หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

*****************************************
1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่ออนุปริญญานิติศาสตร์

:
:

(น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต
อนุปริญญาสาขาวิชานิติศาสตร์

2.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสู ต รนิติ ศาสตรบัณฑิ ต ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบั นได้รั บ อนุมั ติจากสานั กงานคณะกรรมการการ อุด มศึกษา
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 7452 โดยได้เ ริ่มใช้จัด การศึกษาให้กับ นักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึ กษา 2547 เป็นต้นมา
การจัดการศึกษาของหลักสูต รมี ลักษณะเด่น คือ การมุ่งเน้นผลิต บัณฑิต ให้มีค วามรู้ค วามสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน
กฎหมายธุร กิจ กฎหมายหลั กทรัพ ย์ กฎหมายการค้า ลงทุ น กฎหมายธุร กิจ ระหว่ างประเทศ กฎหมายเกี่ย วกั บ การ
ประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่าง ๆ ได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ( Negotiation) การร่างสัญญา (Contract Drafting) กิจการเพื่อการร่วมค้า (Joint Venture)
การเข้าซื้อกิจการ (Take Over) การควบธุรกิจ (Merger) ตลอดจนการร่ว มแสวงหาประโยชน์ท างธุรกิจในรูป แบบอื่ น
การศึกษาวิธีการระงับ ข้อพิพาท (Alternative Dispute Resolution) การไกล่เ กลี่ยข้อพิพาท (Mediation) การประนีป ระนอม
ยอมความ (Compromise) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การให้ค าแนะนากฎหมายและโนตารี พับ บลิ ค
(Notaries Public)
เนื่ อ งจาก ข้ อ บั ง คั บ สภาทนายความ ว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมวิ ช าว่ า ความ พ .ศ. 7472 ข้ อ 4 คุ ณ สมบั ติ
ของผู้เ ข้ารับ การฝึกอบรมกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าอนุป ริญญาทางนิติศาสตร์ เป็นผู้ มี
สิท ธิ เ ข้ ารั บ การฝึ กอบรมวิช าว่ าความได้ และเมื่ อผ่ านการฝึก อบรมของสภาทนายความจึง จะมี สิท ธิป ระกอบวิช าชี พ
ทนายความได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมวิ ช าว่ า ความของสภา
ทนายความได้ร ะหว่า งที่ก าลั งศึ กษา คณะนิติศ าสตร์ จึง เห็ นควรปรั บ ปรุ งการให้ คุณ วุฒิ อนุ ปริญ ญาเพิ่ มเติม สาหรั บ
นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาครบทุ ก รายวิ ชาที่ ก าหนดตามเกณฑ์ ก ารให้ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อนุ ปริ ญ ญา สาข าวิ ช านิ ติ ศ าสต ร์
ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 7452
3.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต และระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต

4.

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับอนุปริญญา 3 ปี
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5.

การรับเข้าศึกษา
1. สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2. สอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4. รับเข้าตามโครงการพิเศษ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูต รของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) ไม่เป็นคนวิกลจริต
(5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
(6) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ผู้มีสิทธิขอรับปริญญา จะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
และได้ แต้ มเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 2.00 ส าหรั บกรณี ที่ นั กศึ กษาเรี ยนครบตามหลั กสู ตรแต่ ได้ แต้ มเฉลี่ ย
สะสมต่ ากว่ า 2.00 แต่ ไม่ ต่ ากว่ า 1.75 อาจขอรั บ อนุ ป ริ ญญาได้ (เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ การให้
อนุ ป ริ ญ ญา ส าหรั บ ผู้ ที่ ส อบไล่ ไ ด้ ค รบทุ ก ลั ก ษณะวิ ช าตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2549) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ

ระดับอนุป ริญญา
ผู้มีสิทธิขอรับอนุปริญญาและ/หรือเทียบเท่าต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไม่น้อย
กว่า 109 หน่วยกิต และแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 นักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
(3 ปีการศึกษา) และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เปิด
สอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 ได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูต รนิติศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่
1/2554 วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
 คณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/7445 วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.7445

3
 คณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/7445 วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.7445
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/7444 วันที่
12 เดือน มกราคม พ.ศ. 7444
 คณะกรรมการบริหารของสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/7444 วันที่
7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 7444
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูต รในการประชุม ครั้งที่
7/7444 วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
7.

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
ภายในปี พ.ศ. 7442

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นิติกร
(7) ที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ
(3) ผู้พิพากษา
(5) อัยการ
(4) ข้าราชการในสายตุลาการ
(6) ตารวจ / ทหาร
(2) ปลัดอาเภอ
(2) ข้าราชการในสายปกครอง
(2) นักการเมือง
(10) นักวิชาการ
(11) อาชีพใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิต บัณฑิต ที่มีค วามรอบรู้ มีทักษะในวิชาชีพนักกฎหมาย สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรมและนิติธรรม

4
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้กฎหมายได้ถูกต้อง รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในด้านการ
ตีความ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่มีจริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้อย่างถูกต้อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 7 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษา
ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 7 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกี ยรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก) ไม่มีการเทียบเคียง
หน่วยกิต
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 6 (ภาคผนวก ก)

 ระดับปริญญาตรี
1. จานวนหน่วยกิต จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
- กลุ่มสังคมศาสตร์
2
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
- กลุ่มวิชาภาษา
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.7 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

106
89
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 ระดับอนุป ริญญา
1. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
- กลุ่มสังคมศาสตร์
2
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ไม่น้อยกว่า

76
76

หน่วยกิต
หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต
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ตารางแสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)
ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

GE 1340
GE 1053
GE 1082
GE 2202
GE 1102
GE 1132
GE 2222

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556)
หน่วยกิต

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

0(0/0-3-3)
0(2/2-1/2-3)

โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต

2(2/2-3-3)

กฎหมายกับสังคม

2(2/2-3-3)

ไทยกับสภาวการณ์โลก

2(2/2-3-3)

ทักษะและกระบวนการคิด

2(2/2-3-3)

ตรรกวิทยา: การใช้เหตุผลใน

2(2/2-3-3)

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

GE 1340
GE 1053
GE 2142
GE 2202
GE 1102
GE 1113
GE 2222

ชีวิตประจาวัน

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

0(0/0-3-3)
0(2/2-1/2-3)

อาเซียนศึกษา

2(2/2-3-3)

กฎหมายกับสังคม

2(2/2-3-3)

ไทยกับสภาวการณ์โลก

2(2/2-3-3)

จีนศึกษา

0(0/0-3-3)

ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผลใน

2(2/2-3-3)

ชีวิตประจาวัน

GE 2241 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
รวม

1(1/1-3-3)

LA 1012

กฎหมายลักษณะบุคคล

2(2/2-3-3)

2(2/2-3-3)

19(18/18-1/2-0)

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

รวม

19(18/18-1/2-0)

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา

หน่วยกิต

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1/1-1/2-3) GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
0(2/2-1/2-3)

คุณภาพชีวิต

GE 1112
GE 1122
GE 1092
GE 2212
LA 1320
LA 1033

หน่วยกิต

0(2/2-1/2-3)
2(1/1-1/2-3)

คุณภาพชีวิต

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2(2/2-3-3)

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้

2(2/2-3-3)

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

2(2/2-3-3)

ภาวะผู้นากับการจัดการ

2(2/2-3-3)

หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย

0(0/0-3-3)

กฎหมายอาญาหลักทั่วไป

0(0/0-3-3)

รวม

19(17/17-2/4-0)

GE 1112
GE 1122
GE 1092
GE 1082
LA 1320
LA 1033

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

2(2/2-3-3)

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้

2(2/2-3-3)

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

2(2/2-3-3)

โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต

2(2/2-3-3)

หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย

0(0/0-3-3)

กฎหมายอาญาหลักทั่วไป

0(0/0-3-3)

รวม

19(17/17-2/4-0)
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ตารางแผนการศึก ษา (ต่อ )
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)
ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556)
ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

หน่วยกิต

EG 2410 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
0(2/2-1/2-0) EG 2410
นิติศาสตร์ 1
LA 2310 กฎหมายลักษณะทรัพย์
0(0/0-3-3) LA 2310
LA 2320 มูลหนี้ 1
0(0/0-3-3) LA 2320
LA 2300 ผลแห่งหนี้
0(0/0-3-3) LA 2300
LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสาคัญ 1
2(2/2-3-3) LA 2042
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล
2(2/2-3-3) LA 2052

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนิติศ าสตร์ 1

0(2/2-1/2-3)

กฎหมายลักษณะทรัพย์

0(0/0-3-3)

มูลหนี้ 1

0(0/0-3-3)

ผลแห่งหนี้

0(0/0-3-3)

กฎหมายเอกเทศสัญญาสาคั ญ 1

2(2/2-3-3)

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

2(2/2-3-3)

หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

2(2/2-3-3)

ไทย

LA 2132 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
รวม

2(2/2-3-3)

LA 2132

18(17/17-1/2-0)

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

รวม

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

EG 2420 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร์ 2
LA 2063 มูลหนี้ 2
LA 2072 กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและ

0(2/2-1/2-

EG 2420

18(17/17-1/2-0)

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ

0(2/2-1/2-3)

นิติศาสตร์ 2

3)

LA 2063 มูลหนี้ 2
2(2/2-3-3) LA 2072 กฎหมายว่าด้ วยการกู้ยืมและ
0(0/0-3-3)

หลักประกัน

0(0/0-3-3)
2(2/2-3-3)

หลักประกัน

LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสาคัญ 2

LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสาคัญ 2

2(2/2-3-3)

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
2(2/2-3-3) LA 2302 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

0(0/0-3-3)

2(2/2-33)

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
LA 2302 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

0(0/0-3-3)

การเมือง

2(2/2-3-3)

การเมือง

LA 0302 กฎหมายแรงงาน

2(2/2-3-3)
รวม

17(16/16-1/2-0)

LA 0302

กฎหมายแรงงาน

2(2/2-3-3)
รวม

17(16/16-1/2-0)
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ตารางแผนการศึก ษา (ต่อ )
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)
ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

LA 3012
LA 0320
LA 0304
LA 3043
LA 0300
………

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

กฎหมายลักษณะครอบครัว

2(2/2-3-3)

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ

0(0/0-3-3)

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

4(4/4-3-3)

กฎหมายลักษณะพยาน

0(0/0-3-3)

กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ

0(0/0-3-3)

เลือกเสรี (1)

2-0(............)
รวม

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

LA 0302
LA 0300
LA 0130
LA 0112
LA 0122
LA 0100
………

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556)

LA 3012
LA 0320
LA 0304
LA 3043
LA 0300
………

หน่วยกิต

กฎหมายลักษณะครอบครัว

2(2/2-3-3)

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ

0(0/0-3-3)

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

4(4/4-3-3)

กฎหมายลักษณะพยาน

0(0/0-3-3)

กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ

0(0/0-3-3)

เลือกเสรี (1)

17-18(.................)

2-0(............)
รวม

17-18(.................)

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

กฎหมายลักษณะมรดก

2(2/2-3-3)

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

0(0/0-3-3)

กฎหมายปกครอง

0(0/0-3-3)

นิติปรัชญา

2(2/2-3-3)

การระงับข้อพิพาท

2(2/2-3-3)

กฎหมายภาษีอากร

0(0/0-3-3)

เลือกเสรี (2)

2-0(............)

LA 0302
LA 0300
LA 0130
LA 0112
LA 0122
LA 0100
………

หน่วยกิต

กฎหมายลักษณะมรดก

2(2/2-3-3)

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

0(0/0-3-3)

กฎหมายปกครอง

0(0/0-3-3)

นิติปรัชญา

2(2/2-3-3)

การระงับข้อพิพาท

2(2/2-3-3)

กฎหมายภาษีอากร

0(0/0-3-3)

เลือกเสรี (2)

2-0(............)

รวม

17-18(.................)

รวม

17-18(.................)

ชั้นปีที่ 3 ภาค 3

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

หน่วยกิต

LA 3313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
รวม

3(0-0-3/12)
3(0-0-3/12)

LA 3313

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
รวม

3(0-0-3/12)
3(0-0-3/12)

หมายเหตุ การฝึก ประสบการณ์ฯ 4 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 7 เดือน (ต้องมี GPA เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.33
นับตั้ง แต่ ปี 1 –ปี 0 ภาคการศึก ษาที่ 1)
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ตารางแผนการศึก ษา (ต่อ )
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556)

ชั้นปีที่ 4 ภาค 1

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาค 1

LA 4310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LA 4320 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

0(0/0-3-3)
0(0/0-3-3)

LA 4310
LA 4320

หน่วยกิต

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

0(0/0-3-3)

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

0(0/0-3-3)

บุคคล

LA 4302 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
LA 4342 การให้คาแนะนากฎหมายและโนตา

2(2/2-3-3)
2(2/2-3-3)

LA 4302
LA 4342

รีพับบลิค
0(0/0-3-3)

LA 4340

กฎหมาย

การให้คาแนะนากฎหมายและ โนตา

2(2/2-3-3)

ประวัติศาสตร์กฎหมายและการพัฒนา

0(0/0-3-3)

กฎหมาย

เอกเลือก (1)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (2)

2(2/2-3-3)
รวม

ชั้นปีที่ 4 ภาค 2

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

2(2/2-3-3)

รีพับบลิค

LA 4340 ประวัติศาสตร์กฎหมายและการพัฒนา
……..
……..

การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา

……..
……..

เอกเลือก (1)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (2)

2(2/2-3-3)

17(17/17-0-0)

รวม

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาค 2

เอกเลือก (0)

0(0/0-3-3)

เอกเลือก (4)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (5)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (0)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (0)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (0)

2(2/2-3-3)

เลือกเสรี (0)

2(2/2-3-3)
รวม

13-15(.................)

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

17(17/17-0-0)

หน่วยกิต

เอกเลือก (0)

0(0/0-3-3)

เอกเลือก (4)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (5)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (0)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (0)

2(2/2-3-3)

เอกเลือก (0)

2(2/2-3-3)

เลือกเสรี (0)

2(2/2-3-3)
รวม

13-15(.................)
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วย กิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1772 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1/1-1/2-0)
(Health and Quality of Life Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ในการออกกาลังกาย การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่การทางานของร่างกายมนุษย์ หลักการและวิธีการออกกาลังกายเพื่อสุข ภาพ สมรรถภาพทาง
กาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย นันทนาการเพื่อสุขภาพ การเป็นผู้นาและผู้ต ามที่ดี
การนาความรู้และทักษะการออกกาลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม การฝึกภาคปฏิบัติ
GE 1082 โลกทัศน์กับการดาเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(World View and Ways of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส าคัญ ของโลกทัศ น์ ปัจ จัย ที่มีอ ิท ธิพ ลต่อ โลกทัศ น์ เช่น ศาสนาปรัช ญา
วิท ยาศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการดาเนินชีวิต การเข้าใจชีวิตแบบเชื่อมโยงทั้งในระดับ ปัจเจก สังคม และ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอย่างบูรณาการ การเลือกทางด าเนินชีวิต ที่ดีงามบนพื้นฐานจริยธรรม
ทางปรัชญาและศาสนา ความรับผิดชอบ การอุทิศตนและการสร้างสรรค์สังคมที่จะนามาซึ่งสันติสุขที่แท้จริง
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจตนเอง การตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของตน ความเข้ า ใจผู้ อื่ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการด ารงชีวิต เสริมสร้างการท างานร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีป ระสิท ธิภาพ การ
จัดการกับปัญหาและการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ความขั ด แย้ง ในภูมิ ภาคต่ างๆ ของโลก และการประสาน
ประโยชน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การแข่ งขั นด้ านการค้า บทบาทของไทยในเวทีโลก การปรั บตั วของไทยกั บ
สถานการณ์โลก แนวโน้มของสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาคมโลก
เพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน
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GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคล ครอบครั วและชุมชน แนวทางการด าเนิน ชีวิต และการปฏิบั ติต นตามแนวทางของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่แ ละปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง กรณีศึก ษาในโครงการพระราชด าริ
การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและอุต สาหกรรม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง และการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
GE 2272 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสัง คม รัฐ กับ กฎหมาย ทฤษฎีแ ละแนวคิด ทางสัง คมวิท ยาทางกฎหมาย
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมาย และการปฏิบัติต าม
กฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง บทบาทของกฎหมายกับ สังคมในมิติท าง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับ การพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบกฎหมาย
GE 2212 ภาวะผู้นากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการ เพื่อ
พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น
GE 2241 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
1(1/1-7-7)
(Learning Skills in Higher Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญาและวัต ถุป ระสงค์ข องมหาวิท ยาลัย ระบบการศึก ษาและหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย การ
วางแผนการเรียน การสอบและประเมินผล เทคนิคการฟัง การถาม-ตอบ การอ่า น การจดบันทึก และการเขียนเพื่อ
การเรียนในระดับอุดมศึกษา การแสวงหาความรู้ การใช้แหล่งความรู้ การพัฒนาตนเอง การสร้างวินัยในตนเอง การ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท างการเรียน ทักษะการใช้ชีวิต ในมหาวิท ยาลัย การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนักศึกษา
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล การสืบค้นและการนาเสนอสารสนเทศเพื่อการแสวงหา
ความรู้และการเรียนรู้ในสังคมยุคสารสนเทศ สังคมดิจิทัล และสังคมแห่งปัญญาที่มีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
(Skills and Process of Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและขอบข่ายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสร้างทักษะการคิด การคิดอย่างเป็นระบบ การ
คิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการเขียนแผนผังความคิด
การตรวจสอบความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขในสถานการณ์และประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผลในชีวิตประจาวัน
2(2/2-0-0)
(Logic : Reasoning for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของการใช้เ หตุผล วิธีเ สนอความคิดเชิงการใช้เหตุผลและการอ้างเหตุผล
วิเ คราะห์โครงสร้ างการอ้ างเหตุผล องค์ป ระกอบและเกณฑ์ตัด สินการอ้า งเหตุผล การ อ้างเหตุผลแบบนิรนัย
และอุปนัย การอ้ า งเหตุ ผลแบบนิ รนั ย กับ วิธี การทางวิท ยาศาสตร์ ข้อผิด พลาดในการอ้างเหตุผลและการให้บท
นิยาม
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai and Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การฟังและการอ่านจับใจความ การ
พูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่ง พิม พ์ป ระเภทต่า งๆ เพื่อ เป็น
เครื่องมือในการศึกษาหาความรู้แ ละการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งฐานะผู้รับสาร และผู้ส่งสาร

13
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาทั้งสี่ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟังและการพูดใน
ชีวิตประจาวัน การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนบันทึกอย่างง่าย เพื่อการสื่อสาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
วิชาบังคับก่อน : GE 1053
ทักษะในการใช้ศัพท์ สานวน แสลงและสุภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับ หัวข้อในชีวิตประจาวัน
ในเรื่องต่าง ๆ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและความเรียงแบบต่าง ๆ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
89 หน่วยกิต
EG 2413 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Professional Purposes I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการอ่านรายงานข่าว บทบรรณาธิการ บทความ และเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม การ
เขียนโน้ตย่อ สรุปย่อของบทความและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
EG 2423 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Purposes II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกการอ่านและการเขียนโดยเน้นทักษะการเขียนสรุปเกี่ยวกับรายงานข่าว บทบรรณาธิการ บทความวารสาร
รายงานคดีในศาล และบทความกึ่งวิชาการ ที่มีเนื้อหาด้านกฎหมายและสังคม การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
LA 1712 กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2/2-0-0)
(Law on Persons)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล ภูมิลาเนา และความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
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LA 1723 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
3(3/3-0-0)
(Fundamental Legal Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ์ ข องวิช ากฎหมายกับ
ศาสตร์แ ขนงอื่น ๆ การใช้แ ละการตีค วามกฎหมาย การอุด ช่องว่างกฎหมาย หลัก ผู้ทรงสิท ธิในกฎหมาย ประเภท
ของสิทธิ การใช้สิท ธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับ ซึ่งสิท ธิ หลักฐานแห่งสิท ธิ หลักสาคัญในกฎหมาย
ลักษณะต่าง ๆ
LA 1733 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
3(3/3-0-0)
(Criminal Law :General Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับ ผิด ในทางอาญา
การพยายามกระทาความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก
อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
LA 2713 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3(3/3-0-0)
(Property Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ย วกับ ทรัพ ย์แ ละทรัพ ย์สิน การได้ม าซึ่ง กรรมสิท ธิ์ แดนแห่ง กรรมสิท ธิ์ การ ใช้
กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิประเภทต่าง ๆ
LA 2723 มูลหนี้ 1
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแห่งหนี้ที่เกิดจากสัญญา ระยะเวลา อายุความ กฎหมาย
เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
LA 2732 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2(2/2-0-0)
(Constitutional Law and Political Institutions)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทารัฐธรรมนูญ อานาจอธิปไตย องค์กรต่าง ๆ ทาง
การเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ข องบุค คลตามรัฐ ธรรมนูญ การควบคุม มิใ ห้
กฎหมายขัด กับ รัฐ ธรรมนูญ
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LA 2733 ผลแห่งหนี้
(Effect of Obligations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุแห่งหนี้ ผลธรรมดาและผลพิเศษแห่งหนี้ ความระงับแห่งหนี้

3(3/3-0-0)

LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสาคัญ 1
(Specific Contracts I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ

2(2/2-0-0)

LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
2(2/2-0-0)
(Judiciary Process and Thai Court System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา ระบบศาลเดี่ยว ศาลคู่ หรือศาลชานัญพิเ ศษ โครงสร้าง
และการบริหารงานของศาลยุติธรรม
LA 2763 มูลหนี้ 2
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations II)
วิชาบังคับก่อน : LA 2023
มูลแห่งหนี้อันเกิด จากการละเมิด การจัด การงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
LA 2772 กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน
2(2/2-0-0)
(Loan and Security Transactions)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้าประกัน จานอง จานา และหลักประกันแห่งหนี้ประเภทต่าง ๆ
LA 2782 กฎหมายเอกเทศสัญญาสาคัญ 2
(Specific Contracts II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้าประเภทต่าง ๆ

2(2/2-0-0)
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LA 2703 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(3/3-0-0)
(Criminal Law : Specific Offences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 7ของประมวลกฎหมายอาญาและความผิด
ลหุโทษฐานต่าง ๆ
LA 2172 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
2(2/2-0-0)
(General Principles of Public Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัด
โครงสร้างทางปกครองในรัฐ อานาจและทฤษฎีสาคัญเกี่ยวกับ การใช้อานาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้
อานาจอธิปไตย อานาจดุลยพินิจและอานาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใช้อานาจของศาลปกครอง
LA 3712 กฎหมายลักษณะครอบครัว
2(2/2-0-0)
(Family Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก กฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส การหย่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสามีแ ละภริย า
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู
LA 3723 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Law on Business Organizations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภท การจัดตั้ ง โครงสร้ างขององค์ กรธุ รกิ จประเภทห้างหุ้ นส่วน บริษั ทและบริ ษัท มหาชนจ ากั ด
การเงิน การระดมทุน การบริหารจัด การ การจัด การภายในและการควบคุมการบริหารจัด การขององค์กร
ธุรกิจ การเข้าสู่ตาแหน่ง อานาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บ ริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือ
หุ้น กรรมการ ผู้บริหารกับบุคคลภายนอก ความรับผิดทางอาญาขององค์กรธุรกิจ กรรมการและผู้บริหาร
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4 (4/4-7-7)
(Civil Procedure Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และ
ฏีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการดาเนินคดีแพ่งในชั้นบังคับคดี การยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์
ร้องขัดทรัพย์ การเฉลี่ยทรัพย์และขอกันส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค
๓ และ ภาค ๔
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LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3/3-0-0)
(Law of Evidence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมาย ว่าด้วยพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา การมาศาล และการซักถามพยานการ
นาสืบพยานเอกสาร การตรวจหลักฐานโดยศาลและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
LA 3762 กฎหมายแรงงาน
2(2/2-0-0)
(Labour Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการและหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับ สัญญา
จ้างทาของ การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองแรงงานของคนต่างด้าว แรงงานสัมพันธ์ การระงับข้อพิพาทแรงงาน
และการพิจารณาคดีแรงงาน
LA 3773 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
3(3/3-0-0)
(Negotiable Instruments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตัว๋ เงิน และตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ
LA 3782 กฎหมายลักษณะมรดก
2(2/2-0-0)
(Succession Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
LA 3703 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3/3-0-0)
(Criminal Procedure Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทั่วไปในการดาเนินคดีอาญา อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพจิ ารณาใน
ศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา
LA 3173 กฎหมายปกครอง
3(3/3-0-0)
(Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทั่วไปและลักษณะสาคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระท าทางปกครอง ผลบังคับ ของ
ค าสั่ง ทางปกครอง การเพิก ถอนค าสั ่ง ทางปกครอง มาตรการบัง คับ ทางปกครอง วิธ ี ปฏิบ ัต ิข อง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร
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LA 3112 นิติปรัชญา
2(2/2-0-0)
(Legal Philosophy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็นรากฐานของ
ทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นเรื่องความหมายของกฎหมาย อานาจอธิป ไตย โทษ สิท ธิ ความยุติธรรม ความเป็น
ธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
LA 3122 การระงับข้อพิพาท
2(2/2-0-0)
(Judiciary Dispute Resolutio)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาคาชี้ขาด
การบังคับตามคาชีข้ าดตลอดจนผลของคาวินิจฉัยชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
LA 3133 กฎหมายภาษีอากร
3(3/3-0-0)
(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ นโยบายและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษีอากร หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ทั้งภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
LA 3313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
3(0-0-3/12)
(Field Experience in Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประกอบวิชาชีพกฎหมาย ให้รู้จริง ปฏิบัติได้จริงยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติในการ
จัดการและการให้คาแนะนากฎหมาย การร่างและตรวจสัญญา การเสียภาษีอากร การเรียบเรียงคาฟ้อง การ
สืบพยาน การเรียงคาพิพากษา การเรียงคาให้การ การเรียงคาฟ้องอุทธรณ์ ฎีกา การบังคับตามคาพิพากษาหรือ
คาสั่งศาลส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพร้อมสู่วิชาชีพกฎหมาย
LA 4723 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3/3-0-0)
(Private International Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คล สัญชาติ สถานะของคนชาติและ
คนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดาเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ
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LA 4732 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
2(2/2-0-0)
(Contract Negotiation and Drafting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น และทักษะการเจรจาต่อรอง การร่างสัญญา
สถานการณ์จาลองในการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
LA 4742 การให้คาแนะนากฎหมายและโนตารีพับบลิค
2(2/2-0-0)
(Legal Counseling and Notary Public)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การให้ค าแนะนาทางกฎหมาย ข้ อขัดแย้ ง ข้อพิพาท เกี่ ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจการค้า การท านิติกรรม
สัญญา การวิเคราะห์ผลแห่งสัญญา การให้ค าแนะนาการด าเนินการเพื่อยุติข้อพิพาทโดยกระบวนการทาง
กฎหมายหรือกระบวนการทางเลือก เช่น การประนีป ระนอมยอมความ การไกล่เ กลี่ย ข้อ พิพ าทและการ
อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งระบบการจัด ทาและจัด เก็บ เอกสารทางกฎหมาย การศึกษาเกี่ยวกับ ระบบโนตา
รีพับ บลิค การแปลและการรับรองเอกสารทางกฎหมาย
LA 4743 ประวัติศาสตร์กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย
3(3/3-0-0)
(History and Development of Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ที่ม าของกฎหมายไทย และสกุ ลกฎหมายหลั ก ของโลกวิ วัฒ นาการของระบบกฎหมายต่ าง ๆ
ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อกฎหมายของนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย บทบาท
ของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์ในสังคม การพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมการปฏิรูปกฎหมาย การเผยแพร่กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิท ธิภาพและเป็นธรรม
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
CN 3763 ภาษาจีนสาหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ I
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Professional Purposes I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ฝึกทักษะการอ่านรายงาน ร่างบทความ และ
เรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม การเขียนโน้ต ย่อ สรุป ย่อของบทความและการอภิป รายแสดง
ความคิดเห็น
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CN 3773 ภาษาจีนสาหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ II
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Professional Purposes II)
วิชาบังคับก่อน : CN 3263
ฝึกการอ่านและการเขี ยนโดยเน้นทักษะการเขียนสรุปเกี่ ยวกับ รายงานข่าว บทบรรณาธิก าร บทความ
วารสาร รายงานคดีในศาลและบทความกึ่งวิชาการที่ มีเนื้อหาด้านกฎหมายและสั งคมการอภิป รายในหัวข้อ ที
เกี่ยวข้อง
LA 2112 เศรษฐศาสตร์สาหรับนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Economics for Lawyer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์เ บื้องต้นที่เ ป็นประโยชน์ต่อการ
เรียน นิติศาสตร์ บทบาทของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิ จทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทางเลือก ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางกฎหมาย แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่มีอิท ธิพลต่อ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ
LA 3113 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3/3-0-0)
(Consumer Protection Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี แ ละที่ มาของกฎหมายคุ้ม ครองผู้ บ ริโภค กฎเกณฑ์แ ห่ง กฎหมายเพื่อ พิทักษ์ สิท ธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บ ริโภค วิธีพิจารณา
คดีคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีคุ้มครองผู้บริโภค
LA 3142 การบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Accounting for Lawyers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาหลักและกฎเกณฑ์ทางบัญชีเข้ามาประกอบการใช้กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชี
กับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและภาษีอากร
LA 3112 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
2(2/2-0-0)
(Business Law in English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางกฎหมายธุรกิจ การอ่านและการแปลเอกสารและสัญญาสาคัญทางธุรกิจ
บทความในนิตยสารทางธุรกิจและวารสารกฎหมาย การร่างเอกสารที่เ กี่ยวข้องกับ กฎหมายธุรกิจและสัญญา
ทางธุรกิจ
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LA 3162 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2/2-0-0)
(Intellectual Property Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
LA 3172 กฎหมายป้องกันการผูกขาด
2(2/2-0-0)
(Anti -Trust Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผูกขาดทางการค้าและผลกระทบต่อผู้บริโภค เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประเภทต่า ง ๆ
ของการผู กขาด กฎหมายป้องกันการผูกขาด และการใช้บังคับ กฎหมายป้องกันการผูก ขาด
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
(Seminar on Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็น สาคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2(2/2-0-0)

LA 3102 กฎหมายหลักทรัพย์
2(2/2-0-0)
(Securities Regulations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับ หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ การประกอบธุร กิจ
หลัก ทรัพ ย์ การจัด การกองทุนรวม การกระท าอันไม่เ ป็นธรรมเกี่ยวกั บ การซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้ อ
หลักทรัพย์เพื่อการครอบงากิจการ
LA 3272 กฎหมายธนาคาร
2(2/2-0-0)
(Banking Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของธนาคารพาณิชย์ นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการธนาคารพาณิชย์ กฎเกณฑ์แ ห่ ง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัด องค์การและการด าเนินงานทั่วไปของธนาคารพาณิชย์ กิจการที่สาคัญและการหา
ผลประโยชน์ข องธนาคารพาณิชย์ ผลกระทบของสภาวะการเงินระหว่างประเทศต่อการด าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์
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LA 3213 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1
3(3/3-0-0)
(International Economic Law I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสถาบันดังกล่าวในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก และความสัมพันธ์กับไทย
ข้อตกลงปลีกย่อยที่ สาคัญขององค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการค้าข้อตกลงและสถาบันเกี่ยวกับการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค
LA 3222 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Trade Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อการค้าสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่ใช้บังคับ กับ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
เอกภาพสาหรับการซื้อขายระหว่างประเทศ เงื่อนไขที่สาคัญทางการค้าระหว่างประเทศ การท าสัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ การขนส่งและการประกันภัยสินค้า การชาระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การระงับ
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
LA 3223 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2
3(3/3-0-0)
( International Economic Law II)
วิชาบังคับก่อน : LA 3713
การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ขององค์การการค้าโลก หลักกฎหมายและประเด็น สาคัญ
ของข้อตกลงเกี่ยวกับ การค้าบริการ หลักกฎหมายและประเด็นสาคัญของข้อตกลงเกี่ย วกับ การคุ้ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นสาคัญซึ่งจะเป็นหัวข้อใหม่ในการเจรจาการค้าหลายฝ่าย
LA 3232 สัญญาระหว่างประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Contract)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี ลักษณะและสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศ หลักการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การเจรจาต่อรอง การร่างและการตรวจสัญญา ประเด็นที่พึงพิจารณาในการทาสัญญาระหว่างประเทศ ผลของ
สัญญาระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท
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LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Business Transaction Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจระหว่างประเทศ หลั กการและโครงสร้างทางกฎหมาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การกู้ยืมเงิน การซื้อขาย
การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
LA 3212 กฎหมายล้มละลาย
2(2/2-0-0)
(Bankruptcy Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อานาจศาล กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ
LA 3262 กฎหมายประกันภัยและธุรกิจประกันภัย
2(2/2-0-0)
(Insurance Law and Insurance Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี หลักกฎหมายและขอบเขตการประกันภัยประเภทต่างๆ ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
ประกันภัยค้าจุนและธุรกิจประกันภัย
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
2(2/2-0-0)
(Business Crime)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไก
ของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยเน้นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
LA 3372 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา
2(2/2-0-0)
(International Law and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในเชิงการค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่เ กี่ยวข้องกับ การ
พัฒนา
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LA 3303 การว่าความและศาลจาลอง
3(3/3-7-0)
(Litigation and Moot Court)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานการณ์จาลองกระบวนการพิจ ารณาคดี นับ แต่ก ารเตรีย มคดี การร่า งค าฟ้อ ง ค าให้ การ
แถลงการณ์แ ละค าร้อ งต่า ง ๆ วิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นศาล การเสนอพยานหลัก ฐาน การซัก ถา มพยาน การ
แถลงการณ์ด้วยวาจา การทาคาพิพากษาและการอุทธรณ์ฎีกา การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความในศาล
LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบายการใช้ที่ดิน
2(2/2-7-0)
(Law on Land Used and Policy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน นโยบายการใช้และการหาประโยชน์ในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุม
ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
LA 3322 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2(2/2-7-0)
(Real Estate Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลัก ษณะการใช้แ ละการหาประโยชน์ ท างธุร กิจ ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ การบริ หารงานของธุร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ การจัด สรร
บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ศูนย์การค้า สถานที่พักตากอากาศ วิธีป ฏิบัติแ ละสัญญาด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
LA 3332 กฎหมายการท่องเที่ยว
2(2/2-7-0)
(Law on Tourism)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ การควบคุม
คนเข้าเมือง การคุ้มครอง และดูแลรักษาแหล่งมรดกโลก อุทยานแห่ งชาติ โบราณวัตถุสถานและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ และความรับผิดทางแพ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรม การจัดหางาน การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายศุลกากร กฎหมายที่ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว
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LA 3342 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2(2/2-7-0)
(Environmental Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากร ธรรมชาติ
หลักสหวิทยา การในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทาง
กฎหมาย และมาตรการอื่น ในการวางแผน การจัด การ การใช้แ ละการคุ้มครอง ทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ
LA 3353 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3/3-7-0)
(Maritime Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เอกลักษณ์ของเรือ อานาจรัฐเหนือเรือ
บุริมสิทธิ์เหนือเรือ การจานองและการเช่าเรือ การรับขนของทางทะเล รวมถึงการลากจูงเรือ การช่วยเหลือ กู้ภัย
การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และอุบัติเหตุทางเรือ
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2/2-7-0)
(Industrial Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทั่วไปของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม
กฎหมายผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัต ถุอันตราย
ปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานอุตสาหกรรม
LA 3372 กฎหมายการตลาด
2 (2/2-7-0)
(Law on Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิด เกี่ยวกับการส่งเสริมและการควบคุมการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ ป ระกอบ
ทางการตลาด ผลกระทบของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายต่อธุรกิจ
LA 3382 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2/2-7-0)
(Law on Natural Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการให้สัมปทานต่างชาติ เพื่อเข้ามา
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อานาจรัฐ และความรับ ผิด ในการยกเลิกสัมปทาน ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐในการใช้และแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรธรรมชาติ
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LA 3412 กฎหมายการลงทุน
2(2/2-7-0)
(Investment Law )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง การคุ้มครองและการส่งเสริมการลงทุนทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศโดยประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งออก การลงทุน สนธิสัญญาระหว่างประเทศทวิ
ภาคี และพหุภาคีเกี่ยวกับการลงทุน ประเด็นปัญหาสาคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การลงทุน
ทางตรง
LA 3422 การอนุญาโตตุลาการทางการค้า
2(2/2-7-0)
(Commercial Arbitration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้า โดยการใช้อนุญาโตตุลาการทาง
การค้า กระบวนพิจารณา การทาคาวินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นและการบังคับตามคาวินิจฉัย
LA 3432 คอมพิวเตอร์สาหรับนักกฎหมาย
2(1/1-1/2-0)
( retupmoCfor Lawyers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับ งานต่าง ๆ ภายในสานักงาน การจัด เก็บ ข้อมูล การใช้โปรแกรม
ช่วยงานเอกสาร โปรแกรมสาเร็จรูปที่เป็นที่นิยมใช้และเป็นประโยชน์ต่องานกฎหมาย
LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2/2-7-0)
(Principles of Legal Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับ ผิด ชอบและงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท
และอุดมคติของนักกฎหมาย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมาย
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน
2(2/2-7-0)
(Business Transaction Law in China )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จารีตประเพณี วัฒนธรรมทางการค้า กฎเกณฑ์เ กี่ยวกับ การลงทุนและการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ การขออนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ การนาเงินตราเข้า
ออกประเทศจีน การภาษีอากรทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง
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LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของประเทศจีน
2(2/2-7-0)
(Law System and Legal Institution China)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบกฎหมายในปัจจุบั น ทั้งในส่ว นที่เ ป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน แนวคิด ในทาง
กฎหมายของระบบสังคมนิยมอันมีลักษณะสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ ระบบนายทุนในกระแสโลกาภิวัต น์
สถาบันตุลาการ สถาบันนิติบัญญัติ สานักงานอัยการสูงสุด สถาบันทนายความและหน่ว ย งานที่มีค วาม
เชื่อมโยงกับสถาบันกฎหมายดังกล่าว
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
2(2/2-7-0)
(Investment Law in Chin )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ รวมทั้งสิท ธิป ระโยชน์เ กี่ยวกับ การลงทุนในประเทศจีน ข องนักลงทุน
ต่างชาติ รวมทั้งการลงทุนโดยทางตรง และโดยทางอ้อม ตลอดจนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน
ของจีนกับนักลงทุนต่างชาติ การส่งเสริมการลงทุนตามที่กฎหมายจีนได้เอื้ออานวยแก่นักลงทุนต่างชาติ
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน
2(2/2-7-0)
(Real Estate Law in China)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายที่ดิน หลักกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ร่วม การถือครอง สัญญาเช่า สิท ธิหน้าที่ข องผู้เ ช่าที่ดิน การ
ก่อสร้างอาคาร ภาระภาษีที่ดิน การประกอบธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ การนาอาคาร สิ่งปลูกสร้างเป็นหลักค้า
ประกันกับสถาบันการเงินในประเทศจีน
LA 3492 ภาษากฎหมายจีน
2(2/2-7-0)
(Legal Chinese)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในบริบทที่เกี่ยวกับกฎหมาย การอ่านและ
การวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายจีน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2111)
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.7 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.4 มีความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.1 สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นา
และผู้ตาม
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
5.3 มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา บนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม
5.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ

2. ด้านความรู้
7.1 อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
7.7 บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
2.3 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและ
ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู้
2.4 รู้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์
(หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ)

3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่จ ากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
แล้วนามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
3.7 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทาง
แก้ไขที่สร้างสรรค์
3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการ
และวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ ในการศึกษา 6.1 มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในการให้คาปรึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
กฎหมายเบื้องต้น
5.2 สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบ
6.7 สามารถเขียนเอกสารด้านกฎหมายเบื้องต้น
การนาเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม
5.3 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

