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จุดีมุ�งหมาย์ของหลักุสูตร
	 คณะนิิติิศาสติร์์	 มหาวิิทยาลััยร์ังสิติ	ติ้องเป็็นิศูนิย์กลัางแห่งภููมิป็ัญญาแลัะการ์เร์ียนิรู้์ที�เป็ิด

โอกาสให้นิักศึกษาทุกคนิสามาร์ถคิดดี	 ทำาดี	 มีควิามคิดริ์เร์ิ�ม	แลัะสร์้างสร์ร์ค์รู้์เท่าทันิโลัก	 ร์องร์ับการ์

เป็ลัี�ยนิแป็ลังทางสังคมแลัะสามาร์ถสั�งสมทุนิทางปั็ญญา	 เพ่ื่�อเป็็นิกำาลัังสำาคัญในิการ์พัื่ฒนิาป็ร์ะเทศ		

ดังนิั�นิจึึงติ้องจึัดการ์เร์ียนิการ์สอนิภูายใติ้การ์บร์ิหาร์วิิชาการ์	 โดยยึดหลัักนิักศึกษาเป็็นิศูนิย์กลัางของ

การ์เร์ียนิรู้์แลัะพื่ิจึาร์ณาในิทุกมิติิอย่าง	บูร์ณาการ์โดยวิางอยู่บนิพ่ื่�นิฐานิการ์ผลัิติบัณฑิิติให้เป็็นิคนิดี	

คนิเก่ง	มีควิามเชี�ยวิชาญสามาร์ถนิำาควิามร์ู้ไป็ใช้บร์ิการ์สังคมได้	พื่ร์้อมด้วิยคุณธร์ร์ม	จึร์ิยธร์ร์ม	มีวิินิัย	

มคีวิามร์บัผดิชอบ	มีจึติิสำานิกึสาธาร์ณะสามาร์ถพึื่�งตินิเองได้	แลัะสามาร์ถดำาร์งตินิอยู่ในิสงัคมไทยที�มี

ลักัษณะเอ่�ออาทร์ติอ่เพ่ื่�อนิมนิษุยด์ว้ิยกนัิ	พึื่�งพื่าอาศยัซึ่ึ�งกนัิแลัะกนัิ		อนัิเป็น็ิจึารี์ติป็ร์ะเพื่ณทีี�ดงีามแลัะ

เอกลัักษณ์ของสังคมไทยที�ดี	 	ภูายใติ้หลัักธร์ร์มาธิป็ไติย	แลัะช่วิยเหลั่อบร์ิการ์สังคมติามสถานิการ์ณ์

ป็ฏิิร์ูป็ป็ร์ะเทศไทย	

	 คณะนิิติิศาสติร์์	 มหาวิิทยาลััยร์ังสิติมีควิามพื่ร์้อมแลัะมีศักยภูาพื่ที�จึะดำาเนิินิกิจึกร์ร์มทาง

วิิชาชีพื่แลัะวิิชาการ์ทางด้านิกฎหมายในิฐานิะศูนิย์กลัางของการ์เร์ียนิร์ู้แลัะการ์ศึกษาวิิชานิิติิศาสติร์์

ในิทุกด้านิ	แลัะพื่ัฒนิาองค์ควิามร์ู้ของผู้เร์ียนิในิร์ะดับป็ริ์ญญาติร์ี	 ให้มีฐานิควิามร์ู้ไป็สู่การ์ศึกษาในิ

ร์ะดับมหาบัณฑิิติ	แลัะดุษฎีบัณฑิิติต่ิอไป็	แลัะการ์เร์ียนิร์ู้การ์ป็ฏิิบัติิอย่างจึริ์งจัึงสามาร์ถนิำากฎหมาย

ไป็ใช้ช่วิยเหลั่อสังคมทุกร์ะดับได้อย่างเป็็นิร์ูป็ธร์ร์ม

วััตถุุประสงค์์ของหลัักสูตร

	 1.		 เพ่ื่�อให้ผูที้�มพ่ีื่�นิฐานิควิามร์ูศั้กยภูาพื่แลัะมคีวิามต้ิองการ์ศกึษากฎหมายได้ร์บัโอกาสศกึษา

อย่างเสมอภูาคแลัะเท่าเทียมกันิ

	 2.		 เพ่ื่�อผลัติิบณัฑิิติใหม้คีวิามร์ูคู้ค่ณุธร์ร์มมจีึติิสำานึิกด	ีมคีวิามคดิร์เิร์ิ�มสร์า้งสร์ร์ค	์มคีวิามเป็น็ิ

ผูน้ิำา	แลัะมทีกัษะในิวิชิาการ์กฎหมาย	สามาร์ถนิำาองคค์วิามร์ูอ้ยา่งบรู์ณาการ์ไป็ใชป้็ร์ะกอบอาชพีื่	หร์อ่

เสร์มิการ์ป็ร์ะกอบอาชพีื่ไดส้อดคลัอ้งกบัภูาร์กจิึ	แลัะการ์ดำาร์งชพีื่ทางเศร์ษฐกจิึ	สังคม	แลัะการ์เมอ่งได้

อย่างมีป็ร์ะสิทธิภูาพื่	แลัะนิำาไป็ช่วิยเหลั่อสังคมได้อย่างแท้จึร์ิงเพื่่�อลัดควิามเหลั่�อมลัำ�าในิกร์ะบวินิการ์

ยุติิธร์ร์ม
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	 3.		 ให้มีควิามร์ู้ควิามเชี�ยวิชาญในิศาสติร์์กฎหมายเนิ้นิด้านิการ์ป็ฏิิบัติิจึร์ิง	 แลัะให้โอกาสในิ

การ์เลั่อกศึกษากฎหมายที�เป็็นิหลัักติ้องนิำาไป็ใช้ในิการ์ป็ฏิิบัติิจึริ์งแลัะนิำาควิามร์ู้ด้านิกฎหมายพื่ิเศษ

ที�จึะต้ิองนิำาไป็ใช้เฉพื่าะด้านิร์วิมทั�งกฎหมายใหม่ที�เพิื่�มขึ�นิติามการ์เป็ลัี�ยนิแป็ลังของสถานิการ์ณ์ในิ

ป็ัจึจึุบันิ

โค์รงสร้างหลัักสูตร  

	 ร์ะยะเวิลัาศึกษาติลัอดหลัักสูติร์		4		ป็ี

	 จึำานิวินิหนิ่วิยกิติร์วิมติลัอดหลัักสูติร์	 	 	 139	 	หนิ่วิยกิติ	

  1. หมวัดวัิชาศึึกษาทั่ั�วัไป        30 หน่ว่ัยกติ  ประกอบดว้ัย

	 	 	 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป็แบ่งโคร์งสร์้างหลัักสูติร์ออกเป็็นิ	8	กลัุ่มวิิชา	ดังนิี�

	 	 	 กลัุ่มที�	1			 แลัะ	กลัุ่มที�	2			จึำานิวินิหนิ่วิยกิติร์วิม	 15		 หนิ่วิยกิติ			แบ่งเป็็นิ

	 	 	 กลัุ่มที�		1		 อัติลัักษณ์มหาวิิทยาลััย	(RSU	Identity)	3		 หนิ่วิยกิติ

	 	 	 กลัุ่มที�		2		 ควิามเป็็นิสากลัแลัะการ์ส่�อสาร์						 12			 หนิ่วิยกิติ

	 	 	 (Internationalization	and	Communication)	 	 	

	 	 	 โดยกลัุ่มที�			2			แบ่งออกเป็็นิ			2			กลัุ่มวิิชา				ดังนิี�

					 	 	 กลัุ่ม		2.1		 กลัุ่มวิิชาภูาษาอังกฤษ		(English	Language)							 6			หนิ่วิยกิติ

	 	 	 กลัุ่ม		2.2		 กลัุ่มวิิชาภูาษานิานิาชาติิแลัะป็ร์ะสบการ์ณ์ร์ะหวิ่างป็ร์ะเทศ	

	 	 	 (International	Language	and	International	Experience)			 6		หนิ่วิยกิติ

   กลัุ่มทั่่� 3  ถุึง  กลัุ่มทั่่�  8   จำำาน่วัน่หน่่วัยกิตรวัม  15  หน่่วัยกิต

	 	 	 นิักศึกษาสามาร์ถเลั่อกเร์ียนิร์ายวิิชาในิกลัุ่มที�		3		ถึงกลัุ่มที�		8	โดยในิแติ่ลัะกลัุ่มจึะ	

เลั่อกวิิชาได้ไม่เกินิ	3	หนิ่วิยกิติ	ร์วิมแลั้วิไม่นิ้อยกวิ่า	15	หนิ่วิยกิติ

	 	 	 กลัุ่มที�		3		 ภูาวิะผู้นิำาแลัะควิามร์ับผิดชอบติ่อสังคม	(Leadership	and	Social		

	 	 	 	 Responsibility)

	 	 	 กลัุ่มที�		4		 ศิลัป็ะแลัะวิัฒนิธร์ร์ม		(Arts	and	Culture)

	 	 	 กลัุ่มที�		5		 ผู้ป็ร์ะกอบการ์นิวิัติกร์ร์ม		(Innovative	Entrepreneurship)	 											

	 	 	 กลัุ่มที�		6		 ร์ู้เท่าทันิส่�อดิจึิทัลั		(Digital	Media	Literacy)

	 	 	 กลัุ่มที�		7		 หลัักคิดวิิทยาศาสติร์์		(Essence	of	Science)

	 	 	 กลัุ่มที�		8		 อาร์์เอสยู	มาย-สไติลั์		(RSU	My-Style)
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  3.1.2.2 หมวัดวัิชาเฉพาะ  103 หน่่วัยกิต   ประกอบด้วัย

	 	 	 	 ก.	 วิิชาชีพื่-บังคับ		 	 91	 หนิ่วิยกิติ

	 	 	 	 ข.	 วิิชาชีพื่-เลั่อก		 	 12	 หนิ่วิยกิติ

  3.1.2.3 หมวัดวัิชาเลัือกเสร่          ไม่น่้อยกวั่า 6 หน่่วัยกิต

ค์ุณสมบัติของผูู้้เข้าศึึกษา

	 1.		 สำาเร์็จึการ์ศึกษาไม่ติำ�ากวิ่าชั�นิมัธยมศึกษาติอนิป็ลัายติามหลัักสูติร์ของกร์ะทร์วิง

ศึกษาธิการ์หร์่อเทียบเท่าแลัะมหาวิิทยาลััยพื่ิจึาร์ณาแลั้วิเห็นิสมควิร์เข้าร์ับศึกษา

	 2.		 ร์ับผู้สำาเร็์จึการ์ศึกษาร์ะดับป็ร์ะกาศนีิยบัติร์วิิชาชีพื่ชั�นิสูง	 (ป็วิส.)	หร์่อเทียบเท่าในิสาขา

วิิชาที�สอดคลั้องกับสาขาวิิชาที�สมัคร์หร์่อการ์ศึกษาอ่�นิๆ	 ที�กร์ะทร์วิงศึกษาธิการ์ร์ับร์องวิิทยฐานิะโดย

สามาร์ถเทียบโอนิผลัการ์เร์ียนิร์ะดับป็ร์ะกาศนิียบัติร์วิิชาชีพื่ชั�นิสูงได้

	 3.	 ผ่านิการ์คัดเลั่อกเข้าเป็็นินิักศึกษาติามร์ะเบียบการ์คัดเลั่อกของมหาวิิทยาลััย

	 4.	 ไม่เป็็นิผู้ที�มีควิามป็ร์ะพื่ฤติิเส่�อมเสียหร์่อถูกไลั่ออกจึากสถาบันิอุดมศึกษาใดๆ	 เพื่ร์าะ													

ควิามผิดทางวิินิัย

	 5.	 ไม่เป็็นิโร์คติิดติ่อร์้ายแร์งหร์่อโร์คที�เป็็นิอุป็สร์ร์คติ่อการ์ศึกษา

	 6.	 ไม่เคยต้ิองโทษจึำาคุก	 เวิ้นิแติ่ควิามผิดอันิได้กร์ะทำาโดยป็ร์ะมาทหร์่อควิามผิดอันิเป็็นิ

ลัหุโทษ

แน่วัทั่างการประกอบอาช่พ

	 	 มุ่งผลิัติบัณฑิิติให้มีควิามเข้าใจึสังคมมีควิามร์อบร์ู้แลัะมีควิามร์ู้ควิามสามาร์ถทาง

กฎหมายอย่างลึักซึ่ึ�งแลัะนิำากฎหมายไป็ช่วิยเหลัอ่สังคมได้อย่างมีป็ร์ะสทิธิภูาพื่ป็ร์ะพื่ฤติติินิอยูใ่นิกร์อบ

จึร์ร์ยาบร์ร์ณแลัะจึร์ิยธร์ร์มมีควิามร์ับผิดชอบในิวิิชาชีพื่แลัะนิำากฎหมายไป็ป็ฏิิบัติิใช้ได้อย่างแท้จึร์ิง
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

แผนิการ์ศึกษาสาขาวิิชานิิติิศาสติร์์  

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 1

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

XXX_ _ _ กลุ่มภาษานานาชาติิ/และ

  ประสบการณ์ระหวิ่างประเทศ (2) 3(x-x-x)

LAW 201 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 12(2-0-4)

LAW 202 หนี�  3(3-0-6)

LAW 203 ละเมิด  3(3-0-6)

LAW 204 กฎหมายอาญา : หลักทั�วิไป 3(2-2-5)

LAW 205 เอกเทศสัญญา  1 2(2-0-4)

LAW 206 แรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6)

     รวิม   19   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี�  2

LAW 207 เอกเทศสัญญา 2  2(2-0-4)

LAW 208 คำ�าประกัน  จุำานอง  และจุำานำา 2(2-0-4)

LAW 209 ประกันภัย  2(2-0-4)

LAW 210 นิติิปรัชญา  3(3-0-6)

LAW 211 กฎหมายอาญา : ภาคควิามผู้ิด 3(3-0-6)

LAW 212 ภาษาอังกฤษสำาหรับ  2(2-0-4)

  นักกฎหมาย  2 

XXX_ _ _ วิิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)

     รวิม   17   หนิ�วิย์กุิต

 

ภาคุกุารศึกุษาที่ี�  1   

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

XXX_ _ _ กลุ่มที� 4 ศิลปะและวิัฒนธรรม 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มที� 6 รู�เท่าทันสื�อดิจุิทัล/  3(x-x-x)

  กลุ่มที� 8 อาร์เอสยู มาย-สไติล์ 

ENL _ _ _ กลุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ (1) 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มพัลศึกษา  1(x-x-x)

LAW 101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6)

LAW 102 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)

     รวิม   16   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี�  2     

XXX_ _ _ กลุ่มที� 5 ผูู้�ประกอบการนวิัติกรรม 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มที� 7 หลักคิดวิิทยาศาสติร์ 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มภาษานานาชาติิและ 3(x-x-x)

  ประสบการณ์ระหวิ่างประเทศ (1)  

LAW 103 ทรัพัย์สินและที�ดิน 3(3-0-6)

LAW 104 นิติิกรรมและสัญญา 3(3-0-6)

LAW 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)

     รวิม   18   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาฤดีูร้อนิ  

RSU 111 ธรรมาธิปไติย 2(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มภาวิะผูู้�นำาและ 3(x-x-x)

  ควิามรับผู้ิดชอบติ่อสังคม  

XXX_ _ _ กลุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ (2) 3(x-x-x)

     รวิม    8   หนิ�วิย์กุิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 1

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

LAW 301 หุ�นส่วินและบริษัท 3(3-0-6)

LAW 302 ครอบครัวิ  3(2-2-5)

LAW 303 กฎหมายวิิธีพัิจุารณา  3(3-0-6)

  ควิามแพั่ง  1  

LAW 304 ติั�วิเงินและบัญชีเดินสะพััด 2(2-0-4)

LAW 305 กระบวินการยุติิธรรมและ  3(2-2-5)

  ระบบศาลไทย  

LAW 306 กฎหมายวิิธีพัิจุารณา  3(3-0-6)

  ควิามอาญา 1 

XXX_ _ _ วิิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)

     รวิม   20   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 2

LAW 307 มรดก  3(3-0-6)

LAW 308 กฎหมายวิิธีพัิจุารณา  3(3-0-6)

  ควิามอาญา 2  

LAW 309 กฎหมายลักษณะพัยาน 3(3-0-6)

LAW 310 กฎหมายระหวิ่างประเทศ  2(2-0-4)

  แผู้นกคดีบุคคล 

LAW 311 กฎหมายวิิธีพัิจุารณาควิามแพั่ง 2 3(3-0-6)

LAW 312 หลักวิิชาชีพัและ 3(2-2-5)

  ประสบการณ์นักกฎหมาย 

     รวิม   17   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 1

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

LAW 401 กฎหมายลักษณะล�มละลาย 3(3-0-6)

LAW 402 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5)

LAW 403 กฎหมายระหวิ่างประเทศ  3(3-0-6)

  แผู้นกคดีเมือง 

LAW 404 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6)

LAW_ _ _ วิิชาชีพั – เลือก  3(x-x-x)

LAW_ _ _ วิิชาชีพั – เลือก  3(x-x-x)

          รวิม  18  หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 2

LAW_ _ _ วิิชาชีพั – เลือก  3(x-x-x)

LAW_ _ _ วิิชาชีพั – เลือก  3(x-x-x) 

       รวิม  6  หนิ�วิย์กุิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

ภาคุกุารศึกุษาที่ี�  1                                                      

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

XXX_ _ _ กลุ่มภาษานานาชาติิ/  3(x-x-x)

  และประสบการณ์ระหวิ่างประเทศ (2) 

LAW 201 ภาษาองักฤษสำาหรบันกักฎหมาย 12(2-0-4)

LAW 202 หนี�  3(3-0-6)

LAW 203 ละเมิด  3(3-0-6)

LAW 204 กฎหมายอาญา : หลักทั�วิไป 3(2-2-5)

LAW 205 เอกเทศสัญญา 1 2(2-0-4)

LAW 206 แรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6)

     รวิม   19   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี�  2

LAW 207 เอกเทศสัญญา 2  2(2-0-4)

LAW 208 คำ�าประกัน  จุำานอง  และจุำานำา 2(2-0-4)

LAW 209 ประกันภัย  2(2-0-4)

LAW 210 นิติิปรัชญา  3(3-0-6)

LAW 211 กฎหมายอาญา : ภาคควิามผู้ิด 3(3-0-6)

LAW 212 ภาษาอังกฤษสำาหรับ  2(2-0-4)

  นักกฎหมาย  2 

XXX_ _ _ วิิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)

     รวิม   17   หนิ�วิย์กุิต

แผนิการ์ศึกษาสหักิจำ

ภาคุกุารศึกุษาฤดีูร้อนิ

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

XXX_ _ _ กลุ่มที� 4 ศิลปะและวิัฒนธรรม 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มที� 6 รู�เท่าทันสื�อดิจุิทัล/ 3(x-x-x)

  กลุ่มที� 8 อาร์เอสยู มาย-สไติล์  

ENL _ _ _ กลุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ (1) 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มพัลศึกษา  1(x-x-x)

LAW 101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6)

LAW 102 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)

     รวิม   16   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี�  2

XXX_ _ _ กลุ่มที� 5 ผูู้�ประกอบการนวิัติกรรม 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มที� 7 หลักคิดวิิทยาศาสติร์ 3(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มภาษานานาชาติิและ  3(x-x-x)

  ประสบการณ์ระหวิ่างประเทศ (1) 

LAW 103 ทรัพัย์สินและที�ดิน 3(3-0-6)

LAW 104 นิติิกรรมและสัญญา 3(3-0-6)

LAW 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)

     รวิม   18   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาฤดีูร้อนิ   

RSU 111 ธรรมาธิปไติย  2(x-x-x)

XXX_ _ _ กลุ่มภาวิะผูู้�นำาและ 3(x-x-x)

  ควิามรับผู้ิดชอบติ่อสังคม  

ENL_ _ _ กลุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ (2) 3(x-x-x)

     รวิม    8   หนิ�วิย์กุิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 1

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

LAW 301 หุ�นส่วินและบริษัท 3(3-0-6)

LAW 302 ครอบครัวิ 3(2-2-5)

LAW 303 กฎหมายวิิธีพัิจุารณา  3(3-0-6)

  ควิามแพั่ง  1  

LAW 304 ติั�วิเงินและบัญชีเดินสะพััด 2(2-0-4)

LAW 305 กระบวินการยุติิธรรมและ  3(2-2-5)

  ระบบศาลไทย  

LAW 306 กฎหมายวิิธีพัิจุารณา  3(3-0-6)

  ควิามอาญา 1 

XXX_ _ _ วิิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)

     รวิม   20   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 2

LAW 307 มรดก  3(3-0-6)

LAW 308 กฎหมายวิิธีพัิจุารณา

  ควิามอาญา 2  3(3-0-6) 

LAW 309 กฎหมายลักษณะพัยาน 3(3-0-6)

LAW 310 กฎหมายระหวิ่างประเทศ  2(2-0-4)

  แผู้นกคดีบุคคล 

LAW 311 กฎหมายวิิธพีัจิุารณาควิามแพ่ัง 2  3(3-0-6)

LAW 312 หลักวิิชาชีพัและประสบการณ์  3(2-2-5)

  นักกฎหมาย 

     รวิม   17   หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 1

จุำานวินหน่วิยกิติ(บรรยาย-ปฏิิบัติิ-ศึกษาด�วิยตินเอง)

LAW 401  กฎหมายลักษณะล�มละลาย 3(3-0-6)

LAW 402 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5)

LAW 403 กฎหมายระหวิ่างประเทศ  3(3-0-6)

  แผู้นกคดีเมือง 

LAW 404 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6)

LAW_ _ _ วิิชาชีพั – เลือก  3(x-x-x)

LAW_ _ _ วิิชาชีพั – เลือก  3(x-x-x)

          รวิม  18  หนิ�วิย์กุิต

ภาคุกุารศึกุษาที่ี� 2

LAW 470  สหกิจุศึกษา   6(0-35-18) 

     รวิม  6  หนิ�วิย์กุิต
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หลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต  คณะนิิติศาสูตร์

Faculty of Law

วิิชาชีพ – บัังคับั

LAW 101    หลัักกฎหมายเอกชนิ                                                                       3(3-0-6)

  (Principles of Private Law)  

	 	 ความหมาย	วิวฒันาการ	หลักัพ้ื้�นฐานของกฎหมายแพ่ื้งแลัะกฎหมายเอกชน	ความสัมัพัื้นธ์์

ของวชิากฎหมายกับศาสัตรก์ลั่ม่อ้�นๆ	การใชแ้ลัะการตคีวามกฎหมาย	การอด่ชอ่งวา่งกฎหมาย	หลัักผู้้ท้รงสัทิธ์ิ

ในกฎหมาย	ประเภทของสัิทธ์ิ	การใช้สัิทธ์ิ	ที�มาของสัิทธ์ิ	การเปลัี�ยนแปลัง	การโอนแลัะการระงับซึ่่�งสัิทธ์ิหลััก

ฐานแห่งสัิทธ์ิ	หลัักสัำาคัญในกฎหมายลัักษณะต่างๆ

  Meaning, evolution, fundamental principles of civil and private law; relationship 

between	law	and	other	disciplines;	application	and	interpretation	of	laws;	filling	the	gaps	in	laws;	

principles of the right holders; types, exercising sources, changes, transference, extinction and 

evidence of rights; principles in various types of law.

LAW 102   หลัักกฎหมายมหาชนิ                        3(3-0-6)

  (Principles of Public Law)

	 	 สัถาบันทางกฎหมายมหาชน	ความหมาย	องคป์ระกอบแลัะรป้ของรัฐ	การเป็นนติบิค่คลัแลัะ

สัถาบนัตา่งๆ	ของรฐั	ความหมายแลัะความจำำาเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย	ความเปน็มาแลัะววิฒันาการ

ของระบบกฎหมายมหาชน	ขอบเขต	แลัะลัักษณะเฉพื้าะของกฎหมายมหาชน	 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน	

แนวความคิดแลัะนิติวิธ์ีของกฎหมายมหาชน	รวมทั�งการกระทำาขององค์กรที�ใช้อำานาจำอธ์ิปไตย

  Public law institutions; the meaning, elements and forms of the state as well as legal 

personality and institutions of the state; meaning and need of the Rule of Law, the development 

and evolution of public law, scope and particular nature of public law; sources of public law and 

juristic methods in public law including acts of organs exercising sovereignty.

LAW 103   ทรัพย์สูินิแลัะที�ดิินิ                                           3(3-0-6)

  (Property and  Land)

	 	 ความหมายแลัะประเภทของทรัพื้ย์แลัะทรัพื้ย์สัิน	การได้สัิทธ์ิในทรัพื้ย์สัิน	กรรมสิัทธิ์�	 สิัทธ์ิ

ครอบครอง	ทรัพื้ยสัิทธิ์อ้�นๆ	การจำดทะเบียนสิัทธิ์ในทรัพื้ย์สัิน	การใช้แลัะข้อจำำากัดในการใช้สัิทธิ์ในทรัพื้ย์สัิน		

ความหมายของที�ดิน	นโยบายการใช้ที�ดิน	แลัะการควบค่มการใช้ที�ดิน	การกำาหนดสิัทธิ์ในที�ดิน	การจัำดสัรร

ที�ดนิ	การปฏิิรป้ที�ดนิ	การออกหนงัสัอ้แสัดงสัทิธ์ใินที�ดนิ	การจำดทะเบยีนสัทิธ์แิลัะนติกิรรมของที�ดนิแลัะอาคารชด่
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	 	 Meanings	and	classification	of	thing	and	property;	acquisition	of	rights	to	property,	

ownership, possession and other real rights, registration of property rights; usage and restrictions 

of property rights; meaning of land, land use policy and control of land usage and limitations of 

the right on land, land allocation, land reform, issuance of title-deeds of land, registration of rights 

and juristic acts of land and condominium.

LAW 104 นิิติกรรมแลัะสูัญญา                                                                     3(3-0-6)

         (Juristic Acts and Contracts)

						 	 ความหมาย	ลัักษณะ	แลัะแบบของนิติกรรม	การแสัดงเจำตนา	ความสัมบ้รณ์ของนิติกรรม	

เง้�อนไขแลัะเง้�อนเวลัาในนติกิรรม	ระยะเวลัาแลัะอาย่ความ	การกอ่ให้เกดิสัญัญา	สัญัญาในรป้แบบต่างๆ	ผู้ลั

แหง่สัญัญา	การผู้ดิสัญัญา	การเลักิสัญัญา	มดัจำำา	เบี�ยปรบั	แลัะการเรยีกคา่เสัยีหาย	ขอ้สัญัญาที�ไมเ่ปน็ธ์รรม

แลัะการค่้มครองผู้้้บริโภคด้านสััญญา	กฎหมายว่าด้วยธ์่รกรรมทางอิเลั็กทรอนิกสั์

	 	 Definition,	characteristics	and	forms	of	juristic	acts;	declaration	of	intention;	validity	

of juristic acts; conditions and time affecting juristic acts; periods of time and prescription, formation 

of contracts; various type of contracts; effect of contracts; default and cancellation of contracts; 

earnest, penalties and claim for damages; unfair contract terms and consumer protection pertaining 

to contract terms; law on electronic transactions.

LAW 105 กฎหมายรัฐธรรมนิูญ                                                                  3(3-0-6)

  (Constitutional Law)

	 	 บอ่เกดิ	วิวฒันาการ	ความหมาย	รป้แบบ	แลัะประเภทของรัฐธ์รรมนญ้	การจำดัทำารัฐธ์รรมนญ้	

อำานาจำอธ์ิปไตย	ระบบแลัะร้ปแบบการปกครอง	โครงสัร้างองค์กรทางการเม้องแลัะองค์กรต่างๆ	ของรัฐ	สัิทธ์ิ	

เสัรภีาพื้	แลัะหนา้ที�ของบ่คคลัตามรัฐธ์รรมนญ้	ทฤษฎคีวามเปน็กฎหมายส้ังส่ัดของรฐัธ์รรมนญ้แลัะการควบคม่

มิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธ์รรมน้ญ	การเปรียบเทียบโดยศ่กษารัฐธ์รรมน้ญของประเทศไทยกับของต่างประเทศ

  Sources, evolutuion, meaning, style, types and process in constitution making, 

sovereignty, system and form of administration, political and other state organizations’ structures; 

rights, freedom and duties of people under constitution, theory of constitution being the supreme 

law and supervision to have no law contradicting to the constitution; comparison of Thai constitution 

with those of foreign countries.

LAW 201 ภาษาอังกฤษสูำาหรับันัิกกฎหมาย 1                                                     2(2-0-4)

  (English for Lawyers I)

	 	 การฝึึกทักษะการฟััง	การพื้้ด	การอ่าน	การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้คำาศัพื้ท์ทางกฎหมาย	
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สัำานวน	โครงสัร้างประโยคทางกฎหมาย	การแปลัตัวบทกฎหมาย	ตำารา	เอกสัาร	แลัะคำาพื้ิพื้ากษาที�เกี�ยวข้อง

กับกฎหมายจำากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	แลัะจำากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

  Enhancing ability for listening, speaking, reading, and writing in English legal terms, 

expressions and structure of sentence in legal writing; translation of legal provisions, text books, 

documents and judicial decisions on points of law from Thai to English and English to Thai.

LAW 202 หนิี�                                                                                        3(3-0-6)

  (Obligations)

	 	 ความหมายของหนี�	วัตถ่แห่งหนี�	การรับช่วงสัิทธ์ิ	การโอนสัิทธ์ิเรียกร้อง	การใช้สัิทธ์ิของเจำ้า

หนี�แลัะลั้กหนี�	การเพื้ิกถอนการฉ้อฉลั	สัิทธ์ิย่ดหน่วง	บ่ริมสัิทธ์ิ	เจำ้าหนี�แลัะลั้กหนี�หลัายคน	ความระงับแห่งหนี�

  The meaning of obligations; objects of obligation; subrogation; transfer of claims; 

exercising creditors and debtors’ rights; revocation of fraud; right of retention; preferential rights; 

plurality of creditors and debtors; extinction of obligations.

LAW 203 ลัะเมิดิ                                                                                  3(3-0-6)

  (Wrongful Acts)

	 	 ความหมายของกฎหมายลัะเมิด	ความรบัผู้ดิเพ้ื้�อลัะเมิดโดยการกระทำาของตนเอง	หรอ้ของ

ผู้้้อ้�น	 หร้อในฐานะเป็นเจำ้าของทรัพื้ย์สัินอันก่อให้เกิดการลัะเมิด	ค่าสัินไหมทดแทน	อาย่ความลัะเมิด	แลัะ			

นิรโทษกรรม	ความรับผู้ิดทางลัะเมิดของเจำ้าหน้าที�ของรัฐ	รวมทั�งการจำัดการงานนอกสัั�งแลัะลัาภมิควรได้	

  The meaning of wrongful act; liability for wrongful act done by himself or by the 

other persons or by the owner of the property causing wrongful act; compensation; tort prescription; 

justifiable	act;	liability	of	administrative	agency	including.	management	of	affairs	without	mandate	

and undue enrichment.

LAW 204 กฎหมายอาญา : หลัักทั�วิไป                                                           3(2-2-5)

  (Criminal Law : General Principles)

						 	 ลัักษณะแลัะขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา	ทฤษฎีว่าด้วยความรับผู้ิดทางอาญา	การ

พื้ยายามกระทำาความผู้ิด	ผู้้้มีสั่วนเกี�ยวข้องในการกระทำาความผู้ิด	 เหต่ยกเว้นความผู้ิด	 เหต่ยกเว้นโทษ	 เหต่

ลัดโทษ	แลัะเหต่เพื้ิ�มโทษ	การกระทำาความผู้ิดหลัายบทหร้อหลัายกระทง	อาย่ความ	โทษ	ลัห่โทษ	แลัะวิธ์ีการ	

เพ้ื้�อความปลัอดภัย	 การปฏิิบัติจำากการเรียนการสัอนโดยใช้ระบบคลัินิกกฎหมายของคณะนิติศาสัตร์เป็น	

กระบวนการบริการสัังคมอย่างหน่�ง

  Characteristics and juristdiction of criminal law; theory of criminal liability; attempts; 

person relating to the offences; grounds for the exeption of the offence and punishment, reduction 
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and increase of punishment; concurrence of offenses; criminal period of prescription; punishment; 

petty offenses; measures of safety. The practice of teaching and learning by using the legal clinic 

system of the Faculty of Law is a social service process.

 

LAW 205 เอกเทศสูัญญา 1                                                                           2(2-0-4)

  (Specific Contracts I)

	 	 สัญัญาซึ่้�อขาย	ตั�งแตล่ักัษณะประเภทแลัะระบบของสัญัญาซึ่้�อขาย	หนา้ที�แลัะความรบัผู้ดิ

ของค้่สััญญา	การซึ่้�อขายเฉพื้าะอย่าง	การซึ่้�อขายลัักษณะพื้ิเศษ	ในย่คปัจำจำ่บัน	แลัะหลัักปฏิิบัติการซึ่้�อขายใน

ธ์่รกิจำ	สััญญาแลัะเปลัี�ยน	สััญญาให้	สััญญาเช่าทรัพื้ย์	ลัักษณะแลัะแบบของสััญญาเช่า	หน้าที�แลัะความรับ

ผู้ิดของค้่สััญญา	ความ			ระงับแห่งสััญญา	สััญญาเช่าซึ่้�อ	แลัะสััญญาจำ้างทำาของ		

  Law of sales: characteristics, type and systems of sales contracts, duties and liabil-

ities	of	the	contracting	parties,	contracting	parties,	consumer	protection,	specific	types	of	sales	and	

guidelines of contracting parties, extinction of contracts of hire, law of hire-purchase and hire of work.

LAW 206 กฎหมายแรงงานิแลัะประกันิสูังคม                                                     3(3-0-6)

  (Labour and Social Securities Law)

	 	 กำาเนิดแลัะวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน	จำ้างแรงงานแลัะจำ้างทำาของ	หลัักสัำาคัญของ

กฎหมายแรงงาน	กฎหมายแรงงานสัมัพื้นัธ์์	กฎหมายค่ม้ครองแรงงาน	การระงบัข้อพิื้พื้าทแรงงาน	การพื้จิำารณา

คดีแรงงาน	แลัะกฎหมายประกันสัังคม

  Sarees and evolution of labour law; hire of service and hire of work; important 

principles of labour law; labour relation law; labour protection law; resolution of labour dispute; 

labour procedure; social security law.

LAW 207 เอกเทศสูัญญา 2                                                                     2(2-0-4)

  (Specific Contracts II)

	 	 สััญญาตัวแทน	ตั�งแต่ลัักษณะแลัะประเภทของตัวแทน	หน้าที�แลัะความ	รับผู้ิดชอบที�มีต่อ

กันระหว่างตัวการแลัะตัวแทน	แลัะต่อบ่คคลัภายนอก	ความระงับแห่ง	 สััญญาตัวแทนแลัะตัวแทนค้าต่าง	

สััญญานายหน้า	สััญญาย้มใช้คงร้ป	 ย้มใช้สัิ�นเปลั้อง	ฝึากทรัพื้ย์	 เก็บของในคลัังสิันค้า	ประนีประนอมยอม

ความ	การพื้นันขันต่อ

  Law of agency: characteristic and types of agents, agents and principals’ duties 

and liabilities to each other and to third persons, extinction of agency, agency commissions. Law 

of loans: loans for use, loans for consumption, deposit, warehousing; and law of compromise and 

settlement, and glambing.
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LAW 208 คำ�าประกันิ จำำานิอง แลัะจำำานิำา                                                          2(2-0-4)

  (Suretyship, Mortgage and  Pledge)

									 	 การประกันหนี�ด้วยบ่คคลั	แลัะทรัพื้ย์	 ซึ่่�งได้แก่	 สััญญาคำ�าประกัน	จำำานอง	จำำานำา	แลัะการ

ประกันในลัักษณะอ้�นๆ

  Debt guaranteed by person and by property, e.g., surety, mortage, pledge and others. 

LAW 209 ประกันิภัย                                                                                2(2-0-4)

  (Insurance)

	 	 สััญญาประกันภัยชนิดต่างๆ	 ซึ่่�งได้แก่	 ประกันวินาศภัย	 การประกันภัยในการรับขน	การ

ประกันภัยคำ�าจำ่น	การประกันชีวิต	แลัะการประกันภัยในร้ปแบบอ้�นๆ

  Various types of insurance contracts: casualty, carriage insurance, guarantee 

insurance, life insurance and other types of insurances.

LAW 210 นิิติปรัชญา                                                                        3(3-0-6)

  (Legal Philosophy)

	 	 ประวัติแลัะผู้ลังานของนักปรัชญากฎหมายในสัำานักความคิดทางกฎหมายต่างๆ	ปรัชญา

ที�เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นเร้�องความหมายของกฎหมายอำานาจำอธิ์ปไตย	 โทษ	สัิทธ์ิ	 ความ

ย่ติธ์รรม	ความเป็นธ์รรมในสัังคม	ความเสัมอภาค	อิทธ์ิพื้ลัของนิติปรัชญาต่อการสัร้างแลัะการใช้กฎหมาย

  Biography and works of renowned legal philosophers in schools of thought;      

fundamental philosophy of legal theories, with emphasis on meaning of law, sovereignty, penalty, 

right,	justice,	social	fairness,	equality;	influence	of	legal	philosophy	on	law	making	and	application.

LAW 211  กฎหมายอาญา : ภาคควิามผิิดิ                                   3(3-0-6)

          (Criminal Law : Offences)

	 	 ความผู้ิดอาญาตามที�บัญญัติไว้ในภาค	2	แลัะภาค	3	ของประมวลักฎหมายอาญา	ตั�งแต่

ความผู้ิดเกี�ยวกับความมั�นคงแห่งราชอาณาจำักร	 ความผู้ิดเกี�ยวกับการก่อการร้าย	 ความผู้ิดเกี�ยวกับการ

ปกครอง	ความผู้ดิเกี�ยวกบัการย่ตธิ์รรม	ความผู้ดิเกี�ยวกบัศาสันา	ความสังบสัข่ของประชาชนแลัะการคา้	ความ

ผู้ดิเกี�ยวกบัการปลัอมแลัะการแปลัง	ความผู้ดิตอ่ชวีติ	ความผู้ดิตอ่รา่งกาย	ความผู้ดิเกี�ยวกบัเพื้ศ	ความผู้ดิเกี�ยว

กบัเสัรีภาพื้	ความผิู้ดเกี�ยวกับช้�อเสีัยง	ความผิู้ดเกี�ยวกับทรัพื้ย์จำนถ่งความผิู้ดลัหโ่ทษ	แลัะความผิู้ดอาญาตาม	

พื้ระราชบัญญัติที�มีโทษทางอาญา	

	 	 Types	of	criminal	offenses	provided	in	Book	2	and	Book	3	of	the	Penal	Code	relating	

to: the security of the kingdom, the terroism, the public administration the public justice, religion, 
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public and trading security, counterfeiting and alteration, life, body, sexual, liberty, reputation, 

property, and petty offenses; and offenses under the acts concerning criminal punishments.

LAW 212 ภาษาอังกฤษสูำาหรับันิักกฎหมาย 2                                      2(2-0-4) 

  (English for Lawyers II)                               

								 	 การใช้ถ้อยคำาสัำานวน	ศัพื้ท์เทคนิคทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ	การอ่านแลัะการแปลั	

เอกสัารแลัะสััญญา	บทความทางกฎหมาย	การร่างเอกสัารที�เกี�ยวข้องกับกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ

   Usage of legal terms and expression of technical terms in English; reading and 

translation of documents and contracts as well as legal articles in English; drafting relevant legal 

documents in English.

LAW 301 ห้�นิสู่วินิแลัะบัริษัท                                                                      3(3-0-6)

  (Partnership and Company)

									 	 สััญญาห่้นสั่วนแลัะบริษัท	ห้างห่้นสั่วนสัามัญ	ห้างห่้นสั่วนสัามัญจำดทะเบียน	ห้างห่้นสั่วน

จำำากัด	บริษัทจำำากัด	แลัะบริษัทมหาชนจำำากัด	กฎหมายแลัะระเบียบเกี�ยวกับห่้นทั�งหลัาย	

  Partnership and company contract; ordinary partnership; registered ordinary 

partnership; limited partnership; limited company and public company limited; law and regulations 

governing all securities.

LAW 302 ครอบัครัวิ                                                                         3(2-2-5)

  (Family)

										 	 การหมั�น	 การสัมรสั	ความสััมพื้ันธ์์ระหว่างสัามีภริยา	ทรัพื้ย์สัินระหว่างสัามีภริยา	ความ

สัมบร้ณข์องการสัมรสั	การสัิ�นสัด่แหง่การสัมรสั	สัทิธ์แิลัะหน้าที�ของบดิามารดาแลัะบต่ร	ความเปน็ผู้้ป้กครอง	

บ่ตรบ่ญธ์รรม	ตลัอดจำนค่าอ่ปการะเลัี�ยงด้		การปฏิิบัติจำากการเรียนการสัอนโดยใช้ระบบคลัินิกกฎหมายของ

คณะนิติศาสัตร์เป็นกระบวนการบริการสัังคมอย่างหน่�ง

  Betrothal, marriage, relationship between husband and wife, properties between 

husband and wife, validity of marriage, dissolution of marriage, rights and duties of parents and 

child, guardianship, adoption, maintainance. The practice of teaching and learning by using the 

legal clinic system of the Faculty of Law is a social service process.
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LAW 303 กฎหมายวิิธีพิจำารณาควิามแพ่ง 1             3(3-0-6)

          (Civil Procedure Law I)

								 	 เขตอำานาจำศาลั	องค์คณะผู้้พิ้ื้พื้ากษา	แลัะอำานาจำของผู้้้พื้พิื้ากษานายเดียว	ประมวลักฎหมาย

วธิ์พีื้จิำารณาความแพื้ง่	ตั�งแตเ่ขตอำานาจำศาลัในคดแีพ่ื้ง	การคัดคา้นผู้้พิ้ื้พื้ากษา	อำานาจำแลัะหนา้ที�ของศาลั	การ

นั�งพื้ิจำารณา	รายงานแลัะสัำานวนความ	ค้่ความ	การย้�นแลัะสั่งคำาค้่ความแลัะเอกสัาร	คำาพื้ิพื้ากษาแลัะคำาสัั�ง	

ค่าฤชาธ์รรมเนียม	รวมทั�งการดำาเนินคดีแบบกลั่่ม

	 	 Court	jurisdiction;	quorum	of	the	judges;	power	of	single	judge;	Civil	Procedure	

Code beginning from : court jurisdiction in civil cases; challenge of judges; power and duties of 

courts;	court	hearings;	report	and	filling;	parties;	filing	and	service	of	pleadings	and	documents;	

judgements and orders; court fees including class action procedure.

LAW 304 ตั�วิเงินิแลัะบััญชีเดิินิสูะพัดิ            2(2-0-4)

  (Negotiable Instruments and Current Accounts)

							 	 ลัักษณะแลัะประเภทของตั�วเงิน	ซึ่่�งได้แก่	ตั�วแลักเงิน	ตั�วสััญญาใช้เงิน	แลัะเช็ค	ความผู้ิด

เกี�ยวกบัการใช้เช็ค	ตลัอดจำนแนวปฏิบิัติทางธ์ร่กจิำการค้าเกี�ยวกบัตั�วเงิน	แลัะบัญชีเดินสัะพื้ดั	รวมไปถง่เคร้�อง

ม้อทางการเงินอ้�น	อาทิ	บัตรเครดิต	พื้ันธ์บัตร	แลัะตราสัารสัิทธ์ิทางการเงินอ้�นๆ	เป็นต้น

	 	 Classification	of	negotiable	instruments	i.e.,	bills	of	exchange,	promissory	note,	

and checks, offences relating to the usage of checks, including business and trade practices 

concerning negotiable instruments and current accounts as well as other monetary instruments 

e.g., credit cards, bond and other title deeds in monetary bills, ect.

LAW 305 กระบัวินิการย้ติธรรมแลัะระบับัศาลัไทย                                        3(2-2-5)

  (Judiciary Process and Thai Court System)

	 	 กระบวนการย่ติธ์รรมทางแพ่ื้ง	กระบวนการย่ติธ์รรมทางอาญา	กระบวนการย่ติธ์รรมทาง

ปกครอง	ระบบศาลัเดี�ยว	ระบบศาลัค้	่โครงสัรา้งแลัะการบรหิารงานของศาลัย่ตธิ์รรม	ศาลัปกครอง	ศาลัทหาร	

แลัะศาลัรัฐธ์รรมน้ญ	รวมทั�งการชี�ขาดเขตอำานาจำระหว่างศาลั	การปฏิิบัติจำากการเรียนการสัอนโดยใช้ระบบ

คลัินิกกฎหมายของคณะนิติศาสัตร์เป็นกระบวนการบริการสัังคมอย่างหน่�ง

  Justice procedure: civil, criminal and administrative; single and dual court system; 

structure and judicial administration in Court of Justice, Administrative Court, Military Court, and 

Constitutional Court; including adjudication regarding courts juristdiction. The practice of teaching 

and learning by using the legal clinic system of the Faculty of Law is a social service process.
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LAW 306 กฎหมายวิิธีพิจำารณาควิามอาญา 1                                                   3(3-0-6)

            (Criminal Procedure Law I)

				 	 การดำาเนินคดีอาญา	อำานาจำพื้นักงานสัอบสัวนแลัะศาลั	

	 	 Litigating	criminal	cases;	power	of	the	investigating	officers	and	the	Court.	

LAW 307 มรดิก                                                                                           3(3-0-6)

  (Succession) 

	 		 กฎหมายมรดก	ตั�งแตก่ารตกทอดแหง่ทรพัื้ยม์รดก	การเปน็ทายาท	สัทิธ์โิดยธ์รรมในการรบั

มรดก	การแบ่งทรัพื้ย์มรดกหร้อสั่วนมรดกของทายาทโดยธ์รรมในลัำาดับแลัะขั�นต่างๆ	การรับมรดกแทนที�กัน	

การเป็นทายาทโดยพื้นิยักรรม	แบบพิื้นยักรรม	ผู้ลัแลัะการตคีวามแหง่พิื้นยักรรม	ความสัมบร้ณแ์หง่พิื้นยักรรม	

หร้อข้อกำาหนดพื้ินัยกรรม	วิธ์ีจำัดการแลัะปันทรัพื้ย์มรดก	มรดกที�ไม่มีผู้้้รับ	แลัะอาย่ความมรดก

  Succession law: beginning from the devolution of an estate, heirship, statutory 

rights of inheritance, division or portions among the several classes and degrees of statutory heirs, 

respresentation for the purpose of receiving inheritances, legatees; forms of wills; effects and 

interpretation of wills; validity of wills, clauses in wills, administration and distribution of an estate, 

vacant estates, prescription for succession.

LAW 308 กฎหมายวิิธีพิจำารณาควิามอาญา 2                                              3(3-0-6)

  (Criminal Procedure Law II)

	 					 วิธ์ีพื้ิจำารณาในศาลัชั�นต้น	อ่ทธ์รณ์	แลัะฎีกา	การบังคับคดีตามคำาพื้ิพื้ากษา	ค่าธ์รรมเนียม

ศาลั	การอภัยโทษ	เปลัี�ยนโทษหนักเป็นเบาแลัะลัดโทษ		วิธ์ีพื้ิจำารณาความอาญาในศาลัแขวง

  procedures in Court of First Instance, Court of Appeal and Supreme Court; execution 
of the judgments; court fees, pardon, deferment and reduction of sentences; criminal procedure 
in the District Courts.

LAW 309        กฎหมายลัักษณะพยานิ              3(3-0-6)

  (Evidence Law)    

	 	 หลัักกฎหมายว่าด้วยพื้ยานหลัักฐานหลัักทั�วไป	การรับฟัังพื้ยาน	 	หลัักฐานแลัะการชั�งนำ�า

หนักพื้ยานหลัักฐานของกฎหมายลัักษณะนี�	 แลัะบทบัญญัติตามประมวลักฎหมายวิธี์พิื้จำารณาความแพื้่ง	

ประมวลักฎหมายวิธ์ีพื้ิจำารณาความอาญา	รวมทั�งกระบวนการการสั้บค้นแลัะแสัวงหาพื้ยานหลัักฐาน

  Principles of evidence; general principles of hearing evidences and weigh-
ing evidences; provisions related to evidence law under the Civil Procedure Code, the Criminal         
Procedure Code; including the processes of investigation and discovery.
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LAW 310 กฎหมายระหวิ่างประเทศแผินิกคดิีบั้คคลั                                            3(3-0-6)

  (Private International Law)

						 	 ลัักษณะทั�วไปเกี�ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผู้นกคดีบ่คคลั	 การจำัดสัรรบ่คคลัใน

กฎหมายระหว่างประเทศ	สััญชาติ	พื้ลัเม้อง	การทะเบียนราษฎร	การเข้าเม้อง	การขัดกันแห่งเขตอำานาจำศาลั	

การเลัอ้กใช้กฎหมาย	ข้อตกลังในการเลัอ้กใช้กฎหมายบังคับแก่สัญัญา	การรับรองแลัะบังคับตามคำาพื้พิื้ากษา

ของศาลัต่างประเทศในคดีบ่คคลั	สัถานะของคนต่างด้าว

	 	 Nature	of	private	international	law,	classification	of	private	person	in	international	

law;	nationality;	citizen;	civil	registration;	immigration;	conflict	of	court	jurisdiction;	choice	of	laws;	

clause of governing law on contract; recognition and enforcement of foreign judgements; status 

of aliens.

LAW 311 กฎหมายวิิธีพิจำารณาควิามแพ่ง 2      3(3-0-6)

        (Civil Procedure Law II)

					 	 วธิ์พิีื้จำารณาสัามญัในศาลัชั�นต้น	วิธ์พีื้จิำารณาวสิัามญัในศาลัชั�นตน้	ซึ่่�งได้แก	่วิธ์พีื้จิำารณาคดี

มโนสัาเร่	การพื้ิจำารณาโดยขาดนัด	แลัะอน่ญาโตต่ลัาการ	วิธ์ีพื้ิจำารณาในชั�นอ่ทธ์รณ์แลัะฎีกา	วิธ์ีการชั�วคราว

ก่อนพื้ิพื้ากษา	การบังคับตามคำาพื้ิพื้ากษาแลัะคำาสัั�ง	การบังคับคดี	การดำาเนินคดีแบบกลั่่ม

  Ordinary and special procedures in Courts of First Instance: procedures for 

petty cases, procedures in case of default and arbitration, procedures in the Appeal Court and 

the Supreme Court; provisional measures before judgement; execution of judgments and orders; 

execution of class action.

LAW 312 หลัักวิิชาชีพแลัะประสูบัการณ์นิักกฎหมาย    3(2-2-5)

  (Principles of Legal Profession)

	 	 วิวัฒนาการของวิชาชีพื้กฎหมาย	บทบาทของวิชาชีพื้กฎหมายในสัังคมปัจำจำ่บัน	บทบาท

หนา้ที�แลัะงานของนักกฎหมาย	คณ่ธ์รรมแลัะจำรยิธ์รรมทางกฎหมาย	กรณีศก่ษาเร้�องปัญหาจำริยธ์รรมวิชาชีพื้

กฎหมาย	แนวโนม้ของการประกอบวชิาชพีื้กฎหมาย	การประกอบอาชพีื้ทางกฎหมาย	แลัะวชิาชพีื้ที�เกี�ยวขอ้ง

กับกฎหมายในอดีต	ปัจำจำ่บัน	แลัะอนาคต	การร่างแลัะตรวจำสััญญา	การทำาพื้ินัยกรรม	การเสัียภาษีอากร	การ

ติดต่อขอใบอน่ญาตจำากหน่วยราชการ	การเตรียมคดี	การฟั้องคดี	การทำาคำาให้การ	การเสันอพื้ยานหลัักฐาน	

การสั้บพื้ยาน	การแกฟ้ัอ้ง	การอ่ทธ์รณแ์ลัะฎกีา	ตลัอดจำนการขอค่้มครองชั�วคราวกอ่นศาลัพื้พิื้ากษา	แลัะการ

บงัคบัตามคำาพิื้พื้ากษา	หรอ้คำาสัั�งศาลั	การปฏิิบตัจิำากการเรยีนการสัอนโดยใชร้ะบบคลันิกิกฎหมายของคณะ

นิติศาสัตร์เป็นกระบวนการบริการสัังคมอย่างหน่�ง

  Evolution of the legal profession; role of the legal profession in present society; 

role and duties of lawyers; legal ethics; case studies concerning legal ethical problems; trends 
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of the legal profession. Legal profession and related profession in the past, present, and future; 

drafting	and	reviewing	contracts;	making	a	will;	payment	of	taxes	and	duties	and	filing	applications	

with	government	agency;	preparation	for	litigation;	filing	the	complaint;	preparing	the	answer,	in-

troducing	witnesses;	examining	witnesses;	amending	the	complaint;	filing	a	petition	to	the	court	of	

appeal and the supreme court; including provisional measures prior to judgment; and execution of 

judgements or court orders. The practice of teaching and learning by using the legal clinic system 

of the Faculty of Law is a social service process.

LAW 401 กฎหมายลัักษณะลั�มลัะลัาย       3(3-0-6)

  (Bankruptcy Law)            

	 	 กฎหมายลัม้ลัะลัาย	การขอฟ้ั�นฟ้ักจิำการ	การฟัอ้งคดลีัม้ลัะลัาย	การประนอมหนี�	การพื้ทิกัษ์

ทรัพื้ย์	ย่ดทรัพื้ย์	การพื้ิพื้ากษาให้ลั้มลัะลัาย	แลัะการปลัดจำากการลั้มลัะลัาย

  Bankruptcy law; application for reorganization; bankruptcy litigation; debt com-

promising; receivership; and seizure of property, adjudication for bankruptcy; and discharge from 

bankruptcy. 

LAW 402 กฎหมายปกครอง          3(2-2-5)

  (Administrative Law) 

	 	 บอ่เกดิ	วิวฒันาการ	การใช	้แลัะการตคีวามกฎหมายปกครอง	องคก์รในทางปกครอง	การก

ระทำาของฝึา่ยปกครอง	คำาสัั�งทางปกครอง	การเพื้กิถอนคำาสัั�งทางปกครองแลัะมาตรการบังคับทางปกครอง	วิธ์ี

ปฏิิบัติของเจำ้าหน้าที�ฝึ่ายปกครอง	บริการสัาธ์ารณะ	แลัะการจำัดระเบียบราชการฝึ่ายบริหาร	 การปฏิิบัติจำาก

การเรียนการสัอนโดยใช้ระบบคลัินิกกฎหมายของคณะนิติศาสัตร์เป็นกระบวนการบริการสัังคมอย่างหน่�ง

  Sources, evolution, usage and interpretation of administrative law; administrative 

organizations; administrative acts; administrative orders; revocation of administrative orders and 

administrative	executions;	procedures	performed	by	administrative	officials;	public	services	and	

administration of state organs. The practice of teaching and learning by using the legal clinic system 

of the Faculty of Law is a social service process.

LAW 403 กฎหมายระหวิ่างประเทศแผินิกคดิีเมือง     3(3-0-6)

  (Public International Law)

				 	 บ่อเกิดแลัะหลัักเบ้�องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ	 ความสััมพื้ันธ์์ระหว่างกฎหมาย

ระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน	ผู้้้ทรงสัิทธ์ิในกฎหมายระหว่างประเทศ	สัิทธ์ิแลัะหน้าที�ของรัฐ	 เขตแดน

ของรัฐ	ทะเลัหลัวง	องค์การระหว่างประเทศ	สันธ์ิสััญญา	การระงับข้อพื้ิพื้าทระหว่างประเทศ	การใช้กำาลัังใน

ความสััมพื้ันธ์์ระหว่างประเทศ	เอกสัิทธ์ิ�	ความค่้มกัน	แลัะความค่้มครองทางการท้ต
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  Sources and principle of international laws; relationship between international 

and domestic laws; person under international law; rights and duties of states; territories of states; 

high seas; international organization; treaties; settlement of international disputes; use of force in 

international relation; privilege, immunity and diplomatic protection.

LAW 404 กฎหมายภาษีอากร        3(3-0-6)

  (Tax Law)

									 	 โครงสัร้างแลัะประเภทของภาษีอากรตามประมวลัรัษฎากร	 :	 ภาษีเงินได้บ่คคลัธ์รรมดา	

ภาษีเงินได้นิติบ่คคลั	ภาษีม้ลัค่าเพื้ิ�ม	ภาษีธ์่รกิจำเฉพื้าะแลัะอากรแสัตมป์	

  Structure and category of tax according to Revenue Code : income tax, corporate 

tax,	value	added	tax,	specific	business	tax	and	stamp	duty.	

วิิชาชีพ-เลัือก         12  หนิ่วิยกิต

	 	 ให้นักศ่กษาเลั้อกเรียนจำากรายวิชาจำากกล่่ัมรายวิชาดังต่อไปนี�	 	 โดยเลั้อกจำากกลั่่มวิชา

กฎหมายแพื้่ง-อาญา	 	กลั่่มวิชากฎหมายมหาชน	 	กล่่ัมวิชากฎหมายกับสัังคม	กล่่ัมวิชากฎหมายธ่์รกิจำแลัะ

ระหว่างประเทศ		กลั่่มวิชาสัหกิจำศ่กษา		ให้ครบจำำานวน	12		หน่วยกิต

  กลั้่มวิิชา  กฎหมายแพ่ง – อาญา 

LAW 411   กฎหมายทรัพย์สูินิทางปัญญา             3(3-0-6)

         (Intellectual Property Law)

							 	 แนวความคดิแลัะหลัักกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพื้ยส์ันิทางปญัญา	โดยเนน้กฎหมายที�ใช้บงัคบั

อย้่ในประเทศไทย	ค้อพื้ระราชบัญญัติลัิขสัิทธ์ิ�	พื้ระราชบัญญัติสัิทธ์ิบัตร	พื้ระราชบัญญัติเคร้�องหมายการค้า	

พื้ระราชบัญญตัจิำดัตั�ง	แลัะวธิ์พีื้จิำารณาคดใีนศาลัทรพัื้ย์สันิทางปัญญา	แลัะการคา้ระหวา่งประเทศกลัาง	แลัะ

กฎหมายอ้�นที�เกี�ยวข้อง

    Concepts and principles of law concerning intellectual property; emphasizing 

Thai law,i.e., the Copyright Act, the Patent Act, the Trademark Act, the Act of Establishment and 

Procedure of the Central Intellectual Property and International Trade Court, and other related laws.

LAW 412 กฎหมายอาชญากรรมทางอิเลั็กทรอนิิกสู์     3(3-0-6)

         (Electronic Crime Law)

				 	 ลัักษณะของอาชญากรรมที�กระทำาผู่้านระบบเทคโนโลัยีสัารสันเทศ	 โดยกระทำาต่อเคร้�อง

คอมพื้ิวเตอร์	หร้อลัะเมิดสัิทธ์ิของบ่คคลัโดยผู้่านระบบอินเตอร์เน็ต	เช่น	การเจำาะเข้าระบบลัักข้อม้ลั	การดัก
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รับข้อม้ลัคอมพิื้วเตอร์ของผู้้้อ้�น	หร้อการรบกวนการใช้ระบบคอมพิื้วเตอร์ของผู้้้อ้�น	การลัะเมิดสัิทธ์ิความเป็น

สั่วนตัวของบ่คคลั	 ปัญหาทรัพื้ย์สัินทางปัญญากับ	 ระบบคอมพิื้วเตอร์เคร้อข่าย	ความรับผู้ิดของผู้้้ให้บริการ

แลัะผู้้้ใช้บริการ	มาตรการแลัะกลัไกของรัฐในการป้องปรามการกอ่อาชญากรรมทางอิเลั็กทรอนิกสั์	ตลัอดจำน

การศ่กษาคดีจำากตัวอย่างต่างๆ	

  Characteristics of criminal transaction through information technology system by 

committing to the computer unit or the wrongful act against personal right via internet,e.g., hacking 

for the stealth of information, nuisance of the computer using of the others, the violation of right to 

privacy; problem concerning intellectual property and computer network; liability of service provider 

and consumer of service; measurement and mechanical instrument in suppression of electronic 

crime, including the studying from any other cases.

LAW 413 การสูืบัสูวินิสูอบัสูวินิ       3(3-0-6)

  (Investigation)

	 	 การสั้บสัวนแลัะสัอบสัวนคดีอาญา	 โดยเน้นการปฏิิบัติของเจำ้าหน้าที�ผู้้้รักษากฎหมาย	วิธ์ี

การสับ้สัวนทางวิทยาศาสัตร์	การสับ้เสัาะพื้ยานหลักัฐาน	วิธ์สีัอบปากคำา	การพิื้สัจ้ำน์	แลัะการตรวจำสัอบพื้ยาน

หลัักฐาน

  Investigation in criminal cases emphasising on enforcement practice by legal 

officers;	scientific	methods	in	investigation;	searching	for	evidences;	verbal	inquiry;	verification	and	

examining of evidences.

LAW 414  การวิ่าควิามแลัะศาลัจำำาลัอง      2(2-0-4)

  (Litigation and Moot Court)

	 	 สัถานการณ์จำำาลัองกระบวนการพิื้จำารณาคดี	 นับแต่การเตรียมคดี	 การร่างคำาร้อง	 คำา

ให้การ	แถลังสัถานการณ์แลัะคำาร้องต่างๆ	วิธ์ีปฏิิบัติในศาลั	การเสันอพื้ยานหลัักฐาน	การซึ่ักถามพื้ยาน	การ

แถลังการณ์ด้วยวาจำา	การทำาคำาพื้ิพื้ากษา	การอ่ทธ์รณ์แลัะการฎีกา

  Simulation of litigation in court starting from the preparation of cases, drafting the 

complaints, answers, statement and various motion; court procedures; presentation of evidences; 

examination of witnesses; verbal statement; making judgement, the appeal and dika appeal.

LAW 415 กฎหมายเกี�ยวิกับัการกระทำาผิิดิของเดิ็กแลัะเยาวิชนิ                               3(2-2-5)

  (Juvenile Delinquent Law)

	 	 หลัักกฎหมายแลัะประเด็นปัญหาทางสัังคมจิำตวิทยาของเด็กแลัะเยาวชนผู้้้กระทำาผู้ิดกระ

บวนการย่ติธ์รรม	ระบบศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว	แลัะวิธ์ีแก้ไขผู้้้กระทำาผู้ิด	รวมทั�งการค่้มครองผู้้้เยาว์ในคดี
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แพื้ง่ตามกฏิหมายจำดัตั�งศาลัเยาวชนแลัะครอบครวั	แลัะวธิ์พีื้จิำารณาคดเียาวชนแลัะครอบครวั	การปฏิบิตัจิำาก

การเรียนการสัอนโดยใช้ระบบคลัินิกกฎหมายของคณะนิติศาสัตร์เป็นกระบวนการบริการสัังคมอย่างหน่�ง

	 	 Principles	of	law,	legal	issues	and	questions	of	social	matters;	child	psychology	

and	juvenile	delinquency	in	the	administration	of	justice,	the	system	of	juvenile	and	family	courts;	

corrective	measures	for	delinquents,	inducing	children	protection	in	civil	cases	under	the	constitu-

tion of the juvenile and family courts and procedure for juvenile and family  litigation. The practice 

of teaching and learning by using the legal clinic system of the Faculty of Law is a social service 

process.

LAW416 อาชญาวิิทยา        3(3-0-6)

  (Criminology )

	 	 ลัักษณะแลัะชนิดของสัาเหต่ของอาชญากรรม	 การป้องกันอาชญากรรม	 ประเภทของ

อาชญากรรมแลัะอาชญากร	สัังคมวิทยา		ความสััมพื้ันธ์์ระหว่างทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญา	ระบบ

ความย่ติธ์รรม	ระบบเร้อนจำำาแลัะทัณฑสัถาน	ปรัชญาว่าด้วยการลังโทษ	แลัะการปฏิิบัติต่อผู้้้กระทำาผู้ิด

  The nature and type of study causes of crime, criminals prevention, categories of 

crimes and crimnals; sociology; the relationship between criminal law theory and criminal justice 

system, prison and correctimal system; philosophy of punishment and practice to the offender.

LAW417 นิิติเวิชศาสูตร์        3(3-0-6)

                 (Forensic Science)    

	 	 ความสััมพื้ันธ์์ของวิทยาศาสัตร์การแพื้ทย์กับนิติศาสัตร์เพ้ื้�อประโยชน์ในการสั้บสัวนแลัะ

สัอบสัวนคดีอาญา	ตลัอดจำนการพื้ิสั้จำน์หลัักฐานสัำาหรับการดำาเนินคดีในชั�นศาลั

	 	 Relationship	between	medical	science	and	law	for	the	benefit		in	investigation	and	

inquiry	in	criminal	cases.

LAW 418 อาชญากรรมทางธ้รกิจำ       2(2-0-4)

  (White Collar Crimes)

	 	 ความหมายของอาชญากรรมทางธ่์รกิจำ	ความผิู้ดทางอาญาที�เกี�ยวเน้�องกบัธ่์รกจิำ	มาตรการ

แลัะกลัไกของรฐัในการปอ้งปรามอาชญากรรมทางธ่์รกจิำโดยเนน้กฎเกณฑแ์หง่กฎหมาย	เกี�ยวกบัการปอ้งกนั

การฟัอกเงิน

  Meaning of business crime; criminal offenses relating to business; state’s preventive 

measures and mechanisms for business crime with emphasis on the law preventing money

laundering legal norm.
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LAW 419 กฎหมายเกี�ยวิกับัคนิต่างดิ�าวิ      3(3-0-6)

  (Law Relating to Aliens)

	 	 การเข้าเม้องของคนต่างด้าว		สััญชาติแลัะการได้สััญชาติของคนต่างด้าว		การทำางานแลัะ

การประกอบธ่์รกิจำของคนตา่งดา้ว	การถ้อครองทรพัื้ยส์ันิของคนตา่งดา้ว	การทำานติกิรรมสัญัญาของคนต่างดา้ว	

การรับรองเอกสัารเพื้้�อไปใช้ต่างประเทศ	 	

  The immigration of aliens ; nationality and citizenship of aliens ; work and business 

of	aliens	;	property	holding	of	aliens	;	entering	into	juristic	act	and	contract	of	aliens	;	the	certification	

of document to be used oversea.

  กลั้่มวิิชา กฎหมายมหาชนิ 

LAW 420        ศาลัปกครองแลัะวิิธีพิจำารณาคดิีปกครอง     3(3-0-6)

  (Administrative Court and Procedure)  

	 	 แนวคดิ	โครงสัรา้ง	แลัะอำานาจำหนา้ที�ของศาลัปกครอง	แลัะหลักัการสัำาคัญของวธิ์พีื้จิำารณา

คดีปกครอง	ตั�งแต่ชั�นเริ�มคดี	ชั�นแสัวงหาข้อเท็จำจำริง	การนั�งพื้ิจำารณาคดี	ชั�นพื้ิพื้ากษาคดี	จำนถ่งการบังคับคดี

ตามคำาพื้ิพื้ากษา

   Concept, structure, and anthority of administrative court, major principles of ad-

ministrative court procedure beginning from the commencement of the case, searching for the 

facts, court hearing, court decision and court execution.

LAW 421 กฎหมายวิิธีปฏิิบััติราชการทางปกครอง      3(3-0-6)

    (Administrative Procedure Law)

	 	 หลัักทั�วไปทางสัารบัญญัติ	หลัักวิธ์ีสับัญญัติชั�นเจำ้าหน้าที�ฝึ่ายปกครอง	คำาสัั�งทางปกครอง	

การพื้จิำารณาเร้�องทางปกครอง	อำานาจำด่ลัยพื้นิจิำ	การอท่ธ์รณค์ำาสัั�งทางปกครอง	การเพื้กิถอนคำาสัั�งทางปกครอง	

การขอให้พื้ิจำารณาใหม่	การบังคับทางปกครอง	แลัะคณะกรรมการวิธ์ีปฏิิบัติราชการทางปกครอง

   Substantive and procedural principles of administrative law relating to administrative 

act; administrative procedure; discretionary power; internal control of administrative act; revocation 

of	administrative	act;	request	for	retrial;	administrative	execution	and	committee	on	administrative	

procedure.

LAW 422 สูัญญาของรัฐ            3(3-0-6)

  (State Contracts)

	 	 หลัักกฎหมายเกี�ยวกับสััญญาของรัฐ	องค์ประกอบ	กระบวนการ	แลัะร้ปแบบของสััญญา
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ของรัฐ	สัญัญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ื้ง	สัญัญาทางปกครอง	การจำดัซ้ึ่�อจัำดจ้ำางภาครัฐ	การให้เอกชนรว่มลังทน่	

หร้อร่วมดำาเนินการในกิจำการของรัฐ	ประเด็นสัำาคัญในการเจำรจำาต่อรองทำาสััญญาของรัฐแลัะกรณีศ่กษา

    Legal principle relating to state contracts, components, process, and forms of state 

contracts in accordance to covil law; administrative contracts; state procument; co-investment or 

co-oparation	in	state	affairs	by	private;	significant	issues	in	negotiating	state	contracts	and	case	

studies.

LAW 423 กฎหมายการปกครองสู่วินิท�องถิ่ิ�นิ     3(3-0-6)

  (Local Administration Law)

	 	 หลัักการกระจำายอำานาจำ	แลัะแนวความคิดพื้้�นฐานของการจำัดระเบียบราชการบริหารสั่วน

ทอ้งถิ�น	กฎหมายวา่ด้วยแผู้นแลัะขั�นตอนการกระจำายอำานาจำไปสั้อ่งคก์รปกครองสัว่นทอ้งถิ�น	การจำดัสัรรภาษี	

งบประมาณ	แลัะอำานาจำหนา้ที�	โดยเฉพื้าะอยา่งยิ�งอำานาจำในการออกกฎหมาย	การกำากบัดแ้ลัองคก์รปกครอง

สั่วนท้องถิ�น	ทั�งในแง่การกำากับด้แลัเหน้อบ่คคลั	แลัะการกำากับด้แลัเหน้อการกระทำา		รวมถ่งการบริหารงาน

บ่คคลัของข้าราชการหร้อพื้นักงานสั่วนท้องถิ�น

  Decentralization and basic principles of organization in local administrative sys-

tem, law governing the plan and process of decentralization to local administration, distribution of 

tax : budget and authority especially power to legislate law supervise over a local administrative 

organizations	to	person	and	activities	including	administration	of	the	official	or	local	administrative	

employees.

LAW 424 กฎหมายประกอบัรัฐธรรมนิูญ 1      3(3-0-6)

                      (Organic Law I)

								 	 แนวคดิพ้ื้�นฐานเกี�ยวกบักฎหมายประกอบรัฐธ์รรมนญ้	หลักัการสัำาคญัของกฎหมายประกอบ

รัฐธ์รรมน้ญว่าด้วยการเลั้อกตั�งสัมาชิกสัภาผู้้้แทนราษฎรแลัะว่ฒิสัภา	กฎหมายประกอบรัฐธ์รรมน้ญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลั้อกตั�ง	แลัะกฎหมายประกอบ	รัฐธ์รรมน้ญว่าด้วยพื้รรคการเม้อง

		 	 Basic	concepts	pertaining	 to	organic	 law;	 significant	principles	of	 organic	 law	

relating to election of members of the House of Representatives and the Senate; organic laws 

relating to  the Election Board, and political parties.

LAW 425    กฎหมายเพื�อการปฏิิบััติงานิในิหนิ่วิยงานิของรัฐ     3(3-0-6)

                     (Law for the Practice in the State Agency)

	 	 ความร้้เกี�ยวกับอำานาจำอธ์ิปไตยของรัฐ	 แลัะการจำัดองค์กรตามหลัักการแบ่งแยกอำานาจำ

อธ์ิปไตย	องค์กรผู้้้ใช้อำานาจำฝึ่ายบริหารแลัะฝึ่ายปกครอง	การจำัดระเบียบราชการฝึ่ายบริหาร	การจำัดบริการ
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สัาธ์ารณะ	 การควบค่มแลัะกำากับด้แลัการประกอบกิจำการของเอกชน	 สิัทธ์ิแลัะเสัรีภาพื้ขั�นพ้ื้�นฐานของ

ประชาชนในการมีสั่วนร่วมในการปฏิิบัติราชการ	 การกระทำาทางปกครอง	การพิื้จำารณาเร้�องทางปกครอง	

ข้อม้ลัข่าวสัารของทางราชการ	ความรับผู้ิดทางลัะเมิดของเจำ้าหน้าที�	แลัะการพื้ิจำารณาเร้�องทางปกครองโดย

กฎหมายเฉพื้าะเร้�อง	 รวมทั�งการขออน่ญาต	การจำดทะเบียน	การข่�นทะเบียน	การขอแลัะการให้สััมปทาน

บริการสัาธ์ารณะในร้ปแบบต่างๆ

  The knowledge relating to state sovereignty and the management of the organ-

ization following the principle of sovereignty division ; the organization exercising executive and 

administrative power ; the organizing public administration , public service ; control and supervi-

sion of private operation ; basic right and freedom of the people involving bureaucratic practice ; 

administrative	act	;	administrative	procedure	;	official	news	information	;	liability	of	administrative	

agency	and	specific	administrative	procedure	including	the	submitting	an	application	;	registration	

; submitting an application and the permission for various public concession.

LAW 426  กฎหมายเพื�อประโยชนิ์สู่วินิรวิม      3(2-2-5)

                 (Public Interest Law)

	 	 สัำานกัคิดกฎหมายในอเมริกาเม้�อทศวรรษ	๑๙๖๐-๑๙๗๐		ผู้ลัประโยชน์ส่ัวนรวมของมวลัชน	

คดีที�ชาวบ้านตกเป็นเหย้�อ	เช่น	คดีสัิทธ์ิเสัรีภาพื้	คดีสัิทธ์ิสัตรี	คดีสัิทธ์ิผู้้้บริโภค	คดีสัิ�งแวดลั้อม	เป็นต้น		การ

ปฏิิบัติจำากการเรียนการสัอนโดยใช้ระบบคลัินิกกฎหมายของคณะนิติศาสัตร์เป็นกระบวนการบริการสัังคม

อย่างหน่�ง					

	 	 The	legal	school	of	thought	in	the	United	States	in	1960s	-1970s	;	public	interest	

; the weak and under-privileged people in civil liberty, women rights, consumer rights, and 

environmental cases, etc. The practice of teaching and learning by using the legal clinic system 

of the Faculty of Law is a social service process.

LAW 427 สูิทธิมนิ้ษยชนิ        3(2-2-5)

  (Human Rights)

	 	 ความหมายแลัะปรัชญาของสัิทธ์ิมน่ษยชน	การค่้มครองสัิทธ์ิมน่ษยชนในระดับนานาชาติ

แลัะในระดับภ้มิภาค	การค่้มครองสัิทธ์ิมน่ษยชนตามกฎหมายไทย	การปฏิิบัติจำากการเรียนการสัอนโดยใช้

ระบบคลัินิกกฎหมายของคณะนิติศาสัตร์เป็นกระบวนการบริการสัังคมอย่างหน่�ง

   Meaning and philosophy of human rights; protection of human rights in interna-

tional and regional level; protection of human rights under Thai law. The practice of teaching and 

learning by using the legal clinic system of the Faculty of Law is a social service process.
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LAW 428 กฎหมายประกอบัรัฐธรรมนิูญ 2      2(2-0-4)

  (Organic Law II)

	 	 หลักัการสัำาคัญของกฎหมายประกอบรฐัธ์รรมนญ้วา่ดว้ยการปอ้งกนัแลัะปราบปรามท่จำรติ	

กฎหมายประกอบรัฐธ์รรมน้ญว่าด้วยผู้้ต้รวจำการแผู่้นดินของรัฐสัภา	กฎหมายประกอบรัฐธ์รรมน้ญว่าด้วยการ

ตรวจำเงนิแผู่้นดนิแลัะกฎหมายประกอบรฐัธ์รรมนญ้ว่าด้วยวธิ์พีื้จิำารณาคดอีาญาของผู้้ด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอ้ง

	 	 Significant	principles	of	the	organic	law	on	counter	corruption,	the	organic	law	on	

Ombudsmen, the organic law on the State audit, the organic law on criminal procedure for persons 

holding political positions.

LAW 429 กฎหมายมหาชนิทางเศรษฐกิจำ      2(2-0-4)

                   (Public Economic Law)

	 	 ความเป็นมา	พื้้�นฐาน	แลัะหลัักเกณฑ์ในการที�รัฐเข้าควบค่ม	แลัะดำาเนินกิจำกรรมทางด้าน

เศรษฐกิจำ	 ทั�งในแง่ของการเข้าควบค่มการดำาเนินการทางเศรษฐกิจำ	ของเอกชน	แลัะการที�รัฐเข้าดำาเนินการ

ในทางเศรษฐกิจำเอง	มาตรการต่างๆที�รัฐอาจำนำามาใช้ได้	 โดยศ่กษาจำากกฎหมายที�เกี�ยวข้อง	 การชี�ให้เห็นถ่ง

ข้อบกพื้ร่องต่างๆพื้ร้อมทั�งความเป็นไปได้ที�จำะแก้ปัญหาต่างๆ	เหลั่านั�น

  History, basic principles and rules related to state’s control and operation in 

economic activities: state’s control on private economic activities and state’s economic activities, 

problems and solutions of relevant public economic law; measurement by the state under the 

relevant laws; pointing out the problems and the possibility for solving such problems.

  กลั้่มวิิชา  กฎหมายกับัสูังคม

LAW 430 สูังคมวิิทยากฎหมาย       2(2-0-4)

  (Sociology of Law)

	 	 เจำตนารมณ์ของกฎหมายแลัะพื้ฤติกรรมของคนในสัังคมประกอบกับบริบทของสัังคม	แนว

ความคิดทางสัังคมวิทยาที�มีผู้ลัต่อกฎหมาย	แนวคิดเร้�องความเป็นธ์รรมทางสัังคม	ความหมาย	แลัะทฤษฎี

กฎหมาย	โครงสัรา้ง	แลัะววิฒันาการของกฎหมายไทย	รวมทั�งการบังคบัใชก้ฎหมายในสังัคม			การแบง่ปนัผู้ลั

ประโยชน์ของกล่่ัมตา่งๆทางสังัคม	รวมทั�งกล่่ัมของเช้�อชาติแลัะวัฒนธ์รรม	การศก่ษาใน	ลักัษณะประจัำกษน์ยิม

  The spirit of law and behavior of people in society comprising of social context; 

sociological idea affecting to law; social justice;  meanings and theories of law; structure and 

development of Thai law including the enforcement of law in society; jurisprudence of Interests of 

various social group including racial and cultural group; empirical study. 
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LAW 431 กฎหมายเพื�อการบัริโภคสูินิค�าแลัะการบัริการ    3(3-0-6)

  (Law for Goods Consumption and Services)

	 	 หลักัการค้่มครองผู้้บ้ริโภค	หลักัความรบัผู้ดิเดด็ขาด	หลักัความรับผู้ดิในผู้ลัติภณัฑ	์หลักัผู้้ซ้ึ่้�อ

ต้องระวังแลัะหลัักผู้้้ขายต้องระวัง		การขายตรงแลัะตลัาดแบบตรง	กฎหมายสัถานบริการ	กฎหมายเกี�ยวกับ

อาหารแลัะยา	การค่ม้ครองผู้้บ้รโิภคจำากการใชบ้รกิารสัถานเสัรมิความงาม	สัปา		สัถานพื้ยาบาลั	การโฆษณา	

บัตรอิเลั็กทรอนิกสั์	แลัะการท่องเที�ยว	กฎหมายว่าด้วยการค่้มครองผู้้้บริโภค	ความรับผู้ิดในผู้ลัิตภัณฑ์	แลัะ

กฎหมายว่าด้วยวัตถ่มีพื้ิษ	วัตถ่อันตราย	แลัะวัตถ่ออกฤทธ์ิ�ต่อจำิตแลัะประสัาท	แลัะยาเสัพื้ติด		

  Principle of consumer protection ; principle of strict liability ; principle of product 

liability ; let the purchaser beware and let the seller beware principle ; direct sale and direct market 

; law relating to entertainment spot ; law relating to food and drug ; consumer protection from using 

beauty parlor , spa ,clinic , advertising , electronic card  and touring ; law relating to consumer 

protection ; product liability and law relating to toxic substances , hazardous material , psychotropic 

object and narcotics.

LAW 432 กฎหมายเกี�ยวิกับัศิลัปะแลัะอ้ตสูาหกรรมการท่องเที�ยวิ    3(3-0-6)

                   (Law Governing Arts and Tourism Industry)

	 	 การค่้มครองศิลัปะในฐานะที�เป็นทรัพื้ย์สัินทางปัญญา	โบราณสัถาน	โบราณวัตถ่	แลัะการ

ค้าศิลัปะแลัะวัตถ่โบราณ	กฎหมายเกี�ยวกับการประกอบธ์่รกิจำนำาเที�ยว	แลัะมัคค่เทศก์	กฎหมายเกี�ยวกับการ

เข้าในเขตหวงห้ามของการท่องเที�ยว	กฎหมายเขตพื้ิเศษเกี�ยวกับการท่องเที�ยว	กฎหมายเกี�ยวกับการโรงแรม	

แลัะมาตรการทางกฎหมายในการค่้มครองนักท่องเที�ยว	

	 	 Art	protection	regarding	as	intellectual	property	;	archaeological	site	;	antiquities	

and	arts	and	antiques	trade	;	law	relating	to		the	torism	business	and	the	guide	;	law	relating	to	the	

entrance of forbidden tourism zone , law relating to the special tourism zone ; law relating to the 

hotel management and law maturement for the  protection of  tourists.  

LAW 433         กฎหมายกับัสูังคม       3(3-0-6)

  (Law and Society)

	 	 บทศก่ษา	“กฎหมาย”	ในความหมายอยา่งกวา้ง	ทั�งกฎหมายรฐักบักฎหมายจำารตีประเพื้ณี	

(สัทิธ์ชิม่ชน)	วธิ์พีื้จิำารณาหนา้ที�ของกฎหมายในสังัคม	๓	ดา้น	อนัไดแ้ก	่(๑)	ระงบัขอ้พื้พิื้าทในสัังคม	(๒)	ควบคม่

สัังคมให้สังบเรียบร้อย	(๓)	พื้ัฒนาสัังคมให้ก้าวหน้า

	 	 The	study	of	“law”	 in	 its	widest	senses	encompassing	both	state	 laws	and	

customary	 laws	(or	the	so-called	“community	rights”)	 ;	 the	three	functions	of	 law	in	society:	(1)	

conflict	resolution	(2)	social	control	(3)	social	change.
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LAW 434         โลักาภิวิัตนิ์กับักฎหมาย       3(3-0-6)

  (Globalization of Law)

	 	 “โลักาภิวตัน”์	หลักักฎหมายหลัายเร้�อง	เช่น	หลักัประชาธิ์ปไตย	หลักันิตธิ์รรม	หลักัค่ม้ครอง

ผู้้้ด้อยโอกาสั	หลัักอน่รักษ์ทรัพื้ยากรแลัะสัิ�งแวดลั้อม	

  Globalization ; legal concepts, such as democracy, the rule of law, protection of 

the under-privileged, and environmental conservation.   

LAW 435         กฎหมายกับัการพัฒนิา       3(3-0-6)

  (Law and Development) 

	 	 บทศ่กษาสัหสัาขาระหวา่งวชิานติศิาสัตร	์กบัวชิาพื้ฒันาเศรษฐกจิำแลัะสังัคม	การใชก้ฎหมาย

เพื้้�อสัร้างการพื้ัฒนาเศรษฐกิจำแลัะสัังคม		ประชาธ์ิปไตย	แลัะสัิทธ์ิมน่ษยชน

  The interdisciplinary study of law and economic and social development ; using 

law as an instrument to promote economic and social development, democracy and human rights.

LAW 436 กฎหมายค้�มครองผิู�บัริโภค      3(3-0-6)

  (Consumers Protection Law)

	 	 หลักัการ	เหตผู่้ลั	แลัะแนวคิดที�ทำาใหเ้กดิความจำำาเป็นที�จำะตอ้งมกีฎหมายค่ม้ครองผู้้บ้รโิภค	

มาตรการตา่งๆ	ทางกฎหมายที�ใชเ้พ้ื้�อการค้่มครองผู้้บ้รโิภค	วธิ์กีารบงัคับใชก้ฎหมาย	มาตรการที�ใชเ้พ้ื้�อเยยีวยา

แก่ผู้้้บริโภคซึ่่�งได้รับความเสัียหายทั�งตามที�ปรากฏิในกฎหมายว่าด้วยการค่้มครองผู้้้บริโภค	กฎหมายว่าด้วย

ความรับผู้ิดต่อความเสัียหายที�เกิดข่�นจำากสัินค้าที�ไม่ปลัอดภัย	กฎหมายว่าด้วยการขายตรง	กฎหมายว่าด้วย

วิธ์ีพื้ิจำารณาคดีผู้้้บริโภค	แลัะกฎหมายอ้�นที�เกี�ยวข้อง	

  This course explores principles, rationales and concepts providing room for 

enactment of legislation for the protection of consumers. The study embraces legal measures for 

consumer protection, enforcement of law and measures for redressing injury suffered by consumers 

as	embodied	in	the	Consumer	Protection	Act,	B.E.	2522	(1979),	Product	Liability	Law,	Direct	Sale	

Law, Consumer Case Procedure Law and other relevant legislation.

LAW 437 กฎหมายเกี�ยวิกับัการอ้ตสูาหกรรม     2(2-0-4)

  (Industrial Law)

	 	 หลักัทั�วไปของกฎหมายที�เกี�ยวกับการดำาเนินงานอต่สัาหกรรม	ตลัอดจำน		ระเบียบกฎเกณฑ์

การขอใบอน่ญาตต่างๆ	กฎหมายเกี�ยวกบัการควบคม่โรงงาน	กฎหมายเกี�ยวกบัมาตรการเร้�องความปลัอดภยั

ในโรงงาน	แลัะกฎหมายเกี�ยวกับมาตรฐานอ่ตสัาหกรรมระหว่างประเทศ
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  General principles of laws concerning industrial proceedings; including rules and 

regulations	governing	the	filing	of	various	applications;	laws	concerning	the	control	of	plants;	laws	

concerning safety measures in a plant; and law concerning International Organization for Stan-

dartzation.

LAW 438 กฎหมายสูิ�งแวิดิลั�อม       2(2-0-4)

  (Environmental  Law)

	 	 ความหมายของสัิ�งแวดลั้อม	 วิกฤตการณ์สัภาวะแวดลั้อมในประเทศแลัะในโลัก	กฎมาย

เกี�ยวกับการควบค่มมลัพื้ิษต่างๆ	 การอน่รักษ์สัิ�งแวดล้ัอมแลัะธ์รรมชาติแบบยั�งย้น	แนวนโยบายของรัฐใน

การประกันสัิทธ์ิของประชาชนให้อย้่ในสัิ�งแวดลั้อมที�มีค่ณภาพื้	การจำัดทำารายงานผู้ลักระทบสัิ�งแวดลั้อมแลัะ

สั่ขภาพื้	กฎหมายที�ควบค่มแลัะค่้มครองสัภาวะแวดลั้อม	กฎหมายสั่งเสัริมแลัะรักษาค่ณภาพื้สัิ�งแวดลั้อม	

กฎหมายที�ควบค่มการใช้ที�ดิน	แลัะกฎหมายผู้ังเม้อง		กฎหมายเกี�ยวกับป่าไม้	มาตรการทางกฎหมายแลัะทา

งอ้�นๆ	ในการอน่รักษส์ัิ�งแวดล้ัอม	การเรียก	ค่าเสีัยหายในคดีสัิ�งแวดล้ัอม	รวมทั�งองค์การอิสัระด้านสัิ�งแวดล้ัอม

แลัะสั่ขภาพื้

     The meanings of the environment; The environmental crisis and its effects on the 

country and the global; laws concerning environmental protection and conservation  pollution control 

and sustainable conservation of the environment and nature; government policies protecting citizens’ 

rights to live in a suitable environment; reporting on environmental and healthy impact assessment; 

law		controlling	and	protecting	environmental	condition	;	law	supporting	and	preserving	the	quality	

of the environment; law concerning the control of land utilization and city planning; forest law legal 

measures and other measures to conserve the environment; claims for damages in environmental 

cases incoulding environmentral and healthy independent entity.

LAW 439 กฎหมายเกี�ยวิกับัทรัพยากรธรรมชาติ                2(2-0-4)

  (Natural Resources Law)

								 	 กฎหมายเกี�ยวกับแร่	ก๊าซึ่ธ์รรมชาติ	นำ�ามัน	ป่าไม้	อ่ทยานแห่งชาติ	ทั�งบนบกแลัะในทะเลั	

ความหลัากหลัายทางชีวภาพื้	ทรัพื้ยากรชายฝึั�ง	การใช้แลัะการอน่รักษ์ทรัพื้ยากรธ์รรมชาติแบบยั�งย้น

  Laws concerning minerals, natural gas, oil, forests, national parks, both on the land 

and under the sea, biodiversity; sustainable exploitation and conservation of natural resources.

LAW 440 กฎหมายเกี�ยวิกับัการแพทย์แลัะสูาธารณสู้ข         3(3-0-6)

  (Law Govening Medical and Public Health)

	 	 หลัักการเกี�ยวกับสัิทธ์ิมน่ษยชน	สัิทธ์ิผู้้้ป่วย	ความรับผู้ิดของผู้้้ประกอบวิชาชีพื้แพื้ทย์	แลัะ
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สัาธ์ารณสั่ข	 กฎหมายเกี�ยวกับการควบค่มการประกอบวิชาชีพื้การแพื้ทย์แลัะการสัาธ์ารณสั่ข	 กฎหมายว่า

ด้วยวิธ์ีปฏิิบัติราชการทางปกครอง	ความผู้ิดทางลัะเมิด	แลัะกฎหมายว่าด้วยความรับผู้ิดทางลัะเมิดของเจำ้า

หน้าที�		กฎหมายอาหารแลัะยา	กฎหมายความรับผู้ิดในผู้ลัิตภัณฑ์	กฎหมายการสัาธ์ารณสั่ข	กฎหมายรักษา

ความสัะอาด	กฎหมายหลัักประกันสั่ขภาพื้

  Principle of human rights; right of patient ; Liability of doctor and public Health 

official;	Law	governing	Administrative	Procedure;	Liability	from	Wrongful	Acts,	Product	liability;	Law	

on	liability;	Law	on	liability	for	Wrongful	Acts	of	officials	:	Food	and	Drug	Law;	Public	Health	Acts,	

Cleanliness Law, Health security Acts.

LAW 441 กฎหมายเกี�ยวิกับัวิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนิโลัยี    3(3-0-6)

  (Science and Technology Law)

	 	 หลักัการค้่มครองสิัทธิ์แลัะเสัรภีาพื้	หลักัการค่ม้ครองผู้้บ้ริโภค	กฎหมายทรัพื้ย์สันิทางปัญญา	

กฎหมายการพื้ิจำารณาแลัะสั่งเสัริมวิทยาศาสัตร์เทคโนโลัยี	 กฎมายประกอบวิชาชีพื้วิทยาศาสัตร์วิศวกรรม	

สัถาปัตยกรรม	กฎหมายควบค่มอาคารแลัะผู้ังเม้อง	 กฎหมายเขตหวงห้ามต่างๆ	กฎหมายการสั่งเสัริมการ

อน่รักษ์พื้ลัังงาน

  Principle of right and freedom Protection; Consumer Protection Law; Intellectual 

Property Law; the development and Promotion of Science and Technology Law; Law on promo-

tion in Science, Engineering, Architecture; Building Control Act; Restrict Area Law; Promotion and 

Preservation of Energy Law

  วิิชาชีพ-เลัือก  กฎหมายธ้รกิจำแลัะกฎหมายระหวิ่างประเทศ

LAW 442 กฎหมายเพื�อการบัริหารแลัะจำัดิการธ้รกิจำ     3(3-0-6)

  (Law for Business Administration and Management)  

	 	 กฎหมายเกี�ยวกับการจัำดตั�ง	การบริหาร	การดำาเนนิการ	แลัะการเลิักกจิำการขององค์กรธ่์รกจิำ	

สัิทธ์ิแลัะหน้าที�ขององค์กรธ่์รกิจำ	การควบค่มกำากับด้แลัองค์กรธ่์รกิจำ	หน้าที�แลัะความรับผิู้ดชอบขององค์กร

ธ์่รกิจำในการทำานิติกรรมสััญญา	 	การควบค่มธ์่รกิจำด้วยกฎหมายพื้ิเศษ	การค่้มครองผู้้้บริโภค	 	ทรัพื้ย์สัินทาง

ปัญญา	ธ์่รกรรมอิเลั็กทรอนิกสั์	แลัะอาชญากรรมทางธ์่รกิจำ

  Law relating to the setting-up, management and dissolution of the business             

organization ; right and duty of business organization ; operating of business organization ; duty and 

responsibility of business organization for making juristic acts and contracts ; operating business 

with the special law ; consumer protection ; intellectual property, electronic transaction and white 

collar crimes.
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LAW 443 กฎหมายเพื�อการเจำรจำาแลัะระงบััข�อพิพาททางธ้รกิจำแลัะการอน้ิญาโตต้ลัาการ 3(2-2-5)

  (Negotiation for Alternative Dispute Resolution and Arbitration) 

	 		 กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับเทคนิคการเจำรจำา	ต่อรอง	แลัะวิธี์การทางกฎหมายเพ้ื้�อใช้ระงับข้อ

พื้ิพื้าททางธ์่รกิจำที�เกิดข่�น	หร้อที�เรียกว่า	“การระงับข้อพื้ิพื้าททางเล้ัอก”	ซึ่่�งเป็นเคร้�องม้อที�สัำาคัญเพื้้�อระงับข้อ

พื้ิพื้าททางธ์่รกิจำ	อย้่ในร้ปแบบของ	การเจำรจำา	ต่อรอง	การไกลั่เกลัี�ย	แลัะการชี�ขาด	 (โดยอน่ญาโตต่ลัาการ)	

กระบวนการแลัะขั�นตอนของ	 “การระงับข้อพื้ิพื้าททางเลั้อก”	 ภายใต้กฎเกณฑ์ของ	 คณะกรรมาธ์ิการ

สัหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	หร้อ	United	Nations	Commission	 on	 Interna-

tional	Trade	Law	(UNCITRAL)		แลัะ	สัภาหอการค้าระหว่างประเทศ	หร้อ	International	Chamber	

of	 Commerce	 (ICC)	แลัะศ่กษาถ่งสัถาบันเพ้ื้�อการระงับข้อพิื้พื้าทอาเซีึ่ยน	แลัะ	สัถาบันเพ้ื้�อการระงับข้อ

พื้ิพื้าทของประเทศไทย

	 	 Negotiation	technique	and	legal	procedure	under	the	term	of	alternative	dispute	

resolution or ADR: process of negotiation, mediation, and arbitration; ADR essential tools to resolve 

all the business discrepancies between the parties; use and importance of ADR for justice; ADR 

functions	and	workflows	under	the	UNCITRAL	and	ICC	Rules;	roles	of	the	ASEAN	and	Thailand	

ADR Institution in dispute resolution and arbritation.

LAW 444 กฎหมายเพื�อการประกอบัธ้รกิจำทางดิ�านิอสูังหาริมทรัพย์            3(3-0-6)

   (Law for the Business of Real Estate)

	 	 กฎหมายเกี�ยวกับที�ดินแลัะอาคารช่ด	การจัำดสัรรที�ดิน	แลัะผัู้งเม้อง	นโยบายการใช้ที�ดิน

ของรัฐ	ตัวแทน-นายหน้าค้าที�ดิน	การรังวัดแลัะสัอบเขตที�ดิน	การจำดทะเบียนสัิทธ์ิแลัะนิติกรรมในที�ดินแลัะ

อาคารช่ด		การเวนค้นอสัังหาริมทรัพื้ย์		กฎหมายเกี�ยวกับทรัพื้ยากรธ์รรมชาติแลัะสัิ�งแวดลั้อม	

  Law relating to land and condominium ; land allocation and city planning ; policy 

for the use of state land ; agent-broker of real estate ; land survey and land demarcation ; registra-

tion and juristic act on land and condominium ; expropriation of real estate ; law relating to natural 

resource and environment.

LAW 445       กฎหมายอาเซีียนิ                3(3-0-6)

           (ASEAN Law)

						 	 ความเป็นมาของการรวมกลั่่มประชาคมประชาชาติเอเซึ่ียตะวันออกเฉียงใต้	 หร้ออาเซึ่ียน	

กฎบัตรอาเซีึ่ยน	โครงสัร้างแลัะองค์กรย่อยของอาเซีึ่ยน	ความร่วมมอ้ทางด้านเศรษฐกิจำ	การเมอ้งความมั�นคง	

แลัะสัังคม-วัฒนธ์รรมของรัฐสัมาชิกอาเซึ่ียน	ความร่วมม้อระหว่างอาเซึ่ียนกับประเทศหร้อองค์การระหว่าง

ประเทศอ้�น	การศ่กษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของรัฐสัมาชิกอาเซึ่ียนที�น่าสันใจำ
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  The history of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN; ASEAN Charter; 

structure and subsidiary organs of ASEAN; economic, political and security, socio-cultural cooper-

ation between ASEAN members; cooperation between ASEAN and other coutries or organization; 

comparative study of domestic law of ASEAN nations.

LAW 446       กฎหมายการค�าระหวิ่างประเทศ               3(2-2-5)

  (International Trade Law)  

																				 กฎเกณฑ์พ้ื้�นฐานแลัะหลัักสัำาคัญในเร้�องของการค้าระหว่างประเทศอีกทั�งกฎหมาย

ที�เกี�ยวข้อง	 กิจำกรรมหร้อธ่์รกรรมหลัักที�เกิดข่�นในทางการค้าระหว่างประเทศ	 ที�มีการนำาเข้าแลัะสั่งออก	

กระบวนการ	การทำาสััญญาซึ่้�อขายระหว่างประเทศ	วิธ์ีการชำาระเงินระหว่างประเทศ	กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับ

การคา้ระหวา่งประเทศที�สัำาคญั	อาท	ิกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้	มาตรการโตต้อบการท่ม่ตลัาด	แลัะกฎหมา

ยอ้�นๆที�เกี�ยวขอ้ง	บรบิททางการคา้ระหวา่งประเทศ	หลักัเกณฑท์างการคา้ระหวา่งประเทศภายใต	้องคก์รการ

ค้าโลัก	(WTO)	แลัะสัภาหอการค้าระหว่างประเทศ	(ICC)		หลัักปฏิิบัติเยี�ยงคนชาติ	(NT)	แลัะหลัักแห่งชาติ

ที�ได้รับการอน่เคราะห์ยิ�ง	(MFN)

  The fundamental rules and principles of International Trade; the transaction of inter-

national trade involved in Import and Export; Legal Bill of Sale, Incoterm, Anti-Trust, Anti-Dumping;  

related	International	Trade	Law;	WTO	(World	Trade	Organization)	and	ICC	(International	Chamber	

of Commerce) basic rules; NT (National Treatment); MFN (Most Favor Nation) and International 

Trade contexts.

LAW 447 การเจำรจำาทางธ้รกิจำแลัะการร่างสูัญญา                                         3(3-0-6) 

  (Business Negotiations and Contract Drafting)

																											กระบวนการเจำรจำาทางธ่์รกจิำ	วธิ์กีารตอ่รองในทางธ่์รกจิำ	แลัะเทคนคิการรา่งสัญัญาทางธ่์รกจิำ	

บทบาทของกฎหมายที�มีผู้ลัต่อการเจำรจำาแลัะการร่างสััญญาทางธ์่รกิจำ

                            Process of business negotiation, methods of negotiation in business transactions; 

techniques	 for	drafting	business	contracts;	 the	 roles	of	 law	affecting	business	negotiation	and	

contract drafting

LAW 448          กฎหมายการเงินิแลัะการธนิาคาร      3(3-0-6)  

  (Monetary and Banking Law)

	 	 ความหมายแลัะความสัำาคัญของสัถาบันการเงิน	 แลัะการธ์นาคาร	นโยบายของรัฐแลัะ

บทบาทของธ์นาคารแห่งประเทศไทย	แลัะองค์กรต่างๆ	ของรัฐในการกำากับด้แลัสัถาบันการเงินแลัะธ์นาคาร	

การปริวรรตเงนิตรา	แลัะแลักเปลัี�ยนเงินตราแลัะเสัถยีรภาพื้ของเงนิ	นโยบายแลัะมาตรการในการดแ้ลัสัภาพื้

คลั่อง	 แลัะท่นสัำารองเงินตราระหว่างประเทศ	แลัะกฎหมายแลัะข้อบังคับต่างๆ	ที�อย่้ภายใต้การด้แลัของ
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ธ์นาคารแหง่ประเทศไทยแลัะองคก์รต่างๆของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง	บทบาทของสัถาบนัการเงนิ	แลัะธ์นาคารพื้าณิชย์

ในการระดมเงินออมแลัะการให้เครดิตหร้อสัินเช้�อในร้ปแบบต่างๆ	ซึ่่�งอาจำมีผู้ลักระทบต่อเศรษฐกิจำโดยรวม

ของประเทศ	 ธ่์รกิจำแลัะบริหารต่างๆ	ของสัถาบันการเงินแลัะธ์นาคารพื้าณิชย์	 ตลัอดจำนร้ปแบบของธ่์รกรรม

ทางการเงินที�เกี�ยวข้องประเภทของเครดิต	แลัะตราสัารทางการเงินต่างๆ	การบริหารความเสัี�ยงอันเกิดจำาก

การผู้ันผู้วนของอัตราแลักเปลัี�ยน	การชำาระเงินแลัะการโอนเงิน

	 	 The	meanings		and	importance	of	financial	and	banking	institutions;	state	policy	

and	roles	of	the	Bank	of	Thailand	and	other	state	organizations	to	supervise	financial	and	banking	

institutions;	currency	exchange	and	security	of	currency;	policy	and	measures	to	control	liquidity,	

International Reserved Fund; and laws and regulations under the authority of the Bank of Thailand 

and	other	state	organizations.	Roles	of	 financial	 institutions	and	commercial	banks	 to	mobilize	

saving money and issue loans and other types of credit affecting the Banks  to  mobilize  saving  

money  and  issue  loans  and  other  types  of credit  affecting the country’s economy; business 

and	services	of	financial	institutions	and	commercial	banks;	including	the	form	of	business	trans-

actions involved, types of credit and other negotiable instruments, risk management derived from 

fluctuations	of	the	exchange	rate,	payment	and	transfer	of	money.

LAW 449       กฎหมายเกี�ยวิกับัการทำาธ้รกรรมผิ่านิระบับัอินิเทอร์เนิ็ต                      3(3-0-6)

        (Law Relating to Transactions  through Internet System)

	 								 แนวคิดแลัะวิวัฒนาการของระบบคอมพื้ิวเตอร์เคร้อข่าย	ปัญหากฎหมายเกี�ยวกับการทำา

ธ์่รกรรมผู้่านระบบดังกลั่าว	ความร้้เบ้�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายทางเทคโนโลัยีสัารสันเทศแลัะการจำัดการข้อม้ลั	

ตลัอดจำนปัญหาของกฎหมายเกี�ยวกับ	เทคโนโลัยีสัารสันเทศในประเทศไทย

  Concept and evolution of computer network system, legal problem relating to 

transaction through internet, basic knowledge concerning technology and information law and 

information management including the law concerning information technology in Thailand.

LAW 450 กฎหมายกับัเศรษฐศาสูตร์               2(2-0-4)

  (Law and Economics)

	 	 บทบาทของกฎหมายทีมีต่อกลัไกของระบบเศรษฐกิจำแบบเสัรี	ตั�งแต่	การผู้ลัิต	การบริโภค	

บทบาทของรัฐแลัะเอกชนในการดำาเนินการทางเศรษฐกิจำ	 	 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจำของไทย	แลัะ

วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจำโลัก	บทบาทของกฎหมายในการสั่งเสัริมแลัะกำากับด้แลั	องค์กรทาง

เศรษฐกิจำ	แนวโน้มการออกกฎหมาย	เพื้้�อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจำ

  The role of laws in mechanisms of the free economic system starting from produc-

tion, consumption and the role of public and private sector in economic activity; analysis of Thai 

economic problems; and analysis of trends and directions of the world economy; the role of laws 
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pertaining to promotion and supervision of the economic sector; trends in law promulgated to solve 

economic problems.

LAW 451 กฎหมายหลัักทรัพย์                  3(3-0-6)

                     (Securities Exchange Law)

																						 ความเป็นมา	 โครงสัร้างแลัะการบริหารงานของตลัาดหลัักทรัพื้ย์	 	 สัถาบันต่างๆ	 ที�

เกี�ยวข้องการควบค่มการประกอบธ่์รกิจำหลัักทรัพื้ย์	 การค้าหลัักทรัพื้ย์ตาม	พื้ระราชบัญญัติหลัักทรัพื้ย์แลัะ

ตลัาดหลัักทรัพื้ย์	พื้.ศ.2535	แลัะกฎหมายอ้�นๆ	ที�เกี�ยวข้อง	กับหลัักทรัพื้ย์แลัะตลัาดหลัักทรัพื้ย์

              Historical background of the structure and administration of securities exchange 

market; institutions involved in the control of the securities business; trade of securities under the 

Security	Exchange	and	Security	Market	Act,	B.E.	2535	and	other	 laws	 relating	 to	security	and	

security markets.

LAW452 สูัมมนิากฎหมายธ้รกิจำ              3(3-0-6)

  (Seminar in Business Law)

	 	 ประเด็นปัญหากฎหมายในภาคธ่์รกิจำ	การใช้กฎหมายเพ้ื้�อแก้ไขปัญหาในการดำาเนินงาน

ทางธ์่รกิจำ

  Legal issues in the business sector; usage of laws for solving problems in business 

management.

LAW453 กฎหมายการคลััง                2(2-0-4)

  (Public Finance Law)

	 	 หลักักฎหมายการคลังัที�สัำาคัญเกี�ยวกบัการเงนิ	การคลังั	วธิ์กีารงบประมาณ	ระบบภาษอีากร	

สัถาบันการเงินแลัะการคลััง	หลัักเศรษฐศาสัตร์ที�เกี�ยวข้อง		กับการเงินการคลัังที�รัฐใช้ในประเทศ

	 	 Basic	principle	of	public	finance	law	:	state’s	monetary	and	finance;	process	in	

budgeting;	 state	 revenue	 system;	monetary	and	 finance	 institutions,	 and	economic	principles	

concerning	state’s	monetary	and	finance.

LAW454 กฎหมายการลังท้นิระหวิ่างประเทศ                                                    2(2-0-4)

  (International Investment Law)

	 	 กฎหมายแลัะหลัักปฏิิบัติการลังท่นระหว่างประเทศ	กฎหมายเกี�ยวกับการลังท่นของไทย

ในฐานะประเทศผู้้้รับการลังท่น	เช่น	กฎหมายว่าด้วย	การประกอบธ์่รกิจำของคนต่างด้าว	กฎหมายว่าด้วยการ

สั่งเสัริมการลังท่น	หลัักกฎหมายเกี�ยวกับการลังท่นของบางประเทศ	เช่น	เวียดนาม	ลัาว		เขมร	แลัะจำีน	ความ

ตกลังระหว่างประเทศในการสั่งเสัริมแลัะค่้มครองการลังท่น	อน่สััญญาภาษีซึ่้อนอน่สััญญาว่าด้วยการระงับ
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ขอ้พื้พิื้าทการลังท่น	ความตกลังระหว่างภ้มภิาค	ประเทศเกี�ยวกบัอต่สัาหกรรมแลัะการลังทน่	แลัะความตกลัง	

แลัะแนวโน้มความตกลัง	 ระหว่างประเทศในอนาคตในการเปิดเสัรีทางการลังท่นในกรอบ	APEC	 ร่างความ

ตกลัง		พื้ห่ภาคีทางการลังท่น		หลัักการ	การเปิดเขตเสัรีการลังท่นของอาเซึ่ียน

  Laws and practice of international investment; law on investment in Thailand as a 

host country: Foreign Business Act, law on the promotion of investment; legal principles of inves-

ment laws of some countries: Vietnam, Lao PDR., Combodia and the people’s Republic of China; 

agreements on the promotion and protection of investment; conventions on double taxation; Inter-

national Convention on the Settlement of Investment Disputes; AICO; agreements and future trends 

on the conclusion of international agreements on investment liberalization within APEC; Multilateral 

Agreement of Investment Guarantees MIGA; principles of ASEAN Investment Areas-AIA).

LAW455 กฎหมายสูหภาพย้โรป               3(3-0-6)

  (European Union Law) 

	 	 ความเป็นมาของการจำัดตั�งของสัหภาพื้ย่โรป	 หลัักทั�วไปของกฎหมายเกี�ยวกับสัหภาพื้

ย่โรป	กฎหมายระหว่างประเทศกับสัหภาพื้ย่โรป	สัถาบันของสัหภาพื้ย่โรป	สัิทธ์ิแลัะหน้าที�ของรัฐภาคีภายใต้

พื้ันธ์กรณีของสัหภาพื้ย่โรป	เขตอำานาจำศาลัแห่งสัหภาพื้ย่โรป	ปัญหาแลัะแนวโน้มของสัหภาพื้ย่โรป

  History of the establishment of European Union; general principles of the European 

Union; international law and the European Union; institutes of the European Union; rights and duties 

of Member States under European Union; jurisdiction of the European Court of Justice; problems 

and prospects of the European Union.

LAW456 กฎหมายการแข่งขันิทางการค�า                                                         3(3-0-6)

       (Competition Law)

						 	 แนวคิดแลัะหลัักการที�สัาคัญของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	แนวทางในการ

ควบค่มหร้อกำากับด้แลัโครงสัร้างทางธ์่รกิจำหร้อการกระทำาที�กระทบกระเท้อนต่อการแข่งขันโดยเสัรีอย่างเป็น

ธ์รรม	การกำาหนดข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่การกระทำาบางลัักษณะ	บทบาทของรัฐกับกลัไกการใช้	 ตลัอดจำน

ปัญหาที�สััมพื้ันธ์์เกี�ยวข้องกับการค้าแลัะการลังท่นระหว่างประเทศ

  This course aims to provide an account of concepts and fundamental principles 

of competition law, means used to control or regulate business structure and activities which will 

affect	the	free	and	fair	competition,	exceptions	to	specific	activities,	governmental	role	in	the	law	

enforcement and problems pertaining to international trade and international investment.



Rangsit University Bulletin 2022-2023

คณะนิิติิศาสติร์์ Faculty of Law

LAW457 กฎหมายขนิสู่งระหวิ่างประเทศ                                                    3(3-0-6)

  (International Transport Law)                                                   

	 	 กฎหมายลักัษณะรบัขนตามประมวลักฎหมายแพื้ง่แลัะพื้าณชิย์	หลัักกฎหมายขนสัง่ระหวา่ง

ประเทศ	รวมทั�งการขนส่ังคนโดยสัาร	การขนส่ังสิันค้าทั�งทางบก	ค้อทางถนน	แลัะทางรถไฟั	ทางนำ�าแลัะลัำาคลัอง	

ไม่รวมทางทะเลั	ทางอากาศแลัะการขนสั่งรวมหลัายทาง

     Carriage Law under the Civil and Commercial Code; principles of international 
carriage; transportation of passenger, land transpotation: by road and by rail way, by water way 
including canal but not including by sea, by air and consolidated transit.

LAW458 กฎหมายพาณิชย์นิาวิี                                                                 2(2-0-4)

                  (Maritime Law)

	 	 กฎหมายเกี�ยวกับการขนส่ังสันิคา้ทางทะเลัรป้แบบต่างๆ	ความสัำาคญัแลัะบทบาทของตรา

สัง่สันิคา้ทางทะเลั			การเชา่เหมาเรอ้	ในลักัษณะตา่งๆ	กฎหมายเกี�ยวกบัเรอ้เดนิทะเลั	ความผู้ดิแลัะการจำำากดั

ความรบัผู้ดิชอบของเจำา้ของเรอ้แลัะผู้้ข้นสัง่	การกกัเรอ้	การจำบัจำองเรอ้แลัะบร่มิสัทิธ์ทิางทะเลั	ความรบัผู้ดิอนั

เกดิจำากการเรอ้โดนกกั	การชว่ยเหลัอ้ก้ภั้ยทางทะเลั	การเฉลัี�ยความเสัยีหายทั�วไป	แลัะการประกนัภยัทางทะเลั		

ตลัอดจำนศ่กษาเกี�ยวกับลัักษณะแลัะร้ปแบบของการประกอบ	ธ์่รกิจำขนสั่งสัินค้าทางทะเลั

   Laws concerning carriage of goods by sea; importance and roles of Bill of Lading; 
chartered ship in various types; arrest of ships; laws of the sea; offense and restriction of ship 
owner’s liabilities and carrier’s liabilities; ship arresting; ship reservation and sea preferential rights; 
liabilities arising from ship arrested; rescuing and salvage from sea, general average damage and 
marine insurance; the study of nature and forms of business relating to carriage of goods by sea.   

             

LAW459 กฎหมายการเดิินิอากาศแลัะการบัินิพลัเรือนิ                                         3(3-0-6)

  (Air Navigation and Civil Aviation Law)

	 	 หลัักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำานาจำอธิ์ปไตยของรัฐเหน้อน่านฟั้าแลัะการ

ใช้พ้ื้�นที�ทางอากาศของรัฐ	 แลัะองค์การระหว่างประเทศที�เกี�ยวข้องกับการเดินอากาศแลัะการบินพื้ลัเร้อน

กฎหมายระหว่างประเทศที�เกี�ยวข้องกับการเดินอากาศแลัะการบินพื้ลัเร้อน	แลัะกฎหมายภายในที�เกี�ยวข้อง

กับการเดินอากาศแลัะการบินพื้ลัเร้อน		เช่น	อน่สััญญาชิคาโกว่าด้วยการบินพื้ลัเร้อนระหว่างประเทศ	ความ

ตกลังว่าด้วยการบริการขนสั่งทางอากาศระหว่างประเทศ		อน่สััญญาโตเกียวว่าด้วยการกระทำาความผู้ิดแลัะ

การกระทำาอ้�นๆในทำานองเดียวกันบนอากาศ	อนส่ัญัญากรง่เฮกว่าด้วยการปราบปรามการย่ดอากาศยานโดย

มิชอบ	อน่สััญญามอนทรีออลัเพ้ื้�อการสัร้างเอกภาพื้แก่หลัักเกณฑ์ในการขนส่ังทางอากาศระหว่างประเทศ	

พื้ระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พื้.ศ.2497	ประกาศคณะปฏิิวัติ	ฉบับที�	58	ประกาศกระทรวงคมนาคม	เร้�อง	

การค่้มครองสิัทธิ์ของผู้้้โดยสัารที�ใช้บริการสัายการบินของไทย	พื้.ศ.2553	พื้ระราชบัญญัติว่าด้วยความผิู้ด

บางประการตอ่การเดนิอากาศ	พื้.ศ.2521	พื้ระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการปฏิิบตัอิากาศยานที�กระทำาผิู้ดกฎหมาย	

พื้.ศ.2553
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  Principle of International law governing sovereignty over territorial air space and 

the State use of air space; international organization involving air navigation and civil aviation and 

international law regarding the same: Convention on International Civil Aviation, International Air 

Services Transit Agreement, Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board 

Aircraft,	Convention	on	the	Suppression	of	Unlawful	Seizure	of	Aircraft,	Convention	for	the	unifica-

tion	of	Certain	Rules	for	International	Carriage	by	Air,	Air	navigation	act	B.E.	2497,	Declaration	of	

Revolutionary	Counsil	No.	58,	Declaration	of	Ministry	of	transportation	regarding	the	Protection		of	

the	right	of	the	Passengers	using	Thai	Air	lines	B.E.	2553,	Some	offences	to	the	Air	navigation	act	

B.E.	2521,	The	Practice	of	Aircraft	Committing	the	Offences	Act	B.E.	2553

LAW460 กฎหมายสูารสูนิเทศแลัะดิิจำิทัลั              3(2-2-5)

   (Digital Law)

		 	 วิชานี�เป็นการศ่กษากฎหมาย	ระเบียบ	แลัะนโยบายเทคโนโลัยีสัารสันเทศในย่คเศรษฐกิจำ

ดิจำิทัลัโดยม่่งเน้น	ในหัวข้อดังต่อไปนี�	(1)	กฎหมายแลัะระเบียบด้านกิจำการโทรคมนาคมแลัะกิจำการกระจำาย

เสัยีงแลัะกจิำการวิทย่โทรทศัน	์(2)	กฎหมายเกี�ยวกบัข้อมล้ัขา่วสัาร	(3)	กฎหมายแลัะกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบั	

เทคโนโลัยีสัารสันเทศ(4)	กฎหมายเกี�ยวกับการทำาธ่์รกรรมทางอิเล็ักทรอนิกส์ัแลัะการกระทำาความผิู้ดเกี�ยวกับ

คอมพื้ิวเตอร์	

   This course will explore in depth of laws, regulation, and policy issues in emerging 

digital	economy.	Primary	focus	of	the	course	will	be	on	(1)	the	telecommunications	andbroadcast-

ing	laws	and	regulation	(2)	Information	law	(3)	legal	and	regulatory	issues	presentedby	the	rise	of	

information	technology	and	the	copyright	of	software	(4)	the	proper	role	ofunbundling	policies	to	

advance	competition	(5)	electronic	transaction	law	and	computer-related	crime	act

LAW 470  สูหกิจำศึกษา                                                                          6(0-35-18)

  (Cooperative Education)  

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : LAW 312 หลััก่วิิชาชีพแลัะประสบัก่ารณ์์นัก่ก่ฎหมาย

	 	 การปฏิิบัติงานด้านนิติศาสัตร์ในร้ปแบบต่างๆในสัำานักงาน	ที�ได้รับเลั้อกเสัม้อนเป็นเจำ้า

หน้าที�ของหน่วยงานนั�นเป็นเวลัาไม่น้อยกว่า	16	สััปดาห์ติดต่อกัน	หร้อ	560	ชั�วโมง	การทำางานให้แลั้วเสัร็จำ

ตามที�ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลัาปฏิิบัติงาน	การส่ังบันท่กประจำำาวันกับที�ปร่กษางานท่กสััปดาห์	การ

ประเมนิผู้ลังานจำากหวัหนา้หนว่ยงานที�ทำาการปฏิิบตังิานนั�น	หร้อการปฏิบิตังิานดา้นนติศิาสัตร์ร่วมกบัองค์กร

ภาค						ประชาสัังคมหร้อช่มชน	ภายใต้การประสัานงานของศ้นย์ช่วยเหลั้อทางกฎหมาย	คณะนิติศาสัตร์โดย

นำาความร้้ที�ได้ศ่กษามาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของสัังคมที�เป็นประเด็นสัำาคัญของช่มชน	 	 เพ้ื้�อนำาไปส่้ัการ

เยียวยาให้กับคนหม้่มาก	โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเคร้�องม้อสัำาคัญ	มีการลังรับฟัังแลัะเก็บข้อม้ลั

จำากกลั่่มคนหร้อพื้้�นที�เป้าหมาย	 เป็นเวลัาไม่น้อยกว่า	16	สััปดาห์ติดต่อกัน	หร้อ	560	ชั�วโมง	มีการรายงาน
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ข้อเท็จำจำริง	ปัญหา	แลัะกระบวนการแก้ไขปัญหา	ซึ่่�งมีการรับรองจำากองค์กรภาคประชาสัังคมหร้อผู้้้นำาช่มชน

ต่ออาจำารย์ที�ปร่กษาท่กสััปดาห์	 แลัะมีการนำาเสันอกระบวนการในการแก้ไขปัญหาภายใต้การอภิปรายแลัะ

วิเคราะห์ประเด็นสัำาคัญในลัักษณะการแลักเปลัี�ยนเรียนร้้ระหว่างนักศ่กษากับอาจำารย์ที�ปร่กษา	องค์กรภาค

ประชาสัังคม	แลัะช่มชน	 ไม่น้อยกว่า	2	ครั�ง	ทั�งนี�	 โดยรับการประเมินการปฏิิบัติงานจำากคณาจำารย์	องค์กร

ภาคประชาสัังคมหร้อช่มชน	แลัะคณะผู้้้ทรงค่ณว่ฒิภายนอกแลัะภายในที�มหาวิทยาลััยแต่งตั�ง

  The practice in the areas of law in a selected organization like an employee of such 

organization	for	at	least	16	consecutive	weeks	or	560	hours.	The	completion	of	assignment	within	

the practice period The submission of the Diary records to the job advisor weekly by students, 

and the evalualion by the job supervisor of such organization or The practice in the areas of law 

with the Civil Society Organization or community coordinated by the law clinic of Faculty of Law by 

bringing	the	knowledge	from	the	study	to	solve	significant	problem	of	community	for	the	purpose	

of indemnifying to many people by using the procress of law being important tools; hearing and 

receiving	information	from	the	target	group	of	people	or	areas	for	at	least	16	consecutive	weeks	or	

560	hours;	reporting	the	real	problems	and	its	resolving	process	certified	by	Civil	Society	Organ-

ization or community leader to adviser weekly and presentation the resolving process under the 

learning exchange of important issues by debating and analysing between students and advisers, 

Civil Society Organization and community for at least two times evaluated by instructor, Civil Society 

Organization or community and internal and external expert appointed by the University.

  3.1.5.3 หมวิดิวิิชาเลัือกเสูรี 6   หนิ่วิยกิต

	 	 เลั้อกจำากรายวิชาที�เปิดสัอนในมหาวิทยาลััยรังสัิต	ยกเว้นรายวิชาต่อไปนี�

LAW 480 กฎหมายกับัการบัริหารธ้รกิจำ            2(2-0-4)

           (Law and Business Administration) 

						 	 บทบาทของกฎหมายที�มีต่อการจำัดตั�งองค์กรธ่์รกิจำ	หน้าที�งานทางธ่์รกิจำ	การผู้ลิัต	การเงิน								

การบริหาร	ทั�งด้านงานบ่คคลัแลัะการควบค่มกำากับด้แลั	ผู้ลักระทบของธ์่รกิจำต่อสัังคม	ผู้้้บริโภค

  The Role of laws in establishment of functions business organizations; business 

obligations;	production;	finance;	personnel	and	management		administration;	business	affecting	

to society and consumers.

LAW 481 กฎหมายธ้รกิจำ                      3(3-0-6)

           (Business Law)

	 	 เอกเทศสััญญาต่างๆที�สัำาคัญ	ซึ่้�อขาย		เช่าทรัพื้ย์		เช่าซึ่้�อ	คำ�าประกัน		จำำานอง		จำำานำา		ตั�วเงิน		

กฎหมายที�เกี�ยวกับองค์กรธ์่รกิจำ	ได้แก่	ธ์่รกิจำที�ดำาเนินการโดยเอกชนคนเดียว		ห้างห่้นสั่วนสัามัญ	ห้างห่้นสั่วน
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จำำากัด		บริษัทจำำากัด		บริษัทมหาชน		จำำากัด		การจำัดตั�ง		การจำดทะเบียน		สัิทธ์ิแลัะหน้าที�		การดำาเนินการ	การ

บริหารแลัะการเลัิกกิจำการ		บริษัทเงินท่นแลัะเครดิตฟัองซึ่ิเอร์		กฎหมายที�ควบค่มธ์่รกิจำเป็นพื้ิเศษ	กฎหมาย

ค่้มครองผู้้้บริโภค		กฎหมายทรัพื้ย์สัินทางปัญญา		กฎหมายอิเลั็คทรอนิกสั์

	 	 The	important	specific	contracts	:	sale	-	purchase,	hire	of	property,	hire-purchase,	

surety, mortgage, pledge, negotiable instrument, law concerning business entity, i.e., business 

operated by one private person; partnership, limited partnership, limited company, public company 

limited; the setting up, registration of right and duty, administration and dissolution of business, 

finance	and	credit	foncier	company;	law	controlling	special	business,	consumer	protection	law,	

intellectual property law, electronic law.
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	 แห่งเนติบัณฑิตไทย	
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5.   ผิู�ช่วิยศาสูตราจำารย์ ดิร.ธานิี วิรภัทร์
 ผิู�อำานิวิยการหลัักสููตรนิิติศาสูตรมหาบััณฑิิต
	 น.บ.	มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
	 น.ม.	(กฎหมายธ์่รกิจำ)	มหาวิทยาลััยธ์่รกิจำบัณฑิตย์
	 ประกาศนียบัตร	(กฎหมายภาษีอากร)	
	 สัำานักศ่กษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสัภา
	 น.ด.	มหาวิทยาลััยธ์่รกิจำบัณฑิตย์
6.  นิิดิาวิรรณ   เพราะสู้นิทร
 หัวิหนิ�าหลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต
	 น.บ.		(นิติศาสัตรบัณฑิต)		จำ่ฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย
	 น.ม.		(นิติศาสัตรมหาบัณฑิต)	สัาขากฎหมายธ์่รกิจำ		
	 จำ่ฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย
 In academic partnership with Kyushu University,  
 Thailand.
7.   นินิลัพัทธ์  พิตรพิบัูลัปรียา
 หัวิหนิ�าหลักัสูตูรนิิติศาสูตรบัณัฑิิต (ระบับัการศึกษา
 ทางไกลัทางอินิเตอร์เนิ็ต)
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
 LL.M. Intellectual Property Law, Law & Technology 
	 Certificate	of	Specialization	University	of		California	
 Berkeley, School of Law (Boalt Hall), Berkeley,  
 California, U.S.A.
8.			 ศาสัตราจำารย์	ดร.ประสัิทธ์ิ�		เอกบ่ตร
	 น.บ.,	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
	 D.S.U.	(Droit	International	Public),	Université	Paris	2
 D.E.A. (Droit International), 
	 Doctorat	de	en	Droit	(Régime	Unique),	(Mention		
	 Très	Honorable)	Université	Paris	2
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9.  รองศาสูตราจำารย์ ดิร.มงคลั  เทียนิประเทืองชัย
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
	 ศษ.บ.	(ศ่กษาศาสัตรบัณฑิต)	สัาขาบริหารการศ่กษา		
	 มหาวิทยาลััยสั่โขทัยธ์รรมาธ์ิราช
	 น.ม.	(นิติศาสัตรมหาบัณฑิต)	สัาขากฎหมายธ์่รกิจำ		
	 มหาวิทยาลััยธ์่รกิจำบัณฑิตย์
	 รสั.ม.	(พื้ัฒนาแรงงานแลัะสัวัสัดิการมหาบัณฑิต)		
	 มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
	 พื้ธ์.ด.	(พื้่ทธ์ศาสัตรด่ษฎีบัณฑิต)	สัาขาปรัชญา		
	 มหาวิทยาลััยมหาจำ่ฬาลังกรณราชวิทยาลััย
10.   ดิร.ธเนิศ สู้จำารีก้ลั 
	 น.บ.,	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
 M.A., Master of Arts, Political Science (Urban  
 Affairs), University of  Detroit, USA.
 M.C.L, Master of Comparative Law, George
	 Washington	University,	USA.
	 LL.M.(Highest	Hons),	Master	of	Laws	(With	Highest
 Honors), International and Comparative Law,  
	 George	Washington	University,	USA.
 S.J.D., Doctor of Juridical Science, Law, George  
	 Washington	University,	USA.
11.  ดิร.ศักดิิ�ณรงค์ มงคลั
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	จำ่ฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย
	 น.ม.	(กฎหมายมหาชน)	จำ่ฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย	
	 บช.ด.	(ปรัชญาด่ษฏิีบัณฑิต)	สัาขาวิชาสัหวิทยาการ		
	 มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
12.  ดิร.วิัชราภรณ์   บัำาร้ง
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยธ์่รกิจำบัณฑิตย์		
	 น.ม.	(นติศิาสัตรมหาบณัฑติ)	มหาวิทยาลัยัธ่์รกจิำบณัฑติย์
	 น.บ.ท.	(เนติบัณฑิตไทย)	สัำานักอบรมศ่กษากฎหมาย	
	 แห่งเนติบัณฑิตยสัภา
	 น.ด.	(นิติศาสัตรด่ษฎีบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรังสัิต

13. ดิร.สูลัิลัา  กลัั�นิเรืองแสูง 
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
	 น.ม.	(นิติศาสัตรมหาบัณฑิต)	สัาขากฎหมายระหว่าง	
	 ประเทศ	มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
	 น.บ.ท.	(เนติบัณฑิตไทย)	สัำานักอบรมศ่กษากฎหมาย	
	 แห่งเนติบัณฑิตยสัภา
	 น.ฎ.	(นติศิาสัตรดษ่ฎบีณัฑติ)	มหาวทิยาลัยัธ์รรมศาสัตร์
14   สู้จำินิต์  เสูนิาแพทย์
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
	 น.ม.	(นติศิาสัตรมหาบณัฑติ)	มหาวทิยาลัยัรามคำาแหง
15.  วิศินิ   อ้สูันิโนิ
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
	 ค.อ.บ.	(คร่ศาสัตร์อ่ตสัาหกรรมบัณฑิต)	มหาวิทยาลััย	
	 พื้ระจำอมเกลั้าพื้ระนครเหน้อ
	 น.ม.	(นิติศาสัตรมหาบัณฑิต)	สัาขาบริหารงาน
	 ย่ติธ์รรม	มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
	 น.บ.ท.	(เนติบัณฑิตไทย)	สัำานักอบรมศ่กษากฎหมาย	
	 แห่งเนติบัณฑิตยสัภา
16.   อนิันิต์   สูันิติภาพ
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
	 น.ม.	(นติศิาสัตรมหาบณัฑติ)	มหาวทิยาลัยัรามคำาแหง
17.  สู้ธีราภรณ์   แสูงจำันิทร์ศรี
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
	 น.ม.	(นิติศาสัตรมหาบัณฑิต)	สัาขากฎหมายภาษี		
	 มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
	 น.บ.ท.	(เนติบัณฑิตไทย)	สัำานักอบรมศ่กษากฎหมาย	
	 แห่งเนติบัณฑิตยสัภา
18.  วิันิชัย   สูอนิศิริ
	 น.บ.		(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
	 ศศ.ม.	(ศิลัปศาสัตรมหาบัณฑิต)	สัาขารัฐศาสัตร์		
	 มหาวิทยาลััยเกษตรศาสัตร์
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19.		 รพื้ีพื้ร		สัายสังวน
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยธ์รรมศาสัตร์
	 ศศ.บ.	(ศิลัปศาสัตรบัณฑิต)		มหาวิทยาลััยรามคำาแหง
 LL.M. (International Trade Law) Brunel University, 
 United Kingdom
20.			รัศมี	สั่ขรักษา
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรังสัิต
 LL.M. Master degree (Economic law), School of  
 Law, Guangxi Normal University, Chinese 

21.  เขมมิกา ศรีร�อยคำา 
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรังสัิต
 LL.M. Master degree (International law), School of  
 Law, Guangxi Normal University, Chinese
22.  อนิิสูา มานิะทนิ
	 น.บ.	(นิติศาสัตรบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรังสัิต
	 น.ม.	(นิติศาสัตรมหาบัณฑิต)	มหาวิทยาลััยรังสัิต


