทรัพยสิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

นบ.2102 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0-6)
LW.2102 Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได การตีความและการบังคับใช
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นบ.2103 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
LW.2103 Specific Contracts 1
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย และเชาซื้อ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หลักเกณฑบางสวนของกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานสัญญา และสัญญาที่เกี่ยวกับ
กฎหมายการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นบ.2104 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
LW.2104 Specific Contracts 2
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา ยืม ฝาก ทรัพย จางแรงงาน จางทําของและ
รับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นบ.2105 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
2(2-0-6)
LW.2105 Law of Secured Transactions
ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นบ.2106 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
LW.2106 Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษากฎหมายอาญาภาคทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.2107 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
4(4-0-8)
LW.2107 Criminal Law 2 : Offenses
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.2106 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
ศึกษากฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
นบ.2108 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-8)
LW.2108 Constitutional Law and Political Institutions
ศึกษาถึงบอเกิด วิวัฒนาการ ความหมาย รูปแบบ และการจัดทํารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย
และหลักการแบงแยกอํานาจ ระบบและรูปแบบการปกครอง โครงสรางองคกรทางการเมืองและองคกรตาง
ๆ ของรัฐ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญและการควบคุมมิใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ
โดยศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับของตางประเทศ

นบ.2109 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
LW.2109 English for Lawyer
ศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศัพทกฎหมาย ถอยคํา สํานวนกฎหมาย การรางสัญญา และรวมถึง
ความเขาใจหลักไวยากรณ การฝกทักษะการฟง การพูด การอานบทความหรือเอกสารทางกฎหมาย
ศึกษาหลักการเขียนสัญญาชนิดตาง ๆ (Contract Drafting Principle) การเขียนบันทึก ความเห็นทาง
กฎหมาย (Legal Opinion) การถกปญหาและการสนทนา (Discussion and Conversation ) การให
คําแนะนําขอกฎหมาย (Legal Advice ) ตลอดจนศึกษาวิเคราะหตัวอยางคดีที่เกิดขึ้น (Case Study)
นบ.3101 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2(2-0-6)
LW.3101 Law of Insurance
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นบ.3102 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2(1-2-3)
LW.3102 Law of Bills and Current Account
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นบ.3103 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
2(1-2-3)
LW.3103 Partnerships and Company Law
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และศึกษา
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด
นบ.3104 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
LW.3104 Family Law
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นบ.3105 กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
LW.3105 Law of Succession
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นบ.3106 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 : ภาคทั่วไป
4(4-0-8)
LW.3106 Law of Civil Procedure 1 : General Principles
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป ไดแก วิธีพิจารณาคดีแพงในศาลชั้นตน
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
นบ.3107 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 : ภาคบังคับคดี
2(1-2-3)
LW.3107 Law of Civil Procedure 2 : Provisional Measures and Execution of Judgement
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.3106 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 : ภาคทั่วไป
ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา หรือ
คําสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2(1-2-3)

นบ.3108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
LW.3108 Law of Criminal Procedure 1
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.2106 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป และ นบ.2107
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยขอความเบื้องตน ไดแก หลักทั่วไป อํานาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา
จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว และวาดวยการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นบ.3109 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2(1-2-3)
LW.3109 Law of Criminal Procedure 2
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 3108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ไดแก การฟองคดีอาญา
และไตสวนมูลฟอง การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่ง วาดวยการอุทธรณและฎีกา และวาดวยการบังคับ
ตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นบ.4100 กฎหมายลมละลาย
2(1-2-3)
LW.4100 Law of Bankruptcy
ศึกษาวิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย กระบวนการลมละลายตาม
กฎหมายลมละลาย และกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตลอดจนวิธีการจัดการทรัพยสินของ
ลูกหนี้ บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธี
พิจารณาคดีลมละลาย
นบ.4101 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
2(1-2-3)
LW.4101 Private International Law
ศึกษาแนวความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับการใชกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนตางดาว ตลอดจนกฎหมายวาดวยการขัดกัน
ของกฎหมาย กฎหมายวาดวยสัญชาติ และการดําเนินคดีที่เกี่ยวพันกับตางประเทศ
นบ.4102 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
LW.4102 Public International Law
ศึกษาประวัติความเปนมา บอเกิด วิวัฒนาการ ลักษณะ และทฤษฎีของกฎหมายระหวางประเทศ
ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน การกระทําที่มีผลในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศตาง ๆ เชน การรับรองรัฐ สนธิสัญญา การสืบสิทธิของรัฐ เอกสิทธิ์และการคุมกันของรัฐ ความ
รับผิดชอบของรัฐ การทูตและกงสุล การระงับขอพิพาทระหวางประเทศโดยสันติวิธี การใชกําลังของรัฐ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง อาณาเขตของรัฐ และหลักวาดวยเขตอํานาจของรัฐ
(Jurisdiction )

นบ.4103 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
LW.4103 Administrative Law
ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง บอเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศ ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝายปกครอง หลักการ
กระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย
หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบั ติราชการทาง
ปกครองของฝายปกครอง หลักการใชและการตีความกฎหมายปกครอง ศึกษาแนวความคิดของหลักการ
ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองโดยองคกรตุลาการ ที่มา การจัดตั้ง โครงสราง
และอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง หลักการและสาระสําคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ตั้งแตชั้นเริ่มคดี ชั้นแสวงหาขอเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี ชั้นพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งศาลปกครอง
นบ.4105 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-2-3)
LW.4105 Legal Profession
ความหมาย วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย สิทธิ หนาที่ การปฏิบัติงานของนักกฎหมายสาขา
ตาง ๆ มรรยาท จริยธรรม วินัย อุดมคติ การรับใชสังคม และการพัฒนาวิชาชีพของนักกฎหมาย
กฎหมายและองคกรควบคุมผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพนักกฎหมาย
นบ.4106 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
2(1-2-3)
LW.4106 Constitution of Courts of Justice and Judicial System
ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อํานาจศาลและอํานาจผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดี กระบวนการยุติธรรมทางแพง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง ระบบศาลเดี่ยว ระบบศาลคู ศาลชํานัญพิเศษ โครงสรางและการบริหารงานของศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ
นบ.4107 กฎหมายลักษณะพยาน
2(1-2-3)
LW.4107 Law of Evidence
ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานในหลักทั่วไป และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นบ.4108 นิติปรัชญา
2(1-2-3)
LW.4108 Legal Philosophy
ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมาย ปญหารากฐานแหงกฎหมาย รวมถึง
ผลงานของนักปราชญกฎหมายในสํานักความคิดทางกฎหมายตาง ๆ ปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎี
กฎหมายโดยเนนเรื่องความหมายของกฎหมาย อํานาจอธิปไตย โทษ สิทธิ หนาที่ ความยุติธรรม ความ
เปนธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการใชกฎหมาย

นบ.4109 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
LW.4109 Labor Law
ศึกษาที่มา ความหมาย และลักษณะของกฎหมายแรงงาน สัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทําของ กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ การจัดการและการคุมครอง
แรงงานคนตางดาวที่ทํางานในประเทศไทย การคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ แรงงานสัมพันธ การ
ระงับขอพิพาทแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

2.2 กลุมวิชาสาขาเฉพาะทาง
ก. กลุมวิชาสาขากฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรม

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.2200 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
LW.2200 Introduction to Comparative Law
ศึกษาวิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ ความหมาย ความสําคัญ
และนิติวิธีของกฎหมายเปรียบเทียบตลอดจนความสัมพันธของกฎหมายเปรียบเทียบกับนิติศาสตรแขนง
อืน่ ๆ
นบ.3200 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
LW.3200 Criminology and Penology
ศึกษาความสัมพันธระหวางทฤษฎีทางอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาวาดวยการลงโทษ และการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
นบ.3201 นิติเวชวิทยา
3(3-0-6)
LW.3201 Forensic Medicine
ศึกษาถึงวิทยาการทางนิติวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย โดยเฉพาะการ
พิสูจนพยานหลักฐานตาง ๆ สําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพง
นบ.3202 อาชญากรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
LW.3202 Business Crime
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและ
กลไกของรัฐในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการป องกันการฟอก
เงิน ตลอดจนปญหาความผิดทางอาญาเกี่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

นบ.3203 การสืบสวนและสอบสวน
LW.3203 Criminal Investigation and Inquiry
ศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวนการ
กระทําความผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเนนในแงของการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคํา การพิสูจนและตรวจสอบ
พยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ
นบ.3204 ระบบความยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
LW.3204 Criminal Justice
ศึกษาระบบและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทฤษฎีการลงโทษและแกไขผูกระทําผิดของ
ประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับของตางประเทศ
นบ.3205 การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
LW.3205 Justice Administration
ศึกษาวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดหรือผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด
ตามลําดับขั้นของ
กฎหมาย นับตั้งแตถูกจับไปจนกระทั่งถูกปลอยตัวใหกลับเขาเขาสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยเนนการศึกษาถึง
การปฏิบัติงานของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ ในสวนที่เกี่ยวของกับผูกระทําความผิด
นบ.4200 สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0-6)
LW.4200 Seminar on Civil Law
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายแพง รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปรายและวิเคราะหปญหา
ทางกฎหมายแพงจากคําพิพากษาฎีกา และปญหาทางคดีแพงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
นบ.4201 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
LW.4201 Seminar on Criminal Law
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 2106 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป และวิชา นบ.2107 กฎหมายอาญา
2 : ภาคความผิด
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายอาญา
รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปรายและวิเคราะห
ปญหาทางกฎหมายอาญาจากคําพิพากษาฎีกา และปญหาทางคดีอาญาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
นบ.4202 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0-6)
LW.4202 Seminar on Law of Civil Procedure
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 3106 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 และ นบ.3107 กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง 2
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปราย
และวิเคราะหปญหาทางกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพงจากคําพิพากษาฎีกา และปญหาทางคดีเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาคดีแพงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.4203 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
LW.4203 Seminar on Law of Criminal Procedure
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 3108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 และวิชา นบ.3109 กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 2
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปราย
และวิเคราะหปญหาทางกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาจากคําพิพากษาฎีกา
และปญหาทางคดีเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาคดีอาญาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
นบ.4204 สัมมนากฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
LW.4204 Seminar on Law of Evidence
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.4107 กฎหมายลักษณะพยาน
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายลักษณะพยาน
รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปรายและ
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานตาง ๆ จากคําพิพากษาฎีกา และปญหาในกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
นบ.4205 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
LW.4205 Law on Juvenile Delinquency
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.3108 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน และ พ.ร.บ จัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ข. กลุมวิชาสาขากฎหมายธุรกิจ

นบ.2300 กฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
3(3-0-6)
LW.2300 Unfair Contract Terms Law
ศึกษากฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานสัญญาเปรียบเทียบ
ขอแตกตางระหวางกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานสัญญา
นบ.2301 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0-6)
LW.2301 Consumer Protection Law
ศึกษาถึงกฎหมายตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพิทักษปองกันสิทธิหรือประโยชนของผูบริโภค
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภค
นบ.2302 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
LW.2302 Industrial Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน สภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใชในการ
ควบคุมและสงเสริมการประกอบการอุตสาหกรรม
มาตรการการควบคุมและแกไขปญหามลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากการประกอบการอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบของผูประกอบการ

นบ.3300 กฎหมายภาษีอากร 1
3(3-0-6)
LW.3300 Taxation Law 1
ศึกษาประมวลรัษฎากรวาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของเงินไดพึง
ประเมิน เงินไดที่ไดรับยกเวน แหลงเงินไดที่ตองเสียภาษี การคํานวณภาษี ภาษีหัก ณ ที่จาย และการ
อุทธรณภาษี ภาษีเงินไดนิติบุคคล ศึกษาการเก็บภาษีจากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป
นบ.3301 กฎหมายภาษีอากร 2
3(3-0-6)
LW.3301 Taxation law 2
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.3301 กฎหมายภาษีอากร 1
ภาษีมูลคาเพิ่ม ศึกษาความรับผิดในการเสียภาษี ฐานภาษี อัต ราภาษีมูลคาเพิ่ม การยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ผูมีหนาที่เสียภาษี การยกเวนไมตองเสียภาษีอากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ การอุทธรณคดีภาษี พื้นฐานแหงอนุสัญญาภาษีซอน
นบ.3302 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1
3(3-0-6)
LW.3302 Intellectual Property Law 1
ศึกษาแนวความคิด ลักษณะ และหลักกฎหมายของทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ศึกษาอนุสัญญาระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ และ
องคกรภายในประเทศที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ
นบ.3303 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 2
3(3-0-6)
LW.3303 Intellectual Property Law 2
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 3303 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1
ศึกษากฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ นอกเหนือจาก กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคา โดยมุงศึกษาในเชิงความสัมพันธของกฎหมายทรัพยสินทางปญญากับการคาระหวาง
ประเทศ ตลอดจนศึกษาอนุสัญญาระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
นบ.3304 กฎหมายการแขงขันทางการคา
3(3-0-6)
LW.3304 Competition Trade Law
ศึกษาประวัติศาสตร
แนวความคิดพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตรและเจตนารมณของกฎหมาย
แนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับทฤษฎีการแขงขันทางการคา กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศ ตลอดจนการปองกันการผูกขาดทางการคา ผลกระทบตอผูบริโภค
สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและแกไขปญหา
เกี่ยวกับการแขงขันและการผูกขาดทางการคา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.3305 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3(3-0-6)
LW.3305 Securities Regulation Law and Stock Exchange
ศึกษาวิวัฒนาการ การบริหารงาน และสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หลักเกณฑการออกและการคาหลักทรัพย กฎหมายภาษีและการบัญชีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย การ
ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
มาตรการทางกฎหมายเพื่อแกปญหาการกระทําอันไมเปนธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย ปญหาการซื้อหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ตลอดจนปญหาอื่น ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย
นบ.3306 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
LW.3306 Law of Information Technology
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคน รวบรวม เผยแพร และการจัดการขอมูลทางกฎหมายสาขาตาง ๆ ตลอดจนปญหาของกฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับของตางประเทศ
นบ.4300 การบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
LW.4300 Accounting for Lawyer
ศึกษาความรูเบื้องตนทางการบัญชีที่นักกฎหมายควรรู การนําหลักและกฎเกณฑทางบัญชีมาปรับใช
กับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการบัญชีกับกฎหมายหุนสวนบริษัทและกฎหมายภาษีอากร
นบ.4301 กฎหมายศุลกากร
3(3-0-6)
LW.4301 Customs Law
ศึกษาลักษณะ วัตถุประสงค และวิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร การเสียภาษีศุลกากร พิธีการ
และความผิดตามกฎหมายศุลกากร อํานาจหนาที่ของพนักงานศุลกากร การดําเนินคดีศุลกากร หลักเกณฑ
เกี่ยวกับพิกัด อัตราศุลกากร การยกเวนอากร
นบ.4302 กฎหมายวาดวยการลงทุน
3(3-0-6)
LW.4302 Investment Law
ศึกษาสิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย นโยบายในการกําหนด
กฎเกณฑอันเปนการชักจูงใหแกผูเขามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบการอาชีพและการทํางานของคนตางดาว
ศึกษาปญหารูปแบบและบทบาทของบริษัทระหวาง
ประเทศ (Multinational Corporation) ที่มีตอประเทศกําลังพัฒนารูปแบบตาง ๆ ของการลงทุน ขอตกลง
ระหวางรัฐที่มีผลกระทบตอการลงทุน การระงับขอพิพาททางการลงทุนโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
มาตรการและวิธีการบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และคําพิพากษาของศาล

นบ.4303 กฎหมายวาดวยสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
LW.4303 Financial Institutions Law
ศึกษาบทบาทของธนาคารพาณิชย นโยบายการควบคุมและสงเสริมการธนาคารพาณิชย กฎหมาย
เกี่ยวกับการธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงินอื่น ๆ และ
นิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อเพื่อสงเสริมการลงทุนแกภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ เชน กฎหมายบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (Industrial Financial Corporation of Thailand : IFCT) กฎหมาย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.หรือ Small Industrial Financial Corporation : SIFC) กฎหมาย
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) เปนตน
นบ.4304 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
LW.4304 International Business Transaction Law
ศึกษาหลักการและแนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ โครงสรางของกฎหมาย
ธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี การกูยืมเงิน การ
ซื้อขาย การระงับขอพิพาททางธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ
นบ.4305 กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
LW.4305 International Trade Law
ศึกษาวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่
มีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชสัญญาการคาระหวางประเทศ การ
ซื้อขาย การทําสัญญาซื้อขาย เงื่อนไขที่สําคัญทางการคา การขนสงและการประกันภัยสินคา การชําระ
เงิน การโอนเงิน และการระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ
นบ.4306 สัญญาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
LW.4306 International Contract Law
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชานบ.4307 การเจรจาตอรองและการรางสัญญาทางธุรกิจ
ศึกษาทฤษฎี ลักษณะ และสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหวางประเทศ หลักการและ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเจรจาตอรอง การรางและการตรวจสัญญา ประเด็นสําคัญที่เปนขอพิจารณาในการ
ทําสัญญา ผลของสัญญา และการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาระหวางประเทศ
นบ.4307 การเจรจาตอรองและการรางสัญญาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
LW.4307 Negotiation and Drafting Contract in Business Transactions
ศึกษาหลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น ทักษะการเจรจาตอรอง การราง
สัญญา โดยวิธีการสรางสถานการณจําลองในการเจราจาตอรองและการรางสัญญาทางธุรกิจใหนักศึกษาฝก
ปฏิบัติ

นบ.4308 กฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
LW.4308 Alternative Dispute Resolution and Arbitration Law
ศึกษาที่มา แนวความคิด ระบบ และความหมายของอนุญาโตตุลาการ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ความแตกตางระหวางอนุญาโตตุลาการกับการเจรจาตอรอง การประนอมขอพิพาท และการดําเนินคดีชั้น
ศาล ลักษณะพิเศษของระบบอนุญาโตตุลาการ เงื่อนไขของการกําหนดเรื่องอนุญาโตตุลาการในการทํา
สัญญา แนวความคิดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท วิธีการระงับขอพิพาททางธุรกิจการคาโดยการใช
อนุญาโตตุลาการของการคาระหวางประเทศ กระบวนพิจารณา ความเห็น การทําคําวินิจฉัยชี้ขาด และการ
บังคับตามคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ
นบ.4309 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
LW.4309 Seminar on Business Law
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายธุรกิจ
รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปรายและวิเคราะห
ปญหาทางกฎหมายธุรกิจจากคําพิพากษาฎีกา และปญหาทางคดีเกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

ค. กลุมวิชาสาขากฎหมายมหาชน

นบ.2400 สิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
LW.2400 Fundamental Rights and Human Rights
ศึกษาถึงที่มา แนวความคิด ปรัชญา และวิวัฒนาการของหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิขั้น
พื้นฐานและสิทธิมนุษยชน วิธีการสงเสริมและการคุมครองซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน ของ
สันนิบาตชาติและองคการสหประชาชาติ ของระดับภูมิภาค และตามกฎหมายไทย
นบ.2401 กฎหมายรัฐสภา
3(3-0-6)
LW.2401 Parliamentary Law
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.2108 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ศึกษาวิวัฒนาการและความเปนมาของสถาบันรัฐสภา ความสําคัญของรัฐสภาต อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รูปแบบของรัฐสภา และหลักความเปนอิสระในการดําเนินงานของรัฐสภาของ
ประเทศประชาธิปไตยตะวันตกเปรียบเทียบกับประเทศไทย ขอบังคับการประชุมและการบริหารงานของ
รัฐสภา ระบบการทํางานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของรัฐสภา เพื่อใหนักศึ กษาเขาใจภาพรวม
ของกระบวนการทํางานของรัฐสภาในการควบคุมและตรวจสอบฝายบริหาร
นบ.3400 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
3(3-0-6)
LW.3400 Organic Law 1
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 2108 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ศึกษาที่มา ความหมาย และสถานะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลักการสําคัญของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
วาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และวาดวยพรรคการเมือง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง
3(3-0-6)

นบ.3401 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2
LW.3401 Organic Law 2
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ.2108 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ศึกษาที่มา ความหมาย และสถานะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลักการสําคัญของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ จริต
แหงชาติ วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง วาดวยการตรวจเงินแผนดิน และวา
ดวยการออกเสียงประชามติ
นบ.3402 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
LW.3402 Public law in Economics
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 1102 หลักกฎหมายมหาชน
ศึกษาแนวความคิด วิวัฒนาการ และหลักเกณฑของการจัดองคกรและการดําเนินการทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ ตลอดจนการใชอํานาจรัฐควบคุมและแทรกแซงกิจกรรมหรือการดําเนินการทางเศรษฐกิจของ
เอกชน มาตรการทางกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ที่รัฐใชดําเนินการในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและการ
ควบคุมแนวทางหรือทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศ
นบ.3403 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
LW.3403 Law Relating to Social Welfares
ศึกษาเกี่ยวกับที่มา แนวความคิด บทบาท อํานาจหนาที่ มาตรการ และกลไกของรัฐในดาน
สวัสดิการสังคม วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ประเทศไทยกับตางประเทศ
นบ.3404 กฎหมายการคลังและระบบภาษีอากร
3(3-0-6)
LW.3404 Law of Public Finance and Taxation System
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายการคลังและระบบภาษีอากรโดยเนนใน
สวนของภาครัฐ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณและระบบภาษีอากร สถาบัน
การเงินและการคลังของรัฐ หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลังที่รัฐใชในการบริหารประเทศ
โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ
นบ.3405 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
3(3-0-6)
LW.3405 Law Relating to Public Personal Management
ศึกษาหลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา กฎหมายวาดวยพนักงาน
อัยการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และกฎหมายวาดวยพนักงานในหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐที่
เปนอิสระ

นบ.3406 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน
3(3-0-6)
LW.3406 Law Relating to Public Domain
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ความเปนมา ประเภท สถานะทางกฎหมาย การควบคุมดูแล และการ
ถอนสภาพของทรัพยสินของแผนดิน รวมทั้งที่ราชพัสดุ ทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย และศาสนสมบัติ
นบ.3407 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน 3(3-0-6)
LW.3407 Law Relating to Public Service , Public Enterprise and Public Organization
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎี
การบริการสาธารณะ รูปแบบ ประเภท องคกร วิธีการ ตลอดจนปญหาและอุ ปสรรคของการบริการ
สาธารณะ รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(Privatization)
นบ.4400 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3(3-0-6)
LW.4400 Law of Administrative Procedure
ศึกษาความเปนมาของกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ แนวความคิดพื้นฐานของ "กระบวนการพิจารณา" ทางปกครอง ความสําคัญสาระสําคัญ
และขอบเขตการบังคับใชกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศไทย
นบ.4401 กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
3(3-0-6)
LW.4401 Law of Liability for Wrongful Acts of Officials
ศึกษาแนวความคิดและที่มาของหลักความรับผิดของฝายปกครอง หลักความรับผิดทางปกครองใน
แนวคําพิพากษาของศาลไทย ความแตกตางระหวางความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพง
นบ.4402 สัญญาทางปกครอง
3(3-0-6)
LW.4402 Administrative Contract
ศึกษาถึงประเภทตาง ๆ ของสัญญาของฝายปกครอง ทั้งที่เปนสัญญาตามกฎหมายเอกชนและ
สัญญาทางปกครอง หลักเกณฑเกี่ยวกับสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หลัก
กฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เชน การกอใหเกิดสัญญา ขอกําหนดที่เปนลักษณะพิเศษของ
สัญญา การบังคับตามสัญญา การยกเลิกสัญญา
นบ.4403 กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล
3(3-0-6)
LW.4403 Law of Public Information Access and Rights of Privacy
ศึกษาแนวคิดของการใหสิทธิแกประชาชนที่จะเขาใจถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ วิธีการที่ให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ วิธีการทางบริหารในการแกไข
ปญหากรณีที่สิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารไดรับการกระทบกระเทือน การคุมครองขอมูล ขาวสารที่เปนเรื่องของ
สิทธิสวนบุคคล

นบ.4404 สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
LW.4404 Seminar on Public Law
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 1102 หลักกฎหมายมหาชน และ นบ. 2108 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง
รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปรายและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายมหาชน
ปญหาในทางคดีเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลังที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
นบ.4405 กฎหมายวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
LW.4405 Law of Local Administrative
วิชาบังคับกอน : ไดเคยศึกษาวิชา นบ. 4103 กฎหมายปกครอง 1
ศึกษาแนวความคิดและที่มาของการจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นที่แยกจากระเบียบบริหาร
ราชการสวนกลาง โครงสราง สถานะ องคกรและอํานาจหนาที่ขององคกรสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
ปจจุบัน การกํากับดูแลองคกรทองถิ่นโดยสวนกลาง
ตลอดจนระเบียบและวิธีการคลังขององคกรสวน
ทองถิ่น

ง. กลุมวิชาสาขากฎหมายระหวางประเทศ

นบ.2500 กฎหมายเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
LW.2500 Law Relating to International Organizations
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย และประเภทขององคการระหวางประเทศ โครงสรางและอํานาจ
หนาที่ขององคการระหวางประเทศ ไดแก สหประชาติ ทบวงการชํานาญพิเศษ และองคการระหวาง
ประเทศระดับภูมิภาค วิเคราะหปญหากฎหมายและปญหาที่สําคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ
ทั้งระดับสากลและระดับภูมิภาค
นบ.2501 กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
LW.2501 Asean Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตุลาการ และการรวมมือ
ทางกฎหมายของกลุมประเทศอาเซียน
นบ.3500 กฎหมายสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
LW.3500 European Union Law
ศึกษาหลักทั่วไปของสถาบัน อํานาจศาล องคกรและหนวยงานที่สําคัญของสหภาพยุโรป สิทธิ
และหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะกรณีของสหภาพยุโรป ตลอดจนปญหาและแนวโนมของสหภาพ
ยุโรป

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง
3(3-0-6)

นบ.3501 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยนาวี
LW.3501 Maritime Law
ศึกษาหลักกฎหมายทะเลและกฎหมายพาณิชยนาวี การขนสงสินคาทางทะเล ลักษณะของประเภท
ของสัญญาเชาเรือ การประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินคาในเรือ สิทธิของคนงานและ
ผูปฏิบัติงานทางทะเล ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การชวยเหลือกูภัยทางทะเล ขอจํากัดของความรับ
ผิดของผูรับขน
นบ.3502 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยอากาศและอวกาศ
3(3-0-6)
LW.3502 International Law of Air and Space
ศึกษาประวัติและความสําคัญของการบินพลเรือนระหวางประเทศและการบินพาณิชยในประเทศ
ไทย ความหมายของอากาศ (Air) ที่วางเปลาในอากาศ (Air Space) อวกาศ (Outer Space)และกฎหมาย
อากาศ อํานาจอธิปไตยของรัฐเหนือที่วางเปลาในอากาศและอวกาศ พรมแดนทางอากาศตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ องคกรบริหารการบินระหวางประเทศและในประเทศและบทบาทขององคการดังกล าวใน
การควบคุมการบิน การเดินอากาศ การรับขนทางอากาศและความรับผิดของผูประกอบการขนสงทาง
อากาศ ความเสียหายโดยอากาศยานตอบุคคลที่สามบนพื้นผิวตามอนุสัญาระหวางประเทศ กฎหมายอากาศ
เกี่ยวกับคดีอาญา หลักกฎหมายอวกาศ กฎเกณฑซึ่งใชบังคับและควบคุมกิจกรรมทั้ งหลายของรัฐในอวกาศ
และปญหาของรัฐในการใชประโยชนในหวงอวกาศ
นบ.3503 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
LW.3503 International Law of Nature Resource and Environment
ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิด สถาบัน และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธกับการคา การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหวางประเทศ และอิทธิพลของ
กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศตอนโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิก
นบ.3504 กฎหมายระหวางประเทศกับการพัฒนา
3(3-0-6)
LW.3504 International Law and Development
ศึกษาแนวความคิด ที่มา และหลักเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเนนในเชิงการคา การลงทุน การเงินระหวางประเทศ และบทบาทของ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
นบ.4500 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
LW.4500 International Criminal Law
ศึกษาความหมายของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ
อํานาจศาลในคดีอาญาตามหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศ เขตอํานาจศาลในคดีอาญาเหนือดินแดนและบุคคลตามหลักการลงโทษสากล ความผิด
อาญาตามกฎหมายระหวางประเทศ การสงผูรายขามแดน การขัดกันของกฎหมาย ความรวมมือระหวาง
ประเทศทางคดีอาญา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.4501 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา
3(3-0-6)
LW.4501 International Law : The Law of Treaties
ศึกษาบทบาทของสนธิสัญญาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประเภท กระบวนการทํา เงื่อนไขแหงความ
สมบูรณและผลของสนธิสัญญา
การแกไขเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของสนธิสัญญา โดยศึกษาจาก
Vienna Convention of the Law of Treaties 1969 เปนหลักในการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบัติของของประเทศไทยกับของตางประเทศ
นบ.4502 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
LW.4502 International Economic Law
ศึกษาวิวัฒนาการของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ โครงสราง บทบาท และอํานาจหนาที่ของสถาบันดังกลาวในการกํา กับดูแลระเบียบเศรษฐกิจ
โลก ความสัมพันธกับประเทศไทย ขอตกลงปลีกยอยที่สําคัญขององคการการคาโลก(WTO) เกี่ยวกับ
การคา ขอตกลงเกี่ยวกับการรวมตัวของสถาบันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หลักกฎหมายและประเด็น
สําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา และประเด็นสําคัญอื่น ๆ ซึ่งจะเปนหัวขอใหม
ในการเจรจาการคาหลายฝาย
นบ.4503 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
3(3-0-6)
LW.4503 International Law of Sea
ศึกษาความสําคัญของทะเลตอมนุษยชาติในทางเศรษฐกิจและการเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการใช
ประโยชนและครอบครองทะเล บอเกิด ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศวาดวย
ทะเล นานน้ําในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป หมูเกาะ ชองแคบ อาว
ปญหาทะเลหลวงและเขตพื้นดินใตทะเล (Seabed and Subsoil ) ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจของรัฐ สวนที่เปน
ทรัพยมรดกรวมกันของมนุษยชาติ ปญหาเฉพาะของรัฐ หมูเกาะ การควบคุมสภาวะแวดลอม และการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร วิธีการกําหนดเขตทะเลและการระงับขอพิพาทระหวางประเทศเกี่ยวกับทะเล
นบ.4504 สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ
3(3-0-6)
LW.4504 Seminar on International Law
ศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในทางกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงการใหนักศึกษาอภิปรายและ
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายระหวางประเทศ
และปญหาทางคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน

จ. กลุมวิชาสาขากฎหมายทั่วไป

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
นบ.2600 หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
LW.2600 Principles Economics for Lawyer
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับนิติศาสตร หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เปนประโยชนตอ
การเรียนนิติศาสตร บทบาทของกฎหมายตอกลไกทางเศรษฐกิ จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาตรการในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจดวยกลไกทางเศรษฐศาสตรและกลไกทางกฎหมาย แนวโนมของเศรษฐกิจโลกที่มี
อิทธิพลตอกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ
นบ.2601 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
3(3-0-6)
LW.2601 Thai Legal History
ศึกษาถึงประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม
อันเปนรากฐานของสถาบันทาง
กฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย อิทธิพลของแนวความคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายและระบบกฎหมายของ
ประเทศอินเดียและประเทศตะวันตกที่มีตอวิวัฒนาการของกฎหมายไทย ตลอดจนวิวัฒนาการของกฎหมาย
ไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแตสมัยจัดทําประมวลกฎหมายเปนตนมาโดยเนนหนัก
ในแงของกฎหมายเปรียบเทียบเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจในระบบกฎหมายไทย
นบ.2602 นิติตรรกศาสตร
3(3-0-6)
LW.2602 Legal Logic
ศึกษาหลักตรรกศาสตรเบื้องตนที่เปนประโยชนตอการเรี ยนนิติศาสตร โดยเนนกระบวนการหา
เหตุผล ระบบการคิดในแนวทางที่เปนเหตุเปนผลหรือความสมเหตุสมผล การรูจักวิเคราะหปญหาโดยใช
เหตุและผล รวมถึงการนําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ
นบ.3600 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
LW.3600 Law Relating to Environmental Conservation
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ มูลเหตุแหงการเกิดปญหามลภาวะ
และผลกระทบที่มีตอสิ่งมีชีวิต สังคม และประเทศชาติ นโยบายของรัฐในการดําเนินการควบคุมและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับอากาศเปนพิษน้ําเสียดินเสีย ความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติเปนตนตลอดจนการฟองรอง
และดําเนินคดีเรียกคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมเปนพิษ
นบ.3601 กฎหมายเกี่ยวกับการพลังงาน
3(3-0-6)
LW.3601 Law Relating to Natural Energy
ศึกษาแนวความคิดและความเปนมาของกฎหมายเกี่ยวกับการพลังงาน รูปแบบตาง ๆ ของพลังงาน
รัฐกับการบริหารจัดการพลังงาน การจัดสรรและการนําพลังงานมาใชอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รูปแบบของสัญญาในการจัดการพลังงาน ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย
กับตางประเทศ

นบ.3602 กฎหมายที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
3(3-0-6)
LW.3602 Land Law and Law relating to Land Use Control
ศึกษาประมวลกฎหมายที่ดิน ลักษณะ ประเภท และรูปแบบของการจัดการที่ดิน การใชและการ
หาประโยชนในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการใช ที่ดินในเมืองและชนบท เชน กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายผังเมือง เปนตน
นบ.3603 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3(3-0-6)
LW.3603 Law Relating to Agriculture and Agricultural Institutions
ศึกษาระบบและหลักเกณฑการถือครองที่ดินโดยทั่วไปและที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สินเชื่อเพื่อ
การเกษตร และสถาบันทางการเกษตรกรรม ปญหาของการจัดระเบียบและการจัดระบบถือครองที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมในประเทศไทย และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
นบ.3604 กฎหมายทหาร
LW.3604 Military Law
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก

3(3-0-6)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

นบ.3605 กฎหมายอิสลาม
LW.3605 Islamic Law
ศึกษาประวัติศาสตรและแนวความคิดทางศาสนาที่เปนบอเกิดและที่มาของระบบกฎหมาย
อิสลาม หลักกฎหมายอิสลาม ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม

นบ.4600 การวาความและศาลจําลอง
3(3-0-6)
LW.4600 Litigation and Moot Court
ศึกษากระบวนพิจารณาคดีจากการสรางสถานการณจําลองใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ
นับตั้งแตการ
เตรียมคดี การรางคําฟอง คําใหการ คํารอง คําแถลงการณ การเสนอพยานหลักฐาน การซักพยาน การ
แถลงการณดวยวาจา การทําคําพิพากษา การอุทธรณ การฎีกา หลักในการรางนิติกรรมและสัญญาประเภท
ตาง ๆ ตลอดจนการรางพินัยกรรม
นบ.4601 การเจรจาตอรองทางกฎหมาย
3(3-0-6)
LW.4601 Legal Negotiation
ศึกษาหลักทั่วไป วิธีการดําเนินการเจรจาระหวางคูกรณีในทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของ
คูกรณี การทําความตกลงและการทําสัญญาการระงับขอพิพาทกอนหรือระหวางการดําเนินคดี

นบ.4602 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(3-0-6)
LW.4602 Law Drafting and Legislative process
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการยกรางกฎหมาย การใชภาษาและถอยคําทางกฎหมาย
ตลอดจน
กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับการเสนอรางกฎหมาย การพิจารณารางกฎหมาย
และการตรากฎหมาย
นบ.4603 การคนควาและการวิจัยทางกฎหมาย
3(3-0-6)
LW.4603 Legal Research
ศึกษาหลักเกณฑในการคนควา ทํารายงานและการวิจัยทางกฎหมาย เพื่อชวยใหสามารถศึกษาหา
ความรูดวยตนเองไดอยางกวางขวาง และเสริมสรางความรูความเขาใจทางกฎหมายอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

นบ.4604 การฝกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ
LW.4604 Legal Training
ศึกษาหลักการแนะนําและใหคําปรึกษากฎหมายทั่วไป โดยการฝกภาคปฏิบัติในสํานักงาน
กฎหมาย เชน การซักขอเท็จจริง การใหคําปรึกษา การทําความเห็นเบื้องตนทางกฎหมาย ตลอดจนการให
คําปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะดานแกลูกความ เชน ในดานการคา การเงิน ภาษีอากร แรงงาน และ
ทรัพยสินทางปญญา เปนตน ทั้งนี้ การฝกงานตองไมนอยกวา 200 ชั่วโมง

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามหลักสูตรของสาขาวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษา

4.วิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่น / คณะอื่น ที่มิใชสาขานิติศาสตร

หนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหงกฎหมาย
การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑการ
ทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้และละเมิด
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
LW.1503 Introduction to Business Law

3(3-0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบ
หางหุนสวนบริษัท เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย
สัญญาเชาซื้อ สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน

5. การศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรเปนวิชาโท
นบ.1101
LW.1101

หลักกฎหมายเอกชน
2(1-2-3)
Principle of Private Law
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร )

นบ.1102
LW.1102

หลักกฎหมายมหาชน
2(1-2-3)
Principle of Public Law
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร )
กฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act and Contract
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร )
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Law of Obligations : General Principles
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร )
กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
Property Law
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3(3-0-6)
ลาภมิควรได
Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร )
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institutions
(ดูคําอธิบายรายวิชาหนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร )

นบ.1103
LW.1103
นบ.2100
LW.2100
นบ.2101
LW.2101
นบ.2102
LW.2102
นบ.2106
LW.2106
นบ.2108
LW.2108

20. การประกันคุณภาพการศึกษา

20.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
คณะนิติศาสตรบริหารโดยมีคณะกรรมการประจําซึ่งเปนอาจารยประจําและคณะกรรมการบริ หาร
วิชาการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานทางวิชาการ ภายใตระเบียบและ
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาบัณฑิต รวมทั้งมีคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุ ฒิจากภายนอกดูแล
มาตรฐานตาง ๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล อีกทั้งจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรขึ้น เมื่อหลักสูตรสมควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
20.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
เครื่องฉาย LCD Projector ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทีวี VDO DVD Visualizer มีสํานักหอสมุดที่มี
เจาหนาที่คอยใหบริการ ยืม-คืน หนังสือและตําราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีหองวารสาร
แยกเปนสัดสวน ซึ่งมีวารสารที่เปนสาระตาง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งมีวารสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ทันสมัย บริการโสตทัศนูปกรณซึ่งจัดเตรียมไวบริการนักศึกษาอยางทั่วถึง
มีที่นั่งเพียงพอ บรรยากาศเย็นสบาย
20.3 ประเด็นสนับสนุนโดยใหคําแนะนํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับคณะและอาจารย
ซึ่งอยูในคูมือระบุให
อาจารยปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ ดูแลให
คําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความรักและความอบอุน ตลอดจนชวยเหลือนักศึกษาในการเรงรัดคิดคามคํารอง
ตาง ๆ ของนักศึกษาใหบรรลุผลอยางรวดเร็ว ศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อใชประโยชนในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานตาง ๆ จัดทําแฟมประวัตินักศึกษา ขอมูลการศึกษา
และศึกษาขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา เพื่อติดตามสถานภาพทางการศึกษาอยางใกลชิด มีการนํา
นักศึกษาดูงาน ฯ ศาลยุติธรรม สภาทนายความแหงประเทศไทย สํานักงานกฎหมายตาง ๆ เพื่อให
นักศึกษาไดเห็นการปฏิบัติงานจริง
20.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ปจจุบันโลกกาวหนาสูยุคโลกาภิวัฒน และยุคแหงการเปดเสรีทางการคา พรมแดนทางการคาของ
ประเทศตาง ๆ ที่เคยกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ หรืออัตราภาษีตาง ๆ ไดถูกยกเลิกหรือผอนปรนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผูบริหารเปนทรัพยากรณมนุษยที่สําคัญตอการกําหนดทิศทางการ

บริหารจัดการองคกรใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเผชิญกับการแขงขันไดดวยดี ดังนั้น
การผลิตนักบริหารจึงเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและสังคมในยุคปจจุบันเปนอยางมาก อนึ่ง ในทุก ๆ
สิ้นปการศึกษา คณะฯ จะติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อทราบถึงปญหา ขอเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วิธีการเรียน การสอนใหทันสมัย และสามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานไดอยางแทจริงตอไป

21. การพัฒนาหลักสูตร

มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตรดังนี้
(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
(2) การเรียนการสอน
(3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(4) การวิจัย
(5) การบริการทางวิชาการแกสังคม
(6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(7) การบริหารและการจัดการ
(8) การเงินและงบประมาณ
(9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

