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สานักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเป็นมาของสานักวิชานิติศาสตร์
สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชา
นิ ติ ศ าสตร์ สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ต่ อ มาส านั ก วิ ช าสั ง คมศาสตร์
ได้ แ ยกโครงสร้ า งจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ โ ปรแกรมวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ สั ง กั ด ส านั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ด้วย และได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานเป็นสานักวิชากฎหมายโดย
มติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
สานักวิชานิติศาสตร์ เดิมชื่อสานักวิชากฎหมาย และได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก
สานักวิชากฎหมายเป็นสานักวิชานิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสากลในการตั้งชื่อสานักวิชา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามเห็ น ชอบเปลี่ ย นชื่ อ ส านั ก วิ ช า โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสานักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และ
ใช้ ชื่ อ ดั ง กล่ า วมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น และเปิ ด สอนนั ก ศึ ก ษารุ่ น ที่ 1 ในปี ก ารศึ ก ษา 2543
นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งในขณะที่เปิดสอนได้ใช้หลักสูตรการสอน
กลางของสถาบันราชภัฏ และเป็นมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏแรก ๆ ที่เ ปิดสอนในสาขาวิชา
นิติ ศ าสตร์ และได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก อบรมศึ ก ษาแห่ งเนติ บัณ ฑิ ตยสภา ในวั น ที่
17 มิถุนายน 2547เป็นต้นมา
สานักวิชานิติศาสตร์ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 และ
สานักวิชาฯ ได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บั ณ ฑิ ต ยสภาปี พ.ศ. 2547 และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาจาก
สภาทนายความแห่ ง ประเทศไทย จนกระทั่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเป็ น ครั้ ง ที่ 2
เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนในปี ก ารศึ ก ษา 2549 และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
โดยผ่านการรับรองของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้นามาใช้จัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2558
ใน พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดโครงการทวนสอบ
ผลสั มฤทธิ์ วิพ ากษ์หลักสูตร และจัดประชุม อย่ างต่อเนื่อ ง เพื่อ นาข้อ มูล ที่ได้มาทาการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรมีสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและทั นต่อ เหตุการณ์ความเปลี่ย นแปลงทางสั งคม กฎหมาย และนโยบายของ
ภาครัฐ และนามาใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน สานักวิชาฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐกาหนด เช่น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทาให้หลักสูตรปัจจุบันของสานักวิชาฯ มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตในอนาคต อีกทั้งสานักวิชาฯ ได้ให้ความสาคัญ
ต่อ กระบวนการบริ หารการจัดการเรี ย นการสอนให้มี คุ ณ ภาพสู งสุ ด เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

การรับรองหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญา
สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา

วิสัยทัศน์
มุ่งดาเนินงานตามพันธกิจโดยอาศัยหลักการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนานักศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้หลักประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์กฎหมายเพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคม
2. จัดให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่
สังคมของบุคลากรและนักศึกษาของสานักวิชา
3. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และงานวิ จั ย ด้ า น
กฎหมายและสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาให้
อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป และสร้างจิตสานึกความเป็นประชาธิปไตยและจิตสานึกรักท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกฎหมาย ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้าน
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ กั บ องค์ ก ร หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ตลอดจนสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ปณิธาน
ผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีระบบคุณธรรม นิติธรรม และความสานึกผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านกฎหมาย สามารถสร้างโอกาสทางวิชาชีพได้
3. มีทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับสถานการณ์ทางสังคมและ
การประกอบอาชีพด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี
4. มี ทั กษะความสั ม พั นธ์ ร ะหว่า งบุค คลและมี ค วามรั บผิ ด ชอบสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย มีความ
เป็นผู้นา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทาเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้คานึงถึงนักศึกษา และ
ประชาชนเป็นสาคัญตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดาริ และ
ต่อต้านยาเสพติด
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เป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ในระยะ 4 ปีของแผนพั ฒนาฉบับนี้ สานักวิชานิติศาสตร์กาหนดเป้าหมายของ
ความส าเร็ จ ไว้ 4 ประการ โดยผ่ า นการด าเนิ น งานใน 7 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต าม
รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา เน้นการพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมการ
สร้างร่วมมือในการพัฒนากฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการวิจัย เน้นการพัฒนางานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ เน้นการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านการอนุ รั กษ์ ท านุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม เพื่ อคงความเป็ น
เอกลักษณ์ล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการดาเนินงานตามแนวโครงการพระราชดาริเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์
คณบดีสานักวิชานิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช

อาจารย์พชรวรรณ ขาตุ้ม

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ

อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
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อาจารย์ประจาสานักวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิชานิติศาสตร์

นางสาวอนงค์ โถยะโล
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี

นายปฐมพงษ์ เมืองขาว

นางสาววิภารัตน์ หวลคา

นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง

นายสนิท มลฑา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : สานักวิชานิติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Law Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Law
ชื่อย่อ (ไทย)
: น.บ
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เท่ากับ 147 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรทางวิชาชีพ)
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งราย อนุมั ติ /เห็ นชอบหลั ก สู ตรในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
3/2559 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 และเปิดสอนในภาคการศึ กษาที่ 1 ปี พ.ศ.
2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
สาหรับอาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาได้แก่ รับราชการ เช่น ผู้พิพากษา
พนักงานอัยการ ข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหาร นิติกรในหน่วยงานของรัฐ พนักงาน
คุมประพฤติ พนักงานบังคับคดี นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อ ประกอบอาชี พ พนั ก งานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เช่ น อาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการกฎหมาย นิติกรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือทางานเอกชน เช่น นิติกรของหน่วยงานเอกชน ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย
ของหน่ วยงานภาคธุ ร กิจ หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ เช่ น ทนายความ หรื อ ที่ ป รึก ษา
กฎหมายทั่วไป เป็นต้น
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หมวดที่ 2 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสอง
ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
หกสั ปดาห์ แต่ ให้ เ พิ่ ม ชั่ วโมงการศึ กษาในแต่ ล ะรายวิ ชาให้ เ ท่ า กั บภาคการศึ กษาปกติ
ซึ่งจะต้องมีระยะเวลา จานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมี
คุณสมบัติทั่วไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกาหนดและจะต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย ตามที่สานักวิชานิติศาสตร์กาหนด
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
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3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

147 หน่วยกิต
147 หน่วยกิต

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ข. กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกได้ไม่นอ้ ยกว่า
ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

111 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกได้ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

GEN1102

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life

3(3-0-6)

GEN1103

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Sciences in Daily Life

3(3-0-6)

GEN1012

การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
Healthy Living

3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับ ก บังคับเรียน จากรายวิชาดังต่อไปนี้

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(3-0-6)

GEN1202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
English for Communication I

3(3-0-6)
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เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต

GEN1203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
English for Communication II

3(3-0-6)

GEN1022

ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร 1
Chinese for Communication I

3(3-0-6)

GEN1206

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Japanese for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1207

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Burmese for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1208

ภาษาลาวเพือ่ การสื่อสารเบื้องต้น
Lao for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1209

ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
Korean for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1210

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Vietnamese for Basic Communication

3(3-0-6)

GEN1211

ภาษามลายูเพือ่ การสือ่ สารเบื้องต้น
Malay for Basic Communication

3(3-0-6)
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ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

GEN1031

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
Aesthetics of Life

3(3-0-6)

GEN1032

ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)

GEN1033

ล้านนาศึกษา
Lanna Studies

3(3-0-6)

GEN1034

ความจริงของชีวิต
Meaning of Life

3(3-0-6)

ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1041

สังคมโลกและภูมิภาค
World and Regional Society

3(3-0-6)

GEN1042

สังคมไทยและท้องถิ่น
Thai and Local Society

3(3-0-6)

GEN1043

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
Psychology for Social Development

3(3-0-6)

GEN1044

ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community

3(3-0-6)

GEN1045

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1045

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
Law in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
1. รายวิชาเอกบังคับ
ให้เรียนรายวิชาเอกบังคับดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

111 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW1101 หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law

2(2-0-4)

LAW1102 หลักกฎหมายเอกชน
Principles of Private Law

2(2-0-4)

LAW1103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
Thai Legal History and Major Legal System

2(2-0-4)

LAW1201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contracts

3(3-0-6)

LAW1202 กฎหมายลักษณะหนี้
Law of Obligation

3(3-0-6)

LAW1203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
Property Law

3(3-0-6)

LAW1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW2204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Law of Trot, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment

3(3-0-6)

LAW2205 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1

3(3-0-6)

LAW2206 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2

3(3-0-6)

LAW2207 เอกเทศสัญญา 3
Specific Contracts 3

3(3-0-6)

LAW2208 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Law of Bills and Current Account

3(3-0-6)

LAW2209 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
Law of Partnership and Companies

3(3-0-6)

LAW2210 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law

3(3-0-6)

LAW2301 กฎหมายอาญา1
Criminal Law I

3(3-0-6)

LAW2302 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II

3(3-0-6)

LAW2402 กฎหมายปกครอง 1
Administrative Law I

3(3-0-6)

LAW2403 กฎหมายปกครอง 2
Administrative Law II

3(2-2-5)

LAW2501 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
Law of Civil Procedure I

3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW2601 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure I

2(1-2-3)

LAW2901 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law

2(2-0-4)

LAW2902 นิติปรัชญา
Philosophy of Law

2(2-0-4)

LAW3211 กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession

3(3-0-6)

LAW3502 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 2
Law of Civil Procedure II

3(2-2-5)

LAW3503 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 3
Law of Civil Procedure III

2(1-2-3)

LAW3602 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure II

2(2-2-4)

LAW3603 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา 3
Law of Criminal Procedure III

2(1-2-3)

LAW3903 กฎหมายแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน
Labour Law and Labour Cases Procedure

3(2-2-5)

LAW3904 กฎหมายสัญชาติ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคลและคดีอาญา
Nationality Law, Private and Criminal International Law

2(2-0-4)

LAW3905 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW3906 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธพี ิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวง
Law for the Organization of Courts of Justice
and Criminal Procedure of District Court

2(1-2-3)

LAW3907 หลักภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร
Principle of Taxation and Tax Law

3(3-2-6)

LAW3908 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy Law

3(2-2-5)

LAW3909 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพจิ ารณา
คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law and Procedure

2(1-2-3)

LAW3910 กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภคและวิธพี ิจารณาคดีผบู้ ริโภค
Consumer Protection Law and Consumer Cases
Procedure

2(1-2-3)

LAW3911 กฎหมายกับสังคม
Law and Society

2(2-0-4)

LAW4912 กฎหมายที่ดินและสิ่งแวดล้อม
Land and Environmental Law

2(2-0-4)

LAW4913 กฎหมายการค้าชายแดนและกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
Border Trade and International Trade Law

2(1-2-3)

LAW4914 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการค้ามนุษย์
Law of National Security and Human Trade

2(2-0-4)

LAW4915 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
Law of Narcotic Drugs and Legal Procedure

2(1-2-3)
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2. รายวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุม่ วิชาใด กลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4701 แนวคิดและทฤษฎีทางอาญา
Theories of Criminal Law

2(2-0-4)

LAW4702 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar on Criminal Law

2(2-0-4)

LA44703 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
Human Rights in Court of Justice

2(2-0-4)

LAW4704 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Seminar on Criminal Procedure Law

2(2-0-4)

LAW4705 สัมมนากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญา
Seminar on Law of Evidence

2(2-0-4)

LAW4706 กฎหมายเกี่ยวกับตารวจและการปฏิบัติงานของตารวจ
Police and Policing Law

2(2-0-4)

LAW4707 กฎหมายจราจร
Traffic Law

2(2-0-4)

LAW4708 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology

2(2-0-4)

LAW4709 หลักวิชาชีพตารวจ
Police Profession

2(2-0-4)

LAW4710 การสืบสวนและสอบสวน
Criminal Process

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4711 นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine

2(2-0-4)

LAW4712 สัมมนากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
Seminar on Administrative Practice Law

2(2-0-4)

กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนาอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4713 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
English for Lawyers I

2(2-0-4)

LAW4714 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
English for Lawyers II

2(2-0-4)

LAW4715 การเมืองการปกครองและระบบกฎหมายจีนเปรียบเทียบ
Politics and Comparative Chinese Legal System

2(2-0-4)

LAW4716 ระบบกฎหมายลาวเปรียบเทียบ
Comparative Laos Legal System

2(2-0-4)

LAW4717 ระบบกฎหมายกัมพูชาเปรียบเทียบ
Comparative Cambodian Legal System

2(2-0-4)

LAW4718 ระบบกฎหมายพม่าเปรียบเทียบ
Comparative Myanmar Legal System

2(2-0-4)

LAW4719 ระบบกฎหมายเวียดนามเปรียบเทียบ
Comparative Vietnam Legal System

2(2-0-4)

LAW4720 ระบบกฎหมายอาเซียนเปรียบเทียบ
Comparative ASEAN Legal System

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4721 การป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
Greater Mekong Sub-region Preventive Measure
on Human Trafficking

2(2-0-4)

LAW4722 การป้องกันการค้ายาเสพติดในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Greater Mekong Sub-region Preventive Measure
on Narcotics

2(2-0-4)

LAW4723 กฎหมายไทยสาหรับชาวต่างชาติ
Thai Law for Foreigner

2(2-0-4)

LAW4724 กฎหมายการค้าและการลงทุนจีน
Chinese Trade and Investment Law

2(2-0-4)

LAW4725 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law

2(2-0-4)

LAW4726 กฎหมายศุลกากร
Customs Law

2(2-0-4)

LAW4727 กฎหมายโลจิสติก
Legal Aspects of Logistics

2(2-0-4)

กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4728 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
Law of Natural Resources

2(2-0-4)

LAW4729 กฎหมายประกันสังคม
Social Security Law

2(2-0-4)

LAW4730 กฎหมายเกี่ยวกับการสือ่ สาร
Law of Communication

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4731 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitrator Law

2(2-0-4)

LAW4732 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
Financial Institution Law

2(2-0-4)

LAW4733 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Law of Real Property Business

2(2-0-4)

LAW4734 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
Law of Transportation

2(2-0-4)

LAW4735 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
Investment Law

2(2-0-4)

LAW4736 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Industrial Law

2(2-0-4)

LAW4737 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Law of Administration of State Affairs

2(2-0-4)

LAW4738 กฎหมายทหาร
Military Law

2(2-0-4)

LAW4739 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
Public Financial Law

2(2-0-4)

LAW4740 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
Law of Education

2(2-0-4)
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กลุ่มวิชาส่งเสริมวิชาการด้านนิติศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4741 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
Legal Drafting and Legislative Process

2(2-0-4)

LAW4742 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitutional Law

2(2-0-4)

LAW4743 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law

2(2-0-4)

LAW4744 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นทางนิติศาสตร์
Electronic Information Searching on Legal Resources.

2(2-0-4)

LAW4745 การวิจัยทางนิตศิ าสตร์
Legal Research Methodology

2(2-0-4)

LAW4746 สัมมนาทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
Seminar on Jurisprudence

2(2-0-4)

LAW4747 การเขียนบทความทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
Academic Legal Writing

2(2-0-4)

LAW4748 เทคนิคการสอนกฎหมาย
Techniques for Teaching Law

2(2-0-4)

LAW4749 กฎหมายชุมชน
Community law

2(2-0-4)

LAW4750 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางานวิชาการ
English for Academic Work Development

2(2-0-4)

LAW4751 ภาษาจีนเพือ่ การพัฒนางานวิชาการ
Chineese for Academic Work Development

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4752 เทคนิคการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Publicizing Techniques of Academic Work

2(2-0-4)

LAW 4753 ทฤษฎีทางกฎหมายสาหรับนักวิชาการ
Law Theories for Legal Academic

2(2-0-4)

กลุ่มกฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพทนายความ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4754 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession

2(2-0-4)

LAW4755 การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
Legal Document Preparation

2(2-0-4)

LAW4756 ว่าความและการถามพยาน
Conduction of Cases and Examination in Chief

2(1-2-3)

LAW4757 สิทธิมนุษยชน
Human Rights

2(2-0-4)

LAW4758 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและ
เยาวชน
Law of Juvenile Delinquency

2(2-0-4)

LAW4759 สัมมนากฎหมายแพ่ง
Seminar on Civil Law

2(2-0-4)

LAW4760 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Seminar on Civil Procedure Law

2(2-0-4)

LAW4761 พระราชบัญญัติทนายความ
Legal Profession Act

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LAW4762 การไกล่เกลีย่ และประนีประนอมข้อพิพาท
Dispute Mediation

2(1-2-3)

LAW4763 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์
Restorative Criminal Justice

2(1-2-3)

LAW4764 หลักการเจรจาต่อรอง
Principal of Negotiation

2(2-0-4)

LAW4765 วิธีพิจารณาคดีโดยศาลเริ่มกระบวนพิจารณา
Court Initiated Legal Procedure

2(2-0-4)

3. รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต

LAW3801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Legal Profession Experierce Preparation

1(1-0-2)

LAW3802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Legal Profession Experierce

2(280)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายหรือเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
จะต้องมิใช่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LW4766 ภาษากฎหมายไทย
Language of Thai Law

2(2-0-4)

LW4767 การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law

2(2-0-4)

LW4768 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
Legal Aspects of Government Correspondence

2(2-0-4)

LW4769 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Tourism Law

2(2-0-4)

LW4770 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและชีวอนามัย
Legal Aspects of Public Health and Occupational Health

2(2-0-4)

LW4771 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทย
Law of Thai Traditional Medicine Profession

2(2-0-4)

LW4772 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law

2(2-0-4)

LW4773 กฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา
Legal Aspects of Sports

2(2-0-4)

LW4774 กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
Legal Aspects of Public Private Partnership

2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LW4775 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
Legal Aspects of Biodiversity

2(2-0-4)

LW4776 กฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
Legal Aspects of Engineering

2(2-0-4)
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4.

แผนการเรียน
สาหรับแผนการเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4ปี) จัดให้มีการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อนมีแผนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ดังต่อไปนี้
แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 12 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

LAW1101 หลักกฎหมายมหาชน

2

เอกบังคับ

LAW1102 หลักกฎหมายเอกชน

2

เอกบังคับ

LAW1103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายหลัก

2

เอกบังคับ

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 6 หน่วยกิต

รวม

18

วัน/เวลาเรียน

เกรด

29

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 9 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

LAW1201 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3

เอกบังคับ

LAW1202 กฎหมายลักษณะหนี้

3

เอกบังคับ

LAW1401 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง

3

เอกบังคับ

18

18

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต

รวม

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 6 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

3

เอกบังคับ

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
LAW1203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
รวม

9

วัน/เวลาเรียน เกรด

30

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

หมวดศึกษาทั่วไป จานวน 3 หน่วยกิต
GEN____

3

ศึกษาทั่วไป

LAW2204 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
สั่ง ลาภมิควรได้

3

เอกบังคับ

LAW2205 เอกเทศสัญญา 1

3

เอกบังคับ

LAW2206 เอกเทศสัญญา 2

3

เอกบังคับ

LAW2301 กฎหมายอาญา 1

3

เอกบังคับ

LAW2402 กฎหมายปกครอง 1

3

เอกบังคับ

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต

รวม

18

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
LAW2302 กฎหมายอาญา 2

3

เอกบังคับ

LAW2207 เอกเทศสัญญา 3

3

เอกบังคับ

LAW2403 กฎหมายปกครอง 2

3

เอกบังคับ

LAW2208 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชี
เดินสะพัด

3

เอกบังคับ

LAW2209 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

3

เอกบังคับ

LAW2501 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3

เอกบังคับ

รวม

18

วัน/เวลาเรียน เกรด

31

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
LAW2210 กฎหมายลักษณะครอบครัว

3

เอกบังคับ

LAW2601 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

2

เอกบังคับ

LAW2901 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

2

เอกบังคับ

LAW2915 นิติปรัชญา

2

เอกบังคับ

รวม

9

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
LAW3211 กฎหมายลักษณะมรดก

3

เอกบังคับ

LAW3502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

3

เอกบังคับ

LAW3602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

2

เอกบังคับ

LAW3903 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน

3

เอกบังคับ

LAW3904 กฎหมายสัญชาติ กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

2

เอกบังคับ

LAW3905 กฎหมายลักษณะพยาน

3

เอกบังคับ

LAW3906 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง

2

เอกบังคับ

รวม

18

วัน/เวลาเรียน เกรด

32

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
LAW3603 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3

2

เอกบังคับ

LAW3503 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3

2

เอกบังคับ

LAW3907 หลักภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร

3

เอกบังคับ

LAW3908 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

3

เอกบังคับ

LAW3909 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธี
พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

2

เอกบังคับ

LAW3910 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค

2

เอกบังคับ

LAW3911 กฎหมายกับสังคม

2

เอกบังคับ

LAW3801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

1

รวม

18

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
LAW3802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมาย
รวม

2
2

เอกบังคับ

วัน/เวลาเรียน เกรด
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แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกบังคับ จานวน 8 หน่วยกิต
LAW4913 กฎหมายการค้าชายแดนและกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ

2

LAW4914 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการค้า
มนุษย์

2

LAW4915 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด

2

LAW4912 กฎหมายที่ดินและสิ่งแวดล้อม

2

เอกบังคับ

รายวิชาเอกเลือกและรายวิชาเลือกเสรี จานวน 8 หน่วยกิต

รวม

2

เอกเลือก

2

เอกเลือก

2

เลือกเสรี

2

เลือกเสรี

16

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต กลุ่มวิชา

วัน/เวลาเรียน เกรด

รายวิชาเอกเลือกและรายวิชาเลือกเสรี จานวน 4 หน่วยกิต

รวม

5.

2

เอกเลือก

2

เลือกเสรี

4

คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตทัง้ รายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก
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3.2 อาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ
นางสาวสุรพี โพธิสาราช
นางสาวพชรวรรณ ขาตุ้ม
นายสุรชัย อุฬารวงศ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชาที่จบ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อสกุล

1

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์

น.ม.
มหาชน
น.ท.บ. นิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวสุรพี โพธิสาราช

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

5

นายสุรชัย อุฬารวงศ์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

6

นางสาวพชรวรรณ ขาตุ้ม

น.ม. นิติศาสตร์
น.ท.บ. นิติศาสตร์
น.บ. นิตศิ าสตร์

อาจารย์

7

นายวรณัฐ บุญเจริญ

น.ม.
น.บ.

อาจารย์

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

35
ลาดับ
8

ชื่อสกุล
นายยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

น.ม. นิติศาสตร์
น.ท.บ. นิติศาสตร์
น.บ. นิตศิ าสตร์

อาจารย์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

1

นายคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

2

นางสาววราไพ เพ็ชรหาญ

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

3

รองศาสตราจารย์สุพจน์ สุโรจน์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุรธา วัฒนะชีวกุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

6

ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

7

ดร.จินดา สุระชาติ

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนพิฬดา
ศักดิ์ศิริญดากุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

36
ลาดับ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

9

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์

ร.ป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์

อาจารย์

10

นายเอกพงษ์ สารน้อย

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

11

นายกันย์ ทัพเนตร

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
น.บ. นิตศิ าสตร์

อาจารย์

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์
โกไศยกานนท์

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์
ศุภศิริพงษ์ชัย

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15

ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

16

ดร.ธิติ ไวกวี

น.ด.
น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

18

นางสาวธันยพรรษ ปั้นนาค

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

19

นายตะวัน ตันชาลี

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

20

นางสาวประกายเพชร ธีระพัฒน์สกุล

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

37
ลาดับ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตาแหน่งวิชาการ

21

นางสาวกรรณิการ์ คาปาเชื้อ

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

22

นายสรรค์ โศจิรัตน์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์

23

นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

อาจารย์
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การวัดและประเมินผล
การวัดผล
คะแนนเต็ม
(ก) คะแนนระหว่างภาค
- การมีส่วนร่วมและกิจกรรม
- รายงานหรืองานอื่น
(ข) คะแนนสอบปลายภาค

100 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
80 คะแนน

การประเมินผล
สัญลักษณ์ระดับคะแนน
ค่าระดับคะแนน
A
84 – 100
B+
78 – 83
B
72 – 77
C+
66 – 71
C
60 – 65
D+
54 – 59
D
48 – 53
F
0 – 47
การสอบวัดผลและประเมินผล
เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยกาหนดดังนี้
- รายวิชา 2 หน่วยกิต ข้อสอบไม่น้อยกว่า 3 ข้อ
- รายวิชา 3 หน่วยกิต ข้อสอบไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
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บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

40

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

41

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

42

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/..........
ครั้งที่ วันที่เข้าพบ
อาจารย์

เรื่อง

ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่นัด ลงชื่ออาจารย์
ครั้งต่อไป

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1011

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล ศึกษาคณิตศาสตร์ที่จาเป็นและ
ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อการคานวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
Mathematical thinking process, problem solving and reasoning, essential
mathematics for daily life, and using mathematical package computer program.
GEN1012

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Information Technology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูล
และระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม
และความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Definition, importance, components of information technology, multimedia, data
communication and computer networks, services and application software on the Internet, ecommerce, Internet threats and safety, computer law and ethics concerning the use of
information and communication technology
GEN1013

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Sciences in Daily life
การศึ กษาพั ฒ นาการทางวิ ทยาศาสตร์ ธรรมชาติแ ละปรั ช ญาทางวิท ยาศาสตร์ วิธี การทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
Study on development of science, the nature and philosophy of science, scientific
method and science process skills, facts about nature as related to humans and other living
things and using scientific knowledge for practical applications in daily life

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1100

การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
3(3-0-6)
Healthy Living
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพ
เบื้ อ งต้ น ด้ว ยตนเอง พฤติ กรรมสุ ข ภาพ การออกก าลั ง กาย ภาวะโภชนาการ ยาและสารเสพติ ด สมุ นไพร
ในชีวิตประจาวัน อนามัยเจริญพันธ์ และสุขภาพจิต
Meaning, scope, importance and benefits of health care. Including primary self
health checking, health behaviors,exercise, nutritional health, drugs and addictive substances,
herbs in everyday life, reproductive health and mental health.
5.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาความรู้ ทั่วไปเกี่ย วกับภาษาไทย สภาพปัญหาการใช้ภ าษาไทยในชีวิตประจาวัน ภาษา
หนังสือพิมพ์ และภาษาในสื่อมวลชน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งใน
ฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร ความรู้และหลักการทั่วไปของการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ฝึกทักษะการใช้
ภาษาไทยตามรูปแบบที่เหมาะสม เน้นการนาเสนอข้อมูลด้วยการเขียนทั้งการเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความ
และการเขียนรายงานทางวิชาการ โดยบูรณาการทักษะด้านภาษาไทย
This course focuses on general use of Thai language, problems in using Thai for
general purposes and specific purposes such as Thai language in the news and media. The
students should comprehend how to use Thai language correctly in accordance with sociohierarchical levels of Thai society, and study general principles in listening, reading, speaking, and
writing Thai in different communication patterns such as narrative, summary, academic writings.
GEN1200

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด และโครงสร้างไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมทั้งเน้นด้านการอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้นๆเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
This course aims to develop learners’ listening, speaking, reading, and writing skills
with special emphasis on listening and speaking abilities, basic grammar structures, and
vocabularies necessarily for communicative purposes in various situations. This course also
focuses on basic reading and basic sentences writing for daily communication.

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GEN0010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นโครงสร้างไวยากรณ์ใน
ระดับที่สูงขึ้น การอ่านและการเขียนตามรูปแบบ ตลอดจนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
This is a continuation of English for Communication 1 intended to develop
learner’s skills in listening, speaking, reading, and writing with an emphasis on advanced grammar
structures, formulaic reading and writing patterns, and vocabulary necessarily for communicative
purposes in various situations.
GEN1022

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิต ประจาวันตั้งแต่ 400 คาขึ้นไป
ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้
This course focuses on sound systems of Mandarin Chinese. The students will
acquire at least 400 vocabularies necessarily for daily conversation and accommodate
themselves with simple expressions and sentence structures applicable for various language
situations.
GEN1023

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Communication II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GEN1204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 400 คาขึ้นไป ศึกษา
สานวนและรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่อง และแสดงความ
คิดเห็นตามสถานการณ์ที่กาหนด
This course aims to develop learners’ vocabulary acquisition of at least 400 words
needed for communication in basic level of Mandarin Chinese. The students will learn complex
expressions and sentence structures used in -various language use situations that also include
the embedded the knowledge of Chinese culture and traditions.

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1206

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาญี่ปุ่นและฝึกฝนการเขียนตัวอักษรฮิรางานะเรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Japanese, practicing writing
Hiragana Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1207

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
ศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาพม่ า และฝึ ก ฝนการเขี ย นตั ว อั ก ษรพม่ า เรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ สื่ อ สาร
ในชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Burmese, practicing writing
Burmese Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1208

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Lao for Basic Communication
ศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาลาว และฝึ ก ฝนการเขี ย นตั ว อั ก ษรลาว เรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ สื่ อ สาร
ในชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ใน
การสื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Lao, practicing writing Lao
Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and sentence
structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1209

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษาเกาหลีและฝึกฝนการเขียนตัวอักษรเกาหลี เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Korean, practicing writing Korean
Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and sentence
structures applicable for various language use situations for daily communication.

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1210

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
ศึกษาระบบเสีย งภาษาเวียดนาม และฝึกฝนการเขียนตัว อักษรเวียดนาม เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจาวันศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในการสื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Vietnamese, practicing writing
Vietnamese Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1211

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Malay for Basic Communication
ศึกษาระบบเสียงภาษามลายู และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรมาลายูเรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ
สื่อสารได้
This course focuses on studying sound systems of Bahasa Malayu, practicing writing
Bahasa Malayu Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions
and sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1212

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
Academic English for International Students
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเอง เน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความ กระบวนการเขียน การ
เขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านวิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมการ
พูดแบบฉับพลัน การนาเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของ
ตน ด้านการฟัง เน้นการฟังบรรยายและการจดบันทึกจากการฟัง
The development of academic English skills integrated with four language skills,
thinking skills and autonomous learning, the integration of reading and interpretation skills, the
emphasis on process of writing to enable learners to effectively use the information gained from
reading to support statement and to use appropriate citation to avoid plagiarism, the focus on
impromptu situations, oral presentation and the sharing and exchanging of ideas on issues related
to the learners’ content areas, and the focus on listening to English lectures and taking notes.

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1213

การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา
3(3-0-6)
Content-based Language Learning
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการคิด และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับ
เนื้อหาวิชาในสาขาต่าง ๆ การเรียนการสอนเป็นการทางานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาต้นสังกัดของ
นักศึกษาและอาจารย์ ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีความยืดหยุ่นสูง ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมถึงภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษา
The focus on content-based, the integration of a variety of skills listening, speaking,
reading, writing, thinking-through content area learning, The cooperation from both content area
and English language skills to design learning activities with highly learner-centered and dynamic,
the emphasis on the content designed from the interest and needs of learners, or the
requirements of the learners’ academic departments
5.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
GEN1031

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาปรัชญา ความหมาย และความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า
ประวัติความเป็นมารูปแบบ ประเภท และองค์ประกอบต่างๆของความงามด้านทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะ
การละคร (Drama) และดนตรี (Music) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพทั้งไทยและ
สากล
The study of philosophy, meaning and the importance of aesthetics of life
emphasizing the learners’ appreciation on the background, pattern, type and other components
of visual arts, drama and music in order to experience in both Thai and international awareness
of aesthetics.

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN0130

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
ศึกษาถึงทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตประจาวัน ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะทางสังคม
และทักษะการประกอบอาชีพ เน้ น พัฒ นาสุ ขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสมาคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและสถานการณ์จริง
The study of necessary skills for life, personal skills, social skills, and occupational
skills, emphasizing physical, mential, emotional and social development with the enhancement
of morality, ethics and desirable values, the development of personality,
socialization,harmonious living in the society, communication skills, living skills under the
sufficiency economy philosophy with happiness and devotion to the society through learning
from case studies and real life situations.
GEN1033

ล้านนาศึกษา
3(3-0-6)
Lanna Studies
ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีศึกษาสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในล้านนา ปัจจัยที่กาหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ความรู้เรื่องภาษาและวรรณกรรม ศาสนา
และพิธีกรรม การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สถาปัตยกรรมและประติมากรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยม และแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมล้านนา
The concept and methodology for the study of society and Lanna culture, the
history of ethnic groups in Lanna Kingdom, the factors influencing Lanna society and culture,
language and literature, reiligion and rituals, folk playing and performance, architecture and
sculpture, including local wisdom, value, and the trend of Lanna society and culture.
GEN0133

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
ศึกษาสาระสาคัญแห่งความจริงของชีวิต จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาและ
ปรัชญา การศึกษาความจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวัยเพื่อการรองรับปรับปรนการดาเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน
การมองความจริงของชีวิตและการดาเนินชีวิตตามแนวศาสนาต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย คือ การมีชีวิตที่สันติ
สุขและสังคมที่สันติภาพ
This course focuses on studying the essence of meaning of life, the aims and
values of life in accordance with principles of religion and philosophy; studying the meaning of
life in each age to accommodate the pace of life, the vision on the meaning of life and the way
of life according to various religions to contribute to the goal of peaceful life and society.

5.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

GEN1041

สังคมโลกและภูมิภาค
3(3-0-6)
World and Regional Society
ศึกษาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรม คุณลักษณะเฉพาะของผู้คน ความ
ร่วมมือที่สาคัญ สภาวะการพัฒนาและแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ การเคลื่อนย้ายผู้คน ความคิด นวัตกรรม
และข้อมูลข่าวสาร กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางในการปรับตัว ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกต่อภูมิภาคที่ประเทศไทย
ตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยและภูมิภาค รวมทั้ง
บทบาทและคุณค่าของไทยในภูมิภาคและโลก
Study geographic location and environment around the world - man and
environment relationship, cultural identity, cross-culture, human characteristics, co-operation,
development and innovation, thought and innovation movement, information transfer,
greaterization and adaptation. Deep approach on regional area in term of co-operation and
relationship between Thailand and the region including role and value of Thailand in regional
and greater area.
GEN1042

สังคมไทยและท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai and Local Society
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศไทย สภาพทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
และการจัดการการสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชนชาติไทย อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระบบการผลิตเพื่อการค้าและระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการเมือง การปกครองและ
กฎหมาย บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกใน
บทบาทและคุณค่าของภาคเหนือและท้องถิ่นล้านนาที่มีต่อประเทศไทย
Study cultural environment of Thailand, cultural ecology , environmental
management ,Thai background, ethnic identity, cultural diversity, wisdom, commercial and
sufficient production, political, government, and law. Role of Thailand in Greater Mekong
Sub-region (GMS) and in Asian . Deep approach to role and status of Northern Thailand and Lanna
society to nation.

รหัสวิชา
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GEN1143

ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติค วามเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง และสิ่ งแวดล้ อมของประเทศในประชาคมอาเซียน การพัฒ นาการของการรวมกลุ่ มเป็นประชาคม
อาเซียน ข้อมูล ที่จาเป็น ของประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรมและการเมืองในอาเซียน ผลกระทบของการรวมกลุ่ม บทบาทและแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
ไทยในประชาคมอาเซียน ความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวทางที่ทาให้ความร่วมมือประชาคมอาเซียนบรรลุผล
สาเร็จ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อประเทศไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน
Deep approach about background, geography, economics, society, culture, politics,
and environment of countries in ASEAN community; the development of ASEAN community;
essential data of each country; economic, social, politic, and cultural relation in ASEAN
community; the impack from ASEAN community; role and guideline for preparedness of Thailand
to ASEAN community; ASEAN civic behavior; and a coordination guideline for success of ASEAN
community and appropriate change of Thailand and ASEAN community.
GEN1044

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Psychology for Social Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา สภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักแลเข้าใจตนเองและผู้อื่น หลักการดารงชีวิตอย่างผสมกลมกลืนกับชุมชน สังคมประเทศชาติ
และโลก ความเครียดและการจัดการความเครียด การเป็นผู้นาและสมาชิกที่ดีในสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์การ
ติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม การสร้างองค์กรความสุข การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ และแนวทางในการสร้างความสามัคคี ของคนในชาติทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ
Study of psychological theories and principles, psychological conditions and
process of individuals and groups on self and others understanding, principles for harmoniously
living with community, society, the nation and the world, stress and stress management,
leadership and good members of society, relationship, communication, teamwork, organizational
pleasure creation, problem solving by peaceful means,- management for good governance, and
national unity creation guidelines for good citizens of society, voluntary mind and public mind

รหัสวิชา
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GEN1144

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษา สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย วิเคราะห์การเมืองและ
พฤติกรรมทางการเมืองไทย วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์ คณะรัฐ มนตรี
รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการและการปกครองท้องถิ่น
The history of institutions and political processes in Thailand; analysis of
politics and political behaviors; and the roles of political institutions in Thai politics, including
the Thai royal institute, cabinets, parliamentary system, political party system, elective process,
civil service system, and local government.
GEN1145

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ศึก ษากฎหมายทั่ ว ไปที่ ป ระชาชนควรทราบและจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน เป็ น ต้ น ว่ า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว ประมวลกฎหมาย
อาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จาเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บันดาลโทสะ
พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติยาเสพติ ด พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค พระราชบัญญัติสัญชาติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย จับ ค้น ปล่อย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งและอาญา
General laws that people need to understand and essential for daily life, for
instances - civil and commercial code in cases of person, legal act and contract law, specific
contract, family; criminal code in cases of - intention, carelessness, culprit, user, supporter,
necessity and prevention by the law, anger, traffic act, narcotics act, consumer protection act,
nationality act; code of criminal procedure in cases of–arrestment, investigation, release; the right
to justice process, and civil procedure.

ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชาเฉพาะหมวดวิชา

ภาคผนวก ข.
คาอธิบายรายวิชาเฉพาะหมวดวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
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LAW1101

หลักกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
Principles of Public Law
ศึกษาบ่ อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมาย ขอบเขต และลั กษณะเฉพาะ บทบาทและ
ความสาคัญ ความเป็นมาและวิวัฒนาการ ของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
(Juristic Method) ศึกษาองค์ประกอบและการจัดรูปแบบของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ
รู ป แบบและความจ าเป็ น ของการควบคุม และตรวจสอบการใช้ อานาจรั ฐ รวมทั้ ง ระบบศาลเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้
LAW1102

หลักกฎหมายเอกชน
2(2-0-4)
Principles of Private Law
ศึกษาความหมาย พัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน บทบาทความสาคัญของ
กฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื่องรัฐสวัสดิการที่มีต่อหลัก
กฎหมายเอกชน หลักทั่วไป ตามลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 โดยวิเคราะห์หลัก
กฎหมาย ทฤษฎี และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW1103

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
2(2-0-4)
Thai Legal History and Major Legal System
ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การ
แบ่งสมัยสาคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่างกฎหมายไทยในโบราณ บางลักษณะ เช่น ละเมิด
สัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศ และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลังเปรียบเทียบระบบ
กฎหมายหลั กที่สาคัญของโลก ในปัจจุบันโดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิคเพื่อทาความเข้าใจกับ
อิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทย
LAW1201

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Law of Juristic Acts and Contracts
ศึกษากฎหมายลักษณะนิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อน
เวลา ระยะเวลา อายุ ความ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ 1 ลั กษณะ 4 ถึ งลั กษณะ 6 และศึ กษา
กฎหมายลั กษณะสั ญญา การก่อให้ เกิดสั ญญา ผลแห่ ง สั ญญา มัดจา เบี้ยปรับ การเลิ กสั ญญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและคาพิพากษาศาล
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายในทางปฏิบัติได้
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LAW1202

กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Law of Obligation
ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้
และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 1 โดยการวิเคราะห์
หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW1203

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Property Law
ศึกษากฎหมายลักษณะของทรัพย์ ทรัพย์สิน ประเภท ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผลของทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 และการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินการครอบครอง
ภาระจายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW1401

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
ศึกษาความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนูญ หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักนิติรัฐ อานาจอธิปไตย
รู ป แบบการปกครองรั ฐ ในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น ตลอดจนศึกษาประวัติของรัฐธรรมนูญไทยและระบบการจัดองค์กรและ
ระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
LAW2204

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
3(3-0-6)
Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment
ศึกษากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW2205

เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts 1
ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
จ้างแรงงาน จ้างทาของ และรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง
8 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ
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LAW2206

เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts 2
ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า และ
ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 20 และลักษณะ 14 ถึง 18 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW2207

เอกเทศสัญญา 3
3(3-0-6)
Specific Contracts 3
ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 9 -13 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคา
พิพากษาฎีกาเพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW2208

กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
Law of Bills and Current Account
ศึกษากฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
3 ลักษณะ 19 และลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โดยการวิเคราะห์
หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW2209

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
Law of Partnership and Companies
ศึกษากฎหมายลั กษณะหุ้นส่ วนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ลักษณะ 22 ลักษณะ 23 และพระราชบัญญัติบริษัทจากัด (มหาชน) โดยการวิเคราะห์ หลักกฎหมาย แนวคิด
ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW2210

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
ศึกษากฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ บรรพ 5 โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ
LAW2301

กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law I
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106
และกฎหมายอาญาภาค 3 ความผิดลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 367 - 398 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด
ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
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LAW2302

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law II
ศึกษากฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎี และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมาย
ได้ในทางปฏิบัติ
LAW2402

กฎหมายปกครอง 1
3(3-0-6)
Administrative Law I
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครอง และหลักทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักการรวมอานาจ หลักการกระจายอานาจ หลักนิติรัฐ นิติกรรมทางปกครอง สัญญาทางปกครอง หลักการใช้
ดุลพินิจและอานาจผูกพันของฝ่ายปกครอง หลักการบริหารทางสาธารณะ หลักความชอบด้วยกฎหมายและการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย การจัดรูปแบบการปกครองของประเทศไทย
LAW2403

กฎหมายปกครอง 2
3(2-2-5)
Administrative Law II
ศึกษาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พุทธศักราช 2539 พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยวิเคราะห์หลักกฎหมายทฤษฎีและ
คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ
LAW2501

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(2-2-5)
Law of Civil Procedure I
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้
สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW2601

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(1-2-3)
Law of Criminal Procedure I
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญากับหลักทั่วไป ภาค 1 โดยการวิเคราะห์หลัก
กฎหมายทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกาเพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW2901

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2(2-0-4)
Public International Law
ศึกษาประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ
ความหมายคาว่ารัฐ ศึกษาองค์กรของรัฐในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติ
วิธี การระงับกรณีพิพาทโดยวิธีที่ไม่ถึงกับทาสงคราม กฎหมายสงครามและความเป็นกลาง
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LAW2915

นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Philosophy of Law
ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดด้านปรัชญากฎหมายของความคิดต่างๆ ที่สาคัญในอดีตและ
ปัจ จุ บั น ตลอดจนปั ญหารากฐานส าคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายอันรวมถึงเรื่องความสั มพันธ์ห รือความขัดแย้ง
ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
อานาจรัฐ บทบาทของกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม ข้อถกเถียงเรื่องความยุติธรรมบนพื้นฐาน
ของหลักเรื่องความเสมอภาค และหลักอรรถประโยชน์ ปัญญาเรื่องการปฏิวัติและการต่อเนื่องของระบบกฎหมาย
พันธะหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังกฎหมาย และปัญหาเรื่องการต่อต้านหรือฝ่าฝืนกฎหมายโดยสันติวิธี
LAW3211

กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
Law of Succession
ศึกษากฎหมายลักษณะมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 โดยการวิเคราะห์
หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3502

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(2-2-5)
Law of Civil Procedure II
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 เกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ลักษณะ 1 และ
ลักษณะ 2 และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๓ อุทธรณ์ ฎีกา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคา
พิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3503

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3
2(1-2-3)
Law of Civil Procedure III
ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3602

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2(2-2-4)
Law of Criminal Procedure II
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา ภาค 2
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎี กา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้
ในทางปฏิบัติ
LAW3603

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
2(1-2-3)
Law of Criminal Procedure III
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์ และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
คดีอาญา ภาค 3 และ 4 ภาค 6 และภาค 7 โดยการวิเ คราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
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LAW3801

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
(1-0-2)
Legal Profession Experience Preparation
ศึกษาหลักวิชาชีพกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
LAW3802

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Legal Profession Experience
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย

2(280)

LAW3903

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
3(2-2-5)
Labour Law and Labour Cases Procedure
ศึกษากฎหมายแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมาย
กฎหมายเงิน ทดแทน กฎหมายว่า ด้ว ยการจั ดตั้ งศาลแรงงานและวิธีพิ จารณาคดีแรงงานและกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎี และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของ
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3904

กฎหมายสัญชาติ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
2(2-0-4)
Nationality Law, Private and Criminal International Law
ศึกษากฎหมายกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ
เอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน กล่าวคือ การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศทั้ง
โดยสัญชาติและภูมิ ลาเนา การกาหนดสิทธิหน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์
ว่าด้ว ยการขัดกัน แห่ ง กฎหมาย และวิธีการระงับข้อพิพาทของบุค คลในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายและข้อตกลงในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้สามารถปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3905

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึก ษากฎหมายลั ก ษณะพยานและกฎเกณฑ์ ก ารสื บ พยานหลั ก ฐานของศาลทั้ ง คดี แ พ่ ง และ
คดีอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน
หน้าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ภาค 5 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
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LAW3906

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
2(1-2-3)
Law for the Organization of Courts of Justice and Criminal Procedure of
District Court
ศึกษาโครงสร้างระบบศาล และระบบศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อานาจศาลจังหวัด
ศาลแขวง อานาจผู้พิพากษา และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักในการเสนอคด
ต่อศาลได้อย่ างถูกต้ อง โดยการวิเ คราะห์ ห ลั ก กฎหมาย ทฤษฎี และคาพิ พากษาศาลฎีกา เพื่ อให้ ส ามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3907

หลักภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร
3(3-2-6)
Principle of Taxation and Tax Law
ศึกษาหลักภาษีอากร การจัดเก็บ กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยบทบัญญัติ
ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษีอ ากร เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ นได้ นิติบุ คคล ภาษีมู ล ค่า เพิ่ม ภาษีธุ รกิจ เฉพาะ และ
อนุ สั ญญาภาษีซ้อน โดยการวิเคราะห์ หลั กกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้ สามารถปรับใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ
LAW3908

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
3(2-2-5)
Bankruptcy Law
ศึกษากฎหมายล้มละลาย ขั้นตอนดาเนินคดีล้มละลาย อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมาย
ได้ในทางปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3909

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law and Procedure
2(1-2-3)
ศึกษากฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW3910

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาผู้บริโภค
2(1-2-3)
Consumer protection law and Consumer cases procedure
ศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้ การเยียวยาความเสียหาย พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พุทธศักราช 2551 ปัญญา โดย
การวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

LAW3911

กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
Law and Society
ศึกษาความสอดคล้องระหว่างความปกติเรียบร้อยของสังคมไทย วิถีไทย จิตวิญญาณ ความเป็น
ไทย และกฎหมายที่รัฐบัญญัติ โดยสอนให้ผู้เรียนสามารถวิพากษ์กฎหมายกับสังคมเพื่อแสวงหาแนวทางการสร้าง
การตีความ และการใช้กฎหมายให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม
LAW4912

กฎหมายที่ดินและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Land and Environmental Law
ศึก ษากฎหมายที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม นโยบายการจั ด สรรที่ ดิน และประวั ติ ความเป็ น มา
ความส าคัญ นโยบายและข้อกาหนดการออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ
พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก าหนด กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ ทางด้ า นสาธารณสุ ข แรงงาน
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
LAW4913

กฎหมายการค้าชายแดนและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(1-2-3)
Border Trade and International Trade Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ และ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศอันได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชาระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4914

กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการค้ามนุษย์
2(2-0-4)
Law of National Security and Human Trafficking
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม และการค้ามนุษย์ กฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LAW4915

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
2(1-2-3)
Law of Narcotic Drugs and Legal Procedure
ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด การกระท าความผิ ด และ
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พุทธศักราช 2550
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LW4700

แนวคิดและทฤษฎีทางอาญา
2(2-0-4)
Theories of Criminal Law
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การลงโทษทางอาญา ปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอาญากั บ
ข้อเท็จจริงทางสังคม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทบัญญัติของกฎหมายอาญา เช่น หลักกฎหมายอาญาไม่
มีผลย้อนหลัง หลักการกระทาความผิดโดยอ้อม ทฤษฎีเงื่อนไข ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้สามารถนา
แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ
LW4702

สัมมนากฎหมายอาญา
2(2-0-4)
Seminar on Criminal Law
ศึกษาปัญหาสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญา เพื่อเพิ่มความชานาญในทางปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี
และคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4703

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
2(2-0-4)
Human Rights in Court of Justice
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ สิ ทธิ แ ละหน้ า ที่ ข องบุค คลในกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความอาญาและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4704

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2(2-0-4)
Seminar on Criminal Procedure Law
ศึกษาปัญหาสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เพื่อเพิ่ มความช านาญในทางปฏิบั ติ โดยการวิ เคราะห์ ห ลั ก กฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีแ ละคาพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4705

สัมมนากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญา
2(2-0-4)
Seminar on Law of Evidence
ศึกษาปัญหาสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในกฎหมายลักษณะพยาน
ในคดีอาญา เพื่อเพิ่มความชานาญในทางปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4706

กฎหมายเกี่ยวกับตารวจและการปฏิบัติงานของตารวจ
2(2-0-4)
Police and Policing Law
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของตารวจ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
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LW4707

กฎหมายจราจร
2(2-0-4)
Traffic Law
ศึกษากฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับจราจร ทางบก ทางน้า และทางอากาศและ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4708

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0-4)
Criminology and Penology
ศึกษาในเรื่องความหมายของขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุ ติธ รรมกั บ อาชญากรรม พฤติ ก รรมของผู้ ก ระทาผิ ด การป้ อ งกั น อาชญากรรม
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจา การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ ทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา
LW4709

หลักวิชาชีพตารวจ
2(2-0-4)
Police Profession
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ต ารวจ บทบาท อ านาจ หน้ า ที่ และภาระงานของต ารวจ
ในกระบวนการยุติธรรม หลักวิชาชีพ อุดมการณ์ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตารวจ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4710

การสืบสวนและสอบสวน
2(2-0-4)
Criminal Process
ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและ
สอบสวนในการกระทาความผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน
ข้อเท็จจริง โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญ ญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4711

นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
Forensic Medicine
ศึกษาประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการชันสูตร
พลิกศพหาสาเหตุการตายที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย การพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติเวชศาสตร์ การพิสูจน์
พยานหลักฐานสาหรับการดาเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่งโดยใช้หลักนิติเวชศาสตร์ โดยการวิเคราะห์หลัก
กฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
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สัมมนากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2(2-0-4)
Seminar on Administrative Pratice Law
ศึกษาปัญหาสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อเพิ่มความชานาญในทางปฏิบัติ
โดยการวิเคราะห์ ห ลั กกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้ ส ามารถใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4713

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
2(2-0-4)
English for Lawyers I
ศึกษาในเรื่องศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมายเพื่อให้สามารถอ่าน และ
เข้าใจความหมายภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
LW4714

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
2(2-0-4)
English for Lawyers II
ศึกษาภาษาอัง กฤษเพื่ อการเจรจาต่ อรองและการร่า งสั ญญาเพื่ อให้ ส ามารถน าไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทางการค้าและการทาสัญญาได้
LW4715

การเมืองการปกครองและระบบกฎหมายจีนเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Politics and Comparative Chinese Legal System
ศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายและการเมืองการปกครองของประเทศจีน เริ่มตั้งแต่แนวคิดทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศจี น และที่เป็ นผลจากอิทธิพลภายนอก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนลั กษณะ
การเมืองการปกครองในอดีตและปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นในอนาคต ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ภายในของประเทศจีนโดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
LW4716

ระบบกฎหมายลาวเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Laos Legal System
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ระบบศาล ระเบียบวิธีพิจารณาความ โดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
LW4717

ระบบกฎหมายกัมพูชาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Cambodian Legal System
ศึกษาเปรี ย บเทีย บกฎหมายภายในของประเทศราชอาณาจักรกัมพูช า เช่น กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่ง ระบบศาล ระเบียบวิธีพิจารณาความ โดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
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ระบบกฎหมายพม่าเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Myanmar legal system
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เช่น กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่ง ระบบศาล ระเบียบวิธีพิจารณาความ โดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
LW4719

ระบบกฎหมายเวียดนามเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Vietnam legal system
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเวียดนาม เช่น กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่ง ระบบศาล ระเบียบวิธีพิจารณาความ โดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
LW4720

ระบบกฎหมายอาเซียนเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative ASEAN legal system
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมาย
แพ่ง ระบบศาล ระเบียบวิธีพิจารณาความ กฎหมายเศรษฐกิจและการค้า โดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมาย
ไทย
LW4721

การป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2(2-0-4)
Greater Mekong Sub-region Preventive Measure on Human Trafficking
ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการค้ามนุษย์ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษา
LW4722

การป้องกันการค้ายาเสพติดในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2(2-0-4)
Greater Mekong Sub-region Preventive Measure on Narcotics.
ศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายในการป้ อ งกั น การค้ า ยาเสพติ ด ในกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษา
LW4723

กฎหมายไทยสาหรับชาวต่างชาติ
2(2-0-4)
Thai Law for Foreigners.
ศึกษาถึงพัฒนาการและโครงสร้างของระบบศาลไทย กระบวนการทางศาลทั้งทางแพ่งและอาญา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน ส าหรับชาวต่างชาติ เช่น กฎหมายครอบครัว ในเรื่องการแต่งงาน
การหย่า กฎหมายแรงงาน การได้มาซึ่งใบอนุญาตทางานในประเทศไทย การได้สัญชาติไทย สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
และสิทธิทางการแพทย์ รวมไปถึงการศึกษาในประเทศไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

LW4724

กฎหมายการค้าและการลงทุนจีน
2(2-0-4)
Chinese Trade and Investment Law
ศึกษาถึงมุมมองในแง่กฎหมายในเรื่องความสาคัญของการค้าและการลงทุน ปัจจัยและลักษณะ
ของการลงทุ น ในประเทศจี น รวมไปถึ ง กฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บัง คั บ ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การค้ า และการลงทุ น
ในประเทศจีน
LW4725

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Economic Law
แนวความคิ ด ทฤษฎี ค วามหมายและที่ ม าของกฎหมายเศรษฐกิ จ ลั ก ษณะทั่ ว ๆ ไปของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจกับสาขากฎหมายคลาสสิค กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ และ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของระบบทุนนิยม โดยเน้นที่การรวมศูนยปจจัย
การผลิตของระบบทุนนิยม การแทรกแซงของรัฐและความสัมพันธ์ ระหว่างการรวมศูนย์ทุนนิยมกับการแทรกแซง
ของรัฐ
LW4726

กฎหมายศุลกากร
2(2-0-4)
Customs Law
ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายศุลกากรกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อห้าม ข้อจากัดในการนาเข้า -ส่งออก ประวัติความเป็นมาและ
หลักการภาษีอากร ลักษณะพิเศษของกฎหมายศุลกากร การจาแนกประเภทพิกัดศุลกากรให้แก่สินค้า การจัดเก็บ
และการเสีย ภาษี ผู้ มีหน้ าที่เสีย ภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การประเมินราคาศุลกากร การประเมินอากร การ
อุทธรณ์ เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การยกเว้นและลดอัตราอากร การคืนค่าภาษีอากร มาตรการส่งเสริมการส่งออก
และสิทธิป ระโยชน์ทางภาษีอากร การหลีกเลี่ยงอากรและการลักลอบหนีศุลกากร ความผิดและการระงับคดี
ศุลกากร การดาเนินการกับของกลาง ของตกค้างตามกฎหมายศุลกากร
LW4727

กฎหมายโลจิสติก
2(2-0-4)
Legal Aspects of Logistics.
ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและระบบการประกันภัยของการขนส่งหลายรูปแบบ
เอกสารและสัญญาที่ใช้ในการขนส่ง กฎข้อบังคับและสนธิสัญญา ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างกลุ่ม
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
LW4728

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Law of Natural Resources
ศึกษาถึงแนวความคิดและนโยบายการควบคุมการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งกฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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LW4729

กฎหมายประกันสังคม
2(2-0-4)
Social Security Law
ศึก ษาถึง ลั กษณะประวัติ ค วามเป็น มาของการประกัน สั ง คมไทย และของการประกัน สั ง คม
กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย
LW4730

กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร
2(2-0-4)
Law of Communication
ศึกษาพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติ การพิมพ์ เกี่ยวกับวิทยุ และโทรทัศน์ คาสั่ง และ
ระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ และกฎหมายที่สื่อสารมวลชนควรรู้
LW4731

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
2(2-0-4)
Arbitrator Law
ศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใช้อนุญาโตตุลาการได้แก่
อนุ ญาโตตุล าการที่แต่งตั้งขึ้น โดยองค์กรทางเอกชน (ทฤษฎีการตัดสิ นเป็นอานาจรัฐ ) และอนุญาโตตุล าการ
ที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรของรัฐ (ทฤษฎีสัญญาตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ)
LW4732

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2(2-0-4)
Financial Institution Law
ศึกษาถึงบทบาทของสถาบันการเงินหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของสถาบัน
การเงิน นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาท
ในการควบคุมกากับสถาบันการเงินดังกล่าว
LW4733

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2(2-0-4)
Law of Real Property Business
ศึก ษาถึ ง บทบาทของธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มี
บทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
LW4734

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
Law of Transportation
ศึกษากฎหมาย กฎข้อบังคับและวิธีการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่ง

2(2-0-4)
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LW4735

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2(2-0-4)
Investment Law
ศึกษาในเรื่ องสิ ทธิและหน้าที่ของผู้ ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นการจูงใจให้ผู้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่นๆ
LW4736

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Law
ศึกษาหลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียนและจานองเครื่องจักร
และการควบคุมสิ่งเป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
LW4737

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
2(2-0-4)
Law of Administration of State Affairs
ศึกษาในเรื่ องหลั กส าคั ญเกี่ยวกับการบริห ารราชการแผ่ นดิน กฎหมายและข้อบังคั บต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
LW4738

กฎหมายทหาร
Military Law
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลอาญาทหาร และกฎอัยการศึก

2(2-0-4)

LW4739

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
2(2-0-4)
Public Financial Law
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร
หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองค์กรของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ
LW4740

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
2(2-0-4)
Law of Education
ศึก ษาเกี่ย วกั บ พระราชบั ญญั ติ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 อั นได้ แก่ ความมุ่ง หมายและ
หลักการของการศึกษา สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและการ
จัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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LW4741

การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
2(2-0-4)
Legal Drafting and Legislative Process
ศึกษาในเรื่องของรูปแบบของกฎหมาย ชื่อ คาปรารภ บทอาศัยอานาจ วันใช้บังคับ การยกเลิก
กฎหมายเก่า บทนิยาม รู้รักษาการ สาระของกฎหมาย บทกาหนดโทษ บทเฉพาะกาล การแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกกฎหมาย หลักสาคัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย กระบวนการนับตั้งแต่เริ่มร่างจนกระทั่งประกาศใช้เป็น
กฎหมายเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ
LW4742

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Constitutional Law
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ

LW4743

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Administrative Law
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ

2(2-0-4)

LW4744

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นทางนิติศาสตร์
2(2-0-4)
Electronic Information Searching on Legal Resources.
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ เทคนิคการสืบค้น
ข้อมูล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านนิติศาสตร์
LW4745

การวิจัยทางนิติศาสตร์
2(2-0-4)
Legal Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิ ธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือข้อสรุป
ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการกฎหมายไทย ผ่านการเรียนทฤษฎีการวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการทาวิจัยทางนิติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LW4746

สัมมนาทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
2(2-0-4)
Seminar on Jurisprudence
ศึกษารูปแบบการจัดการทางสัมมนา โดยเฉพาะการสัมมนาทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ ผ่านวิธี
คิด วางแผน และจั ดสัมมนา กลุ่มย่ อยเพื่อสัมมนาถึงปัญหาทางวิชาการที่เกิดขึ้นตลอดจนวิเคราะห์ วิจารณ์
วิพากษ์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
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LW4747

การเขียนบทความทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
2(2-0-4)
Academic Legal Writing
ศึกษารูปแบบการเขียนบทความทางวิชาการที่ถูกต้อง จริยธรรม และการอ้างอิง การใช้ถ้อยคา
สานวนให้เหมาะสมกับงานเขียน ประเภทบทความวิชาการ ผ่านทฤษฎี และการฝึกหัดเขียนบทความเพื่อพัฒนา
เทคนิคส่วนบุคคลในงานเขียนเพื่อยกระดับงานวิชาการด้านนิติศาสตร์
LW4748

เทคนิคการสอนกฎหมาย
2(2-0-4)
Techniques for Teaching Law
ศึกษาทฤษฎีการสอน โดยเฉพาะการสอนกฎหมายที่มิได้มุ่งเน้นการบรรยายเท่านั้น แต่สอนให้
ผู้เรียนเข้าใจความหลากหลายของวิธีการสอน โดยประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีกระบวนการการกลุ่ม และการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง สาหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจกฎหมายโดยง่าย
LW4749

กฎหมายชุมชน
2(2-0-4)
Community Law
ศึกษากฎหมายที่เข้ามามีบทบาทกาหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชน โดยเน้นให้นักศึกษาเข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์กฎหมาย ซึ่งแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันไป ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และการใช้
กฎหมายให้ทันต่อสภาพชุมชน สังคมอย่างเหมาะสม ผ่านการศึกษากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
LW4750

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางานวิชาการ
2(2-0-4)
English for Academic Work Development
ศึกษาภาษาอังกฤษผ่านคาศัพท์ รูปประโยค และสานวนการแปลอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับใช้
ในทางวิชาการ อาทิ งานเขียน บทความ งานวิจัย เป็นต้น ฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงรากของภาษาที่ถูกต้องทันสมัย
LW4751

ภาษาจีนเพื่อการพัฒนางานวิชาการ
2(2-0-4)
Chineese for Academic Work Development
ศึกษาภาษาจีนผ่านคาศัพท์ รูปประโยค และสานวนการแปลอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับใช้
ในทางวิชาการ อาทิ งานเขียน บทความ งานวิจัย เป็นต้น ฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงรากของภาษาที่ถูกต้องทันสมัย
LW4752

เทคนิคการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2(2-0-4)
Publicizing Techniques of Academic Work
ศึกษาเกี่ยวกับการนาเสนอ การเผยแพร่ผลงานวิชาการกฎหมาย การจัดทาสื่อและการจัดทา
เอกสารเพื่อการเผยแพร่ผลงาน
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LW4753

ทฤษฎีทางกฎหมายสาหรับนักวิชาการ
2(2-0-4)
Law Theories for Legal Academic
ศึกษาทฤษฎีกฎหมายที่สาคัญสาหรับประยุกต์ใช้ในวิชาการทั้งฝ่ายตะวันออก และฝ่ายตะวันตก
เพื่อนนาความรู้ที่ได้อ้างอิงในงานวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง
ระหว่างทฤษฎีทางกฎหมายที่สาคัญของโลก
LW4754

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่ และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท
และวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
LW4755

การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Document Preparation
ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการปฏิบัติด้านการจัดทาร่างกฎหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา และ
การทารายงานความเห็นทางกฎหมายเอกสาร การจัดทาเอกสารทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย
LW4756

ว่าความและการถามพยาน
2(1-2-3)
Conduction of Cases and Examination in Chief
ศึกษาปัญหาในกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถาม
ข้อเท็จจริง การให้คาปรึกษา การให้ความเห็น การว่าความ ตลอดจนอุดมการณ์และจริยธรรมของทนายความ โดย
การวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทาง
ปฏิบัติ
LW4757

สิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
Human Rights
ศึกษาในเรื่องประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน
หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน
ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
LW4758

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
2(2-0-4)
Law of Juvenile Delinquency
ศึ ก ษาถึ ง ความหมายของเด็ ก และเยาวชน สาเหตุ แ ห่ ง การกระท าผิ ด ของเด็ ก และเยาวชน
การควบคุม และแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทาผิด ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของ
กฎหมาย จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยการวิเคราะห์ ห ลั กกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎี กา เพื่อ ให้ ส ามารถใช้บทบัญ ญัติทางกฎหมาย
ได้ในทางปฏิบัติ
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LW4759

สัมมนากฎหมายแพ่ง
2(2-0-4)
Seminar on Civil Law
ศึกษาในรูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปัญหาสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
หลายเรื่องในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษาในชั้นมาแล้ว เพื่อทบทวน และเพิ่มความชานาญในการปฏิบัติ โดยการ
วิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4760

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2(2-0-4)
Seminar on Civil Procedure Law
ศึกษาถึงกรณีที่เป็นปัญหาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการนาเสนอกรณีต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคาพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้
บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
LW4761

พระราชบัญญัติทนายความ
2(2-0-4)
Legal Profession Act
ศึ ก ษาข้ อ กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ท นายความ พ.ศ.๒๕๒๒ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ โดย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาคาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมารยาททนายความ วินัย และขอบอานาจของสภา
ทนายความ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
LW4762

การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท
2(1-2-3)
Dispute Mediation
ศึกษาการยุ ติข้อพิพ าทในคดีแพ่ง โดยผ่ านการเจรจาแบบฝ่ ายเดียวและหลายฝ่ าย เพื่อการ
ประนีประนอมยอมความที่ถูกต้อง โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ผู้ที่ศึกษาได้ทดลองไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทจาลองให้เข้าใจถึงแก่นแท้แห่งการดาเนินคดีที่มีผู้ชนะทุกฝ่าย
LW4763

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์
2(1-2-3)
Restorative Criminal Justice
ศึกษาการยุติข้อพิพาทในคดีอาญา โดยผ่านการเจรจาแบบฝ่ายเดียวและหลายฝ่าย หรือโดยใช้
ชุมชนบาบัดเพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทาความผิดอาญาได้แก้ไขเยียวยาสิ่งผิด โดยให้ผู้ศึกษาได้ทดลองใช้กระบวนการ
เชิงสมานฉันท์จาลองเพื่อความเข้าใจถึงแก่นแท้แก่งการดาเนินคดีที่มีผู้ชนะทุกฝ่าย
LW4764

หลักการเจรจาต่อรอง
2(2-0-4)
Principle of Negotiation
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ส าหรั บ การเจรจาต่ อ รองทางคดี เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ข้ า ใจถึ ง
กระบวนการ วิธีคิด และสถานการณ์จริงในการใช้โวหาร ให้เกิดความได้เปรียบในการเจรจา ลดความเสี่ยง เพิ่ม
โอกาสในการชนะคดีโดยชอบธรรม
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LW4765

วิธีพิจารณาคดีโดยศาลเริ่มกระบวนพิจารณา
2(2-0-4)
Court Initiate Legal Procedure
ศึกษาหลักกฎหมายที่ให้อานาจศาลเป็นผู้พิพากษาคดี โดยเริ่มกระบวนการพิจารณาโดยศาลเอง
ผ่านตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ
LW4766

ภาษากฎหมายไทย
2(2-0-4)
Language of Thai Law
ศึกษาถึงความหมายของถ้อยคาในกฎหมาย ซึ่งมีความหมายโดยเฉพาะและวิธีใช้ถ้อยคาเหล่านั้น

LW4767

การใช้และการตีความกฎหมาย
2(2-0-4)
Application and Interpretation of Law
ศึกษาหลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบกฎหมายต่าง ๆ องค์กร
ที่ต้องตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่ง
และทางอาญา
LW4768

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
2(2-0-4)
Legal Aspects of Government Correspondence
ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 อันได้แก่
นิ ย ามศัพ ท์ ชนิ ด ของหนั ง สื อ หนั ง สื อภายนอก หนัง สื อ ภายใน หนั ง สื อ ประทั บตรา หนั ง สื อ สั่ ง การ หนั ง สื อ
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ เพื่อให้สามารถจัดทาหนังสือและ
นาใช้ได้อย่างถูกต้องในทางปฏิบัติ
LW4769

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2(2-0-4)
Tourism Law
ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของกฎหมายอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว อาทิ เ ช่ น
พระราชบัญญัติส ถานบริ การ 2509 พระราชบัญญัติโ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ส ถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 เป็นต้น
LW4770

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
2(2-0-4)
Legal Aspects of Public Health and Occupational Health
ศึกษาความหมาย แนวคิด ความสาคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข การ
ประกอบโรคศิ ล ปะ บทบาทของกฎหมายในการแกปญหาสาธารณสุ ข ขอบเขตความ รั บ ผิ ด ชอบของนั ก
สาธารณสุขตอกฎหมายทางการแพทยและการสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการกักโรคพืช สัตว์ มนุษย์ การกาจัด
สารอันตราย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการชีวอันตราย
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LW4771

กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
Law of Thai Traditional Medicine Profession
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 อันได้แก่ ความหมายและ
ความสาคัญ สภาการแพทย์แผนไทย สมาชิก คณะกรรม การดาเนินการของคณะกรรมการ การควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พนักงานเจ้าหน้าที่
ตลอดจนบทกาหนดโทษของพระราชบัญญัติฉบับนี้
LW4772

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
Information technology Law
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมาย
ทางด้านการควบคุมและส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ต กฎหมายทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทางด้านการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยในข้อมูลความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น ร่างข้อตกลงทั่ว ๆ ไป
และข้อตกลงพิเศษ ตลอดจนเจรจาทาความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทาขึ้น
LW4773

กฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา
2(2-0-4)
Legal Aspects of Sports
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 อันได้แก่ ความหมายและ
ความสาคัญ การจัดตั้งองค์การ ทุน และทุนสารอง คณะกรรมการและผู้ว่าการ คณะกรรมการกีฬาจังหวัด การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬา ประเภทของสมาคมกีฬา การดาเนิน
กิจการของสมาคมกีฬา การกากับดูแลสมาคมกีฬา การเลิกสมาคมกีฬา การร้องทุกข์และการสงเคราะห์ ตลอดจน
บทกาหนดโทษของพระราชบัญญัติฉบับนี้
LW4774

กฎหมายที่เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
2(2-0-4)
Legal Aspects of Public Private Partnership
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบั ญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 อันได้แก่
ความหมายและความสาคัญ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แผนยุทธศาสตร์การ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การเสนอโครงการ การดาเนินโครงการ การกากับดูแลและติดตามผล การ
แก้ไขสัญญาและการทาสัญญาใหม่ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจนบทกาหนด
โทษของพระราชบัญญัติฉบับนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

LW4775

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
2(2-0-4)
Legal Aspects of Biodiversity
ศึกษาความหมายและความสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ
เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ
บารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.
2518 และ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ตลอดจน
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
LW4776

กฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
2(2-0-4)
Legal Aspects of Engineering
ศึกษาความหมาย และความสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม เช่น พระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญัติ ว่ าด้ ว ยความผิ ดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ.2542
กฎหมายผังเมืองประกอบด้วยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2525 พระราชบั ญ ญั ติก ารผั ง เมื อง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2535 พระราชบั ญญั ติ ช่า งรัง วั ดเอกชน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2543 ตลอดจนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

ภาคผนวก ค
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี
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