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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย): น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ): LL.B

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม
ภาคฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช 2549

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่ง เป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
112 หน่วยกิต
ข.1 วิชาเอกบังคับ
103 หน่วยกิต
ข.2 วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต

- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
GEN1011
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
GEN1012
การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
Healthy Living
GEN1013
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

ให้เรียน

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เรียน
9 หน่วยกิต
บังคับ ก ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรให้เรียนรายวิชาบังคับ ข และนักศึกษาสาขาวิ ชาภาษาจีนทุก
หลักสูตรให้เรียนรายวิชาบังคับ ค
GEN1021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6
Thai for Communication
GEN1022
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
GEN1024
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
บังคับ ข สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร ให้เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
GEN1021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6
Thai for Communication
GEN1022
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
GEN1023
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Communication II

บังคับ ค สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตร ให้เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
GEN1021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6
Thai for Communication
GEN1024
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
GEN1025
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Study Skills
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี
GEN1031
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN1032
ทักษะชีวิต
Life Skills
GEN1033
ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
GEN1034
จริยธรรมเพื่อชีวิต
Ethics for Life

ให้เรียนไม่น้อยกว่า

4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
GEN1041
สังคมโลกและภูมิภาค
World and Regional Society
GEN1042
สังคมไทยและท้องถิ่น
Thai and Local Society
GEN1043
การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย
Thai Politics and Law
GEN1044
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
Psychology for Social Development

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

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

 หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
ก. เอกบังคับ
103 หน่วยกิต
LW1101
หลักกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
Principles of Public Law
LW1102
หลักกฎหมายเอกชน
2(2-0-4)
Principles of Private Law
LW1103
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
2(2-0-4)
Thai Legal History and Major Legal System
LW1201
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Law of Juristic Acts and Contracts
LW1202
กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Law of Obligation
LW2201
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Property Law
LW2202
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
Law of Trot, Management of Affairs Without Mandate and Undue
Enrichment
LW2203
กฎหมายซื้อขายขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
2(2-0-4)
Law of Sale, Exchange, Gift, Hire of Property, Hire Purchase
LW2204
กฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน ตัวแทน นายหน้า
2(2-0-4)
Law of Hire of Services, Hire of Work, Carriages, Agency,
Brokerage
LW2205
กฎหมายยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ เก็บของใน
2(2-0-4)
คลังสินค้า การพนันและขันต่อ
Law of Loan, Deposit, Compromise, Warehousing, Gambling and
Betting
LW2206
กฎหมายค้าประกัน จานอง จานา
2(2-0-4)
Law of Suretyship, Mortgage, Pledge
LW2207
กฎหมายลักษณะประกันภัย
2(2-0-4)
Law of Insurance
LW2208
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
Law of Bills and Current Account

LW2209
LW2301
LW2302
LW2303
LW2401
LW2404
LW2405
LW2406
LW3210
LW3211
LW3501
LW3502
LW3503
LW3504
LW3601
LW3602

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
Law of Partnership and Companies
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II
กฎหมายอาญา 3
Criminal Law III
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution
กฎหมายปกครอง 1
Administrative Law I
กฎหมายปกครอง 2
Administrative Law II
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Court and Administrative Procedure
กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Law of Civil Procedure I
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Law of Civil Procedure II
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
Law of Civil Procedure III
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 4
Law of Civil Procedure IV
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure I
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure II

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

LW3603
LW3701
LW3702
LW3703
LW3704
LW3705
LW3706
LW3708
LW3709
LW3710
LW3711

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
Law of Criminal Procedure III
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Constitutional Court of Justice
กฎหมายภาษีอากร
Tax Law
กฎหมายแรงงาน
Labour Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
Private and Criminal International Law
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
Human Rights in Court of Justice
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายล้มละลาย
Bankruptcy Law
นิติปรัชญา
Philosophy of Law

ข. เอกเลือก
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลาย ๆ กลุ่มวิชาก็ได้
(1) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LW2402
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitutional Law
LW2403
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Law of Administration of State Affairs
LW2704
การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
Legal Drafting and Legislative Process
LW3401
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
9 หน่วยกิต

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

LW3707
LW3712
LW3715
LW3720
LW4701
LW4707
LW4715

สิทธิมนุษยชน
Human Rights
กฎหมายทหาร
Military Law
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
Public Financial Law
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator Law
กฎหมายจราจร
Traffic Law
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Environments Law
กฎหมายที่ดิน
Land Law

(2) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
LW2706
หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
Accounting for Lawyers
LW3714
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญา
Law of Intellectual Property and Intellectual Property Procedure
LW3716
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
Financial Institution Law
LW3717
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Law of Real Property Business
LW3718
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
Law of Transportation
LW3719
กฎหมายศุลกากร
Customs Law
LW4704
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
Investment Law
LW4705
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Industrial Law

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

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

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

(3) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
LW 2705
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency
LW3713
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
LW3901
สัมมนากฎหมายแพ่ง
Seminar on Civil Law
LW3902
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Seminar on Civil Procedure Law
LW3903
สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar on Criminal Law
LW3904
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Seminar on Criminal Procedure Law
LW4702
การสืบสวนและสอบสวน
Criminal Process
LW4703
นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
LW4716
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
Law of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

LW2810
LW2811
LW2812
LW2813
LW4706

(4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองและระบบกฎหมายจีนเปรียบเทียบ
Politics and Comparative Chinese Legal System
ระบบกฎหมายลาวเปรียบเทียบ
Comparative Laos Legal System
ระบบกฎหมายกัมพูชาเปรียบเทียบ
Comparative Cambodian Legal System
กฎหมายการค้าและการลงทุนจีน
Chinese Trade and Investment Law
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law

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

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

(5) กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
LW0101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
Principles of Jurisprudence
LW0102
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Law in Daily Life
LW0103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2(2-0-4)
Introduction to Criminal Procedure Law
LW0104
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2(2-0-4)
Introduction to Civil Procedure Law
LW2701
ภาษากฎหมายไทย
3(3-0-6)
Language of Thai Law
LW2702
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
English for Lawyers
LW2703
การใช้ และการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application and Interpretation of Law
LW4708
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Law of Natural Resources
LW4709
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
LW4710
กฎหมายประกันสังคม
3(3-0-6)
Social Security Law
LW4711
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
2(2-0-4)
Law of Mass Communication
LW4712
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
LW4713
การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Document Preparation
LW4714
ว่าความและการถามพยาน
2(2-0-4)
Conduction of Cases and Examination in Chief
 หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนในหลักสูตร

คาอธิบายรายวิชา

รหัส

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

GEN1011

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิด มีความเข้าใจและให้
ความสาคัญต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีความตระหนักในการ
นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตอย่างยั่งยืน
GEN1012

การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
3(3-0-6)
Healthy Living
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัย
เจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพ เบื้องต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้อง การ
เลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจาวัน และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการมี
สุขภาพดี
GEN1013

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology
หลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูล การนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึ ก ษาความรู้ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ ภาษาไทย สภาพปัญหาการใช้ ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ภาษา
หนังสือพิมพ์และภาษาในสื่อมวลชน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ในฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร ความรู้และหลักการทั่วไปของการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาไทยตามรูปแบบที่เหมาะสม เน้นการนาเสนอข้อมูลด้วยการเขียน ทั้งการเขียนเรียงความ การเขียน
สรุปความ และการเขียนรายงานทางวิชาการ โดยบูรณาการทักษะด้านภาษาไทย

GEN1022

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการออกเสียง เรียนรู้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานตั้งแต่ 400 คาขึ้นไป ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและพูดตลอดจนความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับชาวจีน
GEN1024

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด
และโครงสร้างไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
เน้นด้านการอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้นๆเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Development of listening, speaking, reading, and writing skills, emphasizing on listening and
speaking skills with particular attention to basic English grammar structure; including vocabularies related to
communicative purposes in various situations. This course also focuses on basic reading and basic sentences
writing for daily communication.
GEN1031

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาปรัชญา ความหมาย และความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า ประวัติ
ความเป็นมา รูปแบบ ประเภท และองค์ประกอบต่างๆของความงามด้านทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการ
ละคร (Drama) และดนตรี (Music) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพทั้งไทยและ
สากล
GEN1032

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
ศึกษาถึงทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตประจาวัน ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะทางสังคม และทักษะ
การประกอบอาชีพ เน้นพัฒนาสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิต
อย่างเพียงพอ มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง

GEN1033

ล้านนาศึกษา
3(3-0-6)
Lanna Studies
ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีศึกษาสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ล้านนา ปัจจัยที่กาหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ความรู้เรื่องภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและ
พิธีกรรม การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สถาปัตยกรรมและประติมากรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยม และแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมล้านนา
GEN1034

จริยธรรมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Ethics for Life
ศึกษาจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิต จริยธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน จริยธรรมใน
ความสัมพันธ์ทางสังคม สัมพันธภาพระหว่างความรู้และคุณธรรม จริยธรรมสาหรับบัณฑิตในอุดมคติ การ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กิจกรรมและการฝึกจริยธรรมในชีวิตประจาวัน การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
สากลในการแก้ปัญหาชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการดาเนินชีวิตที่สันติสุขและสังคมที่สันติภาพ
GEN1041

สังคมโลกและภูมิภาค
3(3-0-6)
World and Regional Society
ศึกษาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรม คุณลักษณะเฉพาะของผู้คน ความร่วมมือที่
สาคัญ สภาวะการพัฒนาและแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ การเคลื่อนย้ายผู้คน ความคิด นวัตกรรม และ
ข้อมูลข่าวสาร กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางในการปรับตัว ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกต่อภูมิภาคที่ประเทศไทย
ตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาค รวมทั้ง
บทบาทและคุณค่าของไทยในภูมิภาคและโลก
GEN1042

สังคมไทยและท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai and Local Society
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศไทย สภาพทาง
นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชนชาติไทย อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระบบการผลิตเพื่อการค้าและระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกในภาคเหนือและ
ท้องถิ่นล้านนา บทบาทและคุณค่าของของภาคเหนือและท้องถิ่นล้านนาที่มีต่อประเทศไทย

GEN1043

การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Law
ศึ ก ษาวิวัฒ นาการการเมื องการปกครองของไทยในอดีตจนถึง ปัจจุ บัน การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันทางการเมือง องค์กรทางการเมือง ปรากฏการณ์ทาง
การเมือง การเมืองกับวิถีชีวิตของประชาชน บทบาทหน้าที่ของพลเมือง จริยธรรมทางการเมือง ศึกษาความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายไทย ความหมายประเภท ความสาคัญ การจัดทา การใช้ การยกเลิก การตีความกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาของไทย
GEN1044

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Psychology for Social Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา สภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น หลักการดารงชีวิตอย่างผสมกลมกลืนกับชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และโลก การเป็นผู้นาและสมาชิกที่ดีในองค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นกลุ่ม การ
สร้างองค์กรความสุข การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และแนวทางใน
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลเมืองดีของสังคม

2)
รหัส

หมวดวิชาเฉพาะ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ท-ป-อ)

LW1101 หลักกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
Principles of Public Law
ศึ ก ษาบ่ อเกิ ดของกฎหมายมหาชน ความหมาย ขอบเขตและลัก ษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
บทบาทและความสาคัญของกฎหมายมหาชน ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน
แนวความคิดและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน (Juristic Method) ศึกษาองค์ประกอบและการจัดรูปแบบของรัฐ
การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ ศึกษารูปแบบและความจาเป็นของการควบคุมและตรวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐ รวมทั้งระบบศาล
LW1102 หลักกฎหมายเอกชน
2(2-0-4)
Principles of Private Law
ศึกษาความหมาย และพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความสาคัญ
ของกฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื่องรัฐ สวัสดิการที่มี
ต่อหลักกฎหมายเอกชนอันเป็นผลให้การก่อรูปของกฎหมายกึ่งมหาชน หลักทั่วไป และสาระเบื้องต้นของ
กฎหมายแพ่งตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
LW1103

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
2(2-0-4)
Thai Legal History and Major Legal System
ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การแบ่งสมัย
สาคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่างกฎหมายไทยในโบราณ บางลักษณะ เช่น ละเมิดสัญญา
ฯลฯ อิทธิพ ลของกฎหมายต่า งประเทศ และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุ คหลังเปรีย บเทีย บระบบ
กฎหมายหลักที่สาคัญของโลก เพื่อทาความเข้าใจกับอิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทยในปัจจุบัน โดย
ศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค กฎหมายแดงโกลแซกซอน กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ

LW1201

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Law of Juristic Acts and Contracts
ศึกษาลักษณะของนิติก รรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทาให้เจตนาเสื่อมเสีย
เจตนาลวงและนิติกรรมอาพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิด
สัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจาและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
บรรพ 2 ลักษณะ2 โดยการวิเคราะห์หลักกาหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญั ติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW1202

กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Law of Obligation
ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้และ
เจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 1 โดยการวิเคราะห์หลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Property Law
ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์เครื่องอุปกรณ์และ
ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพย์สิน ชนิดของ
ทรัพ ยสิทธิ การได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 4 โดยการวิเคราะห์หลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
Law of Trot, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment
ศึกษาในเรื่องลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา ได้แก่ ละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 4 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ

LW2203

กฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
2(2-0-4)
Law of Sale, Exchange, Gift, Hire of Property, Hire Purchase
ศึกษาในปัญหากฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยเอกเทศ
สัญญา เช่น ซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ โดยการวิเคราะห์หลักกฎ หมายทฤษฎีและ
คาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2204

กฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน ตัวแทน นายหน้า
2(2-0-4)
Law of Hire of Services, Hire of Work, Carriages, Agency, Brokerage
ศึกษาในปัญหากฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยจ้างแรงงาน
จ้างทาของ รับขน ตัวแทน นายหน้า โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2205

กฎหมายยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ
การพนันและขันต่อ
2(2-0-4)
Law of Loan, Deposit, Compromise, Warehousing, Gambling and Betting
ศึกษาในปัญหากฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะบทบัญญัติว่าด้วยยืม
ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย
ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2206

กฎหมายค้าประกัน จานอง จานา
2(2-0-4)
Law of Suretyship, Mortgage, Pledge
ศึกษาในปัญหากฎหมายพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เฉพาะบทบัญญัติว่า ด้วยค้าประกัน
จานอง จานา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2207

กฎหมายลักษณะประกันภัย
2(2-0-4)
Law of Insurance
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
3 ลักษณะ 20 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ

LW2208

กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
Law of Bills and Current Account
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โดย
การวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้ บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ
LW2209

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
Law of Partnership and Companies
ศึ ก ษาลั ก ษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ ย วกั บหุ้น ส่วน บริษั ท ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์
บรรพ 3 ลักษณะ 22 ลักษณะ 23 และ พระราชบัญญัติบริษัทจากัด (มหาชน) โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมา ย
ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2301

กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law I
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีก า เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ
LW2302

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law II
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-287 และภาค
ลหุโทษตั้งแต่มาตรา 367-398 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW2303

กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
Criminal Law III
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 288-366 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้ สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ

LW2401

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
ศึ ก ษาความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนู ญ หลัก การแบ่ งแยกอานาจ หลัก นิติรัฐ อ านาจอธิปไตย
รูปแบบการปกครองรัฐในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น ตลอดจนศึกษาประวัติของรัฐธรรมนูญไทยและระบบการจัดองค์กรและ
ระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
LW2402

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Constitutional Law
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ

LW2403

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Law of Administration of State Affairs
ศึกษาในเรื่องหลักสาคัญเกี่ยวกับการบริห ารราชการแผ่นดิน กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย
LW2404

กฎหมายปกครอง 1
3(3-0-6)
Administrative Law I
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครอง และหลักทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ
รวมอานาจ หลักการกระจายอานาจ หลักนิ ติรัฐ นิติกรรมทางปกครอง สัญญาทางปกครอง หลักการใช้ดุจพินิจ
และอานาจผู ก พั นของฝ่า ยปกครอง หลั ก การบริ หารทางสาธารณะ หลั ก ความชอบด้ว ยกฎหมายและการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย การจัดรูปแบบการปกครองของไทย
LW2405

กฎหมายปกครอง 2
3(3-0-6)
Administrative Law II
ศึกษาถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พุทธศักราช 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พุทธศักราช 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช
2540 โดยวิเคราะห์หลักกฎหมายทฤษฎีและคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ

LW2406

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Court and Administrative Procedure
ศึกษาถึงหลักทางปฏิบัติของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยวิเคราะห์หลักกฎหมายทฤษฎีและคาพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ
LW2701

ภาษากฎหมายไทย
3(3-0-6)
Language of Thai Law
ศึกษาถึงความหมายของถ้อยคาในกฎหมาย ซึ่งมีความหมายโดยเฉพาะและวิธีใช้ถ้อยคาเหล่านั้น

LW2702

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
English for Lawyers
ศึกษาในเรื่องศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจ
ความหมายภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
LW2703

การใช้และการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application and Interpretation of Law
ศึกษาหลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบกฎหมายต่างๆ องค์กรที่ต้อง
ตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญา
LW2704

การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(3-0-6)
Legal Drafting and Legislative Process
ศึกษาในเรื่องของรูปแบบของกฎหมาย ชื่อ คาปรารภ บทอาศัยอานาจ วันใช้บังคับ การยกเลิกกฎหมาย
เก่า บทนิยาม รู้รักษาการ สาระของกฎหมาย บทกาหนดโทษ บทเฉพาะกาล การแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิก
กฎหมาย หลักสาคัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย กระบวนการนับตั้งแต่เริ่มร่างจนกระทั่งประกาศใช้เป็นกฎหมาย
LW2705

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
2(2-0-4)
Law of Juvenile Delinquency
ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม และ
แก้ไขเด็กและเยาวชนกระทาผิด ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสาคัญของกฎหมาย จัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์
หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ

LW2706

หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Accounting for Lawyers
ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาบัญชี การพิจารณาปัญหาของการทาบัญชีในทางธุรกิจ กฎหมาย
เกี่ยวกับการบัญชี และการดาเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี
LW2810

การเมืองการปกครองและระบบกฎหมายจีนเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Politics and Comparative Chinese Legal System
ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายของไทยกับระบบของประเทศจีน

LW2811

ระบบกฎหมายลาวเปรียบเทียบ
Comparative Laos Legal System
ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายของไทยกับระบบกฎหมายของประเทศลาว

2(2-0-4)

LW2812

2(2-0-4)

ระบบกฎหมายกัมพูชาเปรียบเทียบ
Comparative Cambodian Legal System
ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายของไทยกับระบบกฎหมายของประเทศกัมพูชา

LW2813

กฎหมายการค้าและการลงทุนในจีน
2(2-0-4)
Chinese Trade and Investment Law
ศึก ษาเกี่ย วกับ ความรู้ทั่ วไปของธุรการค้าและกฎหมายการลงทุน อันได้แก่ กฎหมายวิสาหกิจทุน
ต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายวิสาหกิจร่วมลงทุนประกอบการระหว่างจีนกับ
ต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายวิสาหกิจการร่วมมือประกอบการระหว่างจีนกับ
ต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายประกอบ
LW3210

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
ศึ ก ษาลั ก ษณะของกฎหมายครอบครั ว เกี่ ย วกั บ การสมรส ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสามี ภ รรยา
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ

LW3211

กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
Law of Succession
ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดาเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดกพินัยกรรม วีธี
จัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3401

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ

3(3-0-6)

LW3501

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure I
ศึกษาหลัก กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3502

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure II
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง ภาค 2 เกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ลักษณะ 1 และ
ลักษณะ 2 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3503

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
2(2-0-4)
Law of Civil Procedure III
ศึกษาหลักกฎหมายพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 เกี่ยวกับอุทธรณ์และฎีกา โดยการวิเคราะห์หลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3504

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 4
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure IV
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาล
ฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ

LW3601

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure I
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญากับหลักทั่วไป ภาค 1 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมายทฤษฎี
และคาพิพากษาศาลฎีกาเพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3602

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure II
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา ภาค 2 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ
LW3603

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
2(2-0-4)
Law of Criminal Procedure III
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์ และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา
ภาค 3 และ 4 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3701

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
Constitutional Court of Justice
ศึกษาโครงสร้างของการจัดระบบศาลต่างๆ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาล
ทหาร โดยให้ ค วามส าคั ญแก่ ศ าลยุ ติธ รรมเป็น การเฉพาะ ทั้ง ในส่ว นของศาลที่มี เขตอ านาจเหนื อคดีแ พ่ ง
คดีอาญาสามัญ คดีชานัญพิเศษ และคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง รวมทั้งกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อขัดแย้งในเรื่องอานาจหน้าที่ระหว่างศาลต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงวิธีพิจารณาคดีดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้
เป็นหลักในการเสนอคดีต่อศาลได้อย่างถูกต้อง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3702

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Law
ศึกษาปัญหาในกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เงิน
ได้บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คล ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ และอนุสัญญาภาษี ซ้อน โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในเชิง
ปฏิบัติ

LW3703

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Law
ศึ ก ษาปั ญ หาในกฎหมายแรงงานตามกฎหมายคุ้ มครองแรงงานกฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงานสั ม พั น ธ์
กฎหมาย กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและกฎหมาย
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการวิ เ คราะห์ ห ลั ก กฎหมาย ทฤษฎี และค าพิ พ ากษาศาลฎี ก า เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ใช้
บทบัญญัติของกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ
LW3704

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Trade Law
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อัน
ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชาระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล การ
ประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและ
คาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3705

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2(2-0-4)
Public International Law
ศึ ก ษาถึ ง ประวั ติ ก ารพั ฒ นาของกฎหมายระหว่ า งประเทศ ความหมายกฎหมายระหว่ า งประเทศ
ความหมายคาว่ารัฐ ศึกษาองค์กรของรัฐในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดย
สันติวิธี การระงับกรณีพิพาทโดยวิธีที่ไม่ถึงกับทาสงคราม กฎหมายสงครามและความเป็นกลาง
LW3706

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
2(2-0-4)
Private and Criminal International Law
ศึกษากฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติ
สัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน กล่าวคือ การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ ทั้งโดย
สัญชาติและภูมิลาเนา การกาหนดสิทธิหน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ว่าด้วย
การขัดกันแห่งกฎหมาย และวีธีการระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายและข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
LW3707

สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights
ศึกษาในเรื่องประวัติวิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ
และกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน
ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

LW3708

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
2(2-0-4)
Human Rights in Court of Justice
ศึ ก ษาปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิท ธิ และหน้า ที่ ของบุ คคลในกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญาและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในส่ วนที่ เกี่ ย วกั บ กฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา โดยวิเคราะห์หลั ก กฎหมาย ทฤษฎีและค า
พิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3709

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาหลักในการรับฟัง
และไม่ รับฟั ง พยานหลักฐาน หลัก เกี่ย วกับพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นาสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ
LW3710

กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
Bankruptcy Law
ศึกษาปัญหาในกฎหมายล้มละลาย ขั้นตอนดาเนินคดีล้มละลาย อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมาย
ได้ในทางปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3711

นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Philosophy of Law
ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดด้านปรัชญากฎหมายของความคิดต่างๆ ที่สาคั ญในอดีตและปัจจุบัน
ตลอดจนปัญหารากฐานสาคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายอันรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งระหว่าง
กฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับอานาจ
รัฐ บทบาทของกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม ข้อถกเถีย งเรื่องความยุติธรรมบนพื้นฐานของ
หลักเรื่องความเสมอภาค และหลักอรรถประโยชน์ ปัญญาเรื่องการปฏิวัติและการต่อเนื่องของระบบกฎหมาย
พันธะหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังกฎหมาย และปัญหาเรื่องการต่อต้านหรือฝ่าฝืนกฎหมายโดยสันติวิธี
LW3712

กฎหมายทหาร
Military Law
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลอาญาทหาร และกฎอัยการศึก

3(3-0-6)

LW3713

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0-4)
Criminology and Penology
ศึ ก ษาในเรื่ องความหมายของขอบเขตของอาชญาวิ ทยา สถิติ อาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุ ติธ รรมกั บ อาชญากรรม พฤติก รรมของผู้ก ระทาผิด การป้องกั นอาชญากรรม
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจา การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา
LW3714

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดี
ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
Law of Intellectual Property and Intellectual Property Procedure
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา โดยการวิเ คราะห์ ห ลั ก กฎหมาย ทฤษฎี และค าพิ พ ากษาศาลฎี ก า เพื่ อ ให้ ส ามาร ถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3715

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
Public Financial Law
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร หลัก
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองค์กรของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ
LW3716

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution Law
ศึกษาถึงบทบาทของสถาบันการเงินหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทใน
การควบคุมกากับสถาบันการเงินดังกล่าว
LW3717

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Law of Real Property Business
ศึ ก ษาถึ ง บทบาทของธุร กิ จ อสั ง หาริ มทรัพ ย์ นโยบายการควบคุม และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

LW3718

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
Law of Transportation
ศึกษากฎหมาย กฎข้อบังคับและวิธีการดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่ง

3(3-0-6)

LW3719

กฎหมายศุลกากร
3(3-0-6)
Customs Law
ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากาหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ระเบียบการชาระภาษี
อากรขาเข้ าและขาออก โดยการวิเคราะห์หลัก กฎหมาย ทฤษฎีและคาพิ พากษาศาลฎีก า เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW3720

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
2(2-0-4)
Arbitrator Law
ศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับอนุญาโตตุล าการ แนวทางการใช้อนุญาโตตุล าการได้แก่
อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีการตัดสินเป็นอานาจรัฐ) และอนุญาโตตุลาการที่
แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรของรัฐ (ทฤษฎีสัญญาตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ)
LW3901

สัมมนากฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)
Seminar on Civil Law
ศึกษาในรูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในชั้นมาแล้ว เพื่อทบทวน และเพิ่มความชานาญในการปฏิบัติ โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ
LW3902

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
Seminar on Civil Procedure Law
ศึกษาถึงกรณีที่เป็นปัญหาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
นาเสนอกรณีต่างๆ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ

LW3903

สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
Seminar on Criminal Law
ศึกษาในรูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ได้ศึกษาในชั้นมาแล้ว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชานาญในทางปฏิบัติ โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ
LW3904

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Seminar on Criminal Procedure Law
ศึกษาถึงกรณีที่เป็นปัญหาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้นักศึกษามีส่ว นร่วมใน
การนาเสนอกรณีต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้ส ามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4701

กฎหมายจราจร
3(3-0-6)
Traffic Law
ศึกษากฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับจราจร ทางบก ทางน้า และทางอากาศ

LW4702

การสืบสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
Criminal Process
ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวน และ
สอบสวนในการกระทาความผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี
และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4703

นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
Forensic Medicine
ศึกษาในเรื่องประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ อันเป็นวิทยาการทางการแพทย์โดยเน้นการ
ชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายอันเป็นการพิสูจน์หลักฐาน
สาหรับการดาเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง

LW4704

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0-6)
Investment Law
ศึกษาในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและข้อกาหนดกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้ผู้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุนของประเทศอื่น ๆ
LW4705

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Law
ศึกษาหลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียนและจานองเครื่องจักร และการ
ควบคุมสิ่งเป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
LW4706

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economic Law
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของกฎหมายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการลงทุนข้ามชาติ รวมถึงศึกษาถึงบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
LW4707

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Environments Law
ศึกษาถึงประวัติ ความเป็นมา ความสาคัญ นโยบายและข้อกาหนดการออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและต่างประเทศ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และบัญญัติต่างๆ
ทางด้านสาธารณสุข แรงงาน อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
LW4708

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Law of Natural Resources
ศึกษาถึงแนวความคิดและนโยบายการควบคุมการจั ดการ ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งกฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

LW4709

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
ศึ ก ษาถึง แนวความคิ ดที่ ท าให้เกิ ดความจาเป็นที่ต้องมีก ฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิธีก ารบั งคับใช้
กฎหมาย การเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พุทธศักราช 2551
LW4710

กฎหมายประกันสังคม
3(3-0-6)
Social Security Law
ศึกษาถึงลักษณะประวัติความเป็ นมาของการประกันสังคมไทย และของการประกันสังคม กฎหมาย
เกี่ยวกับประกันสังคมของไทย
LW4711

กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
2(2-0-4)
Law of Mass Communication
ศึ ก ษา พระราชบั ญญัติ ลิข สิท ธิ์ พระราชบั ญญัติ การพิ มพ์ เกี่ ย วกั บวิท ยุ และโทรทัศ น์ คาสั่ง และ
ระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ และกฎหมายที่สื่อสารมวลชนควรรู้
LW4712

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่ และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย
อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
LW4713

การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Document Preparation
ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการปฏิบัติด้านการจัดทาร่างกฎหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา และการทา
รายงานความเห็นทางกฎหมายเอกสาร
LW4714

ว่าความ และการถามพยาน
2(2-0-4)
Conduction of Cases and Examination in Chief
ศึกษาปัญหาในกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถามข้อเท็จจริง
การให้คาปรึกษา การให้ความเห็น การว่าความ ตลอดจนอุดมการณ์และจริยธรรมของทนายความ โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ

LW4715

กฎหมายที่ดิน
2(2-0-4)
Land Law
ศึกษาประวัติและหลักสาคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายอาคารชุด

LW4716

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
2(2-0-4)
Law of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติการกระทาความผิดและผลกระทบที่เกิดจากการกระทาความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติดและวัตถุ ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พุทธศักราช 2550

3)
รหัส

หมวดวิชาเลือกเสรี (สาหรับคณะอื่นๆ)
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ท-ป-อ)

LW0101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
Principle of Jurisprudence
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสาคัญ การจัดทา การใช้ การ
ยกเลิก การตีความและกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งและความอาญาเฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น
LW0102

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Law in Daily Life
ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นต้นว่า ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล ละเมิด และมรดก พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ฯ พระราชบัญญัติ
ชื่ อ บุ ค คลฯ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษาฯ พระราชบั ญ ญั ติ โ รดติ ด ต่ อ ฯ พระราชบั ญ ญั ติ อ าวุ ธ ปื น ฯ
พระราชบัญญัติจราจรฯ และพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เป็นต้น
LW0103

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2(2-0-4)
Introduction to Criminal Procedure Law
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้แก่ หลักทั่วไป อานาจพนักงาน
สอบสวนและศาล การฟ้องคดี หมายเรียกและหมายอาญา การสอบสวน วิธีพิจารณาคดีในศาล อุทธรณ์และ
ฎีกา
LW0104

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2(2-0-4)
Introduction to Civil Procedure Law
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้แก่ บทวิเคราะห์ศัพท์ เขตอานาจ
ศาล คู่ความ การยื่นและการส่งคาคู่ความและเอกสาร พยานหลักฐานกระบวนการพิจารณาคดีของศาล อุทธรณ์
และฎีกา การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล

