หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะนิติศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25140071100025
ภาษาไทย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Laws
อักษรยอ ภาษาไทย น.บ.
อักษรยอ ภาษาอังกฤษ LL.B.
3. วิชาเอก
- ไมมี 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 139 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด อาน เขียน ภาษาไทย
ไดเปนอยางดี
 รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ

2

 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ...........................
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความรวมมือกับสถานการศึกษาตางประเทศ คือ ........................................
 ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ...........................................
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา
 ปริญญารวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอตกลงความรวมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ......................
หลักสูตรใชบังคับ ภาคการศึกษา ............. ปการศึกษา .....................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร)
หลักสูตรใชบังคับ ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2560
 ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง)
วาระที่ 5.53 ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ 4.11
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
 สภาทนายความ รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ตุลาการ
8.2 พนักงานอัยการ
8.3 ตํารวจ
8.4 พนักงานฝายปกครอง
8.5 ทนายความ
8.6 อาจารย
8.7 นิติกร
8.8 ที่ปรึกษากฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
8.9 ฯลฯ
**หมายเหตุ ทั้งนี้ในบางวิชาชีพ ตองผานกระบวนการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กําหนดขององคกรวิชาชีพ
นั้น ๆ
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายรติชัย รถทอง

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผศ.

วุฒิการศึกษา
- Ph.D.
- Certificate
- LL.M.
- น.บ.

2.
3.

นางฐิติพร
ลิ้มแหลมทอง
นายธีรนิติ์
เทพสุเมธานนท

ผศ.
ผศ.

- น.ม.
- น.บ.
- LL.D. (English
Program)

- น.ม.
- ประกาศนียบัตร

4.

5.

นายภัทระ ลิมปศิระ

นางสาวภัทรวรรณ
ทองใหญ

อาจารย

อาจารย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Brunel University
London

U.K.

2559

University of
Cambridge
University of Hull

U.K.

2552

U.K.

2545

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2537

สาขาวิชา

สถานศึกษา

Doctor of
Philosophy
(Tax Law)
English legal
Methods
International
Law
กฎหมายมหาชน
Doctor of Laws

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไทย
Ramkhamhaeng
ไทย
University Institute of
International of
International Studies
(IIS-RU)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไทย
กฎหมายทรัพยสิน สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
ไทย
ทางปญญา
แหงเนติบัณฑิตยสภา
(รุนที่ 1)
เนติบัณฑิตยสภา
ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไทย
กฏหมายทะเล
International
Germany
Foundation for the
Law of the Sea
กฎหมายระหวาง The United Nations
ไทย
ประเทศ

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- Certificate of
Summer
Academy
- Certificate of
United Nations
Regional Course
in International
Law
- น.ม. (วิทยานิพนธ กฎหมายระหวาง
ระดับดีมาก)
ประเทศ
- Certificate of
กฎหมายอวกาศ
Summer Course
on Space Law
and Policy
- Certificate of
กฎหมายระหวาง
Honors
ประเทศ
- ใบอนุญาต
ทนายความ
- น.บ. (เกียรตินิยม
-

2537
2531
2556

2547
2544
2544
2543
2558
2556

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2553

European Centre for
Space Law

Spain

2553

Xiamen Academy of
International Law
สภาทนายความ

China, P.R.

2553

ไทย

2551

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2550

เนติบัณฑิตยสภา
Criminal Justice The London School
Policy
of Economics and
Political Science
- น.บ. (เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อันดับหนึ่ง)

ไทย
U.K.

2552
2551

ไทย

2548

อันดับสอง)

- เนติบัณฑิตไทย
- Msc
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
(การวิเคราะหหลักสูตร)
11.1 สถานการณ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากในปจจุบัน ความกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมมีผลทําใหการสื่อสารและการ
คมนาคมของประชาคมโลกสามารถเปนไปไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย และเปนการเชื่อมโยงประเทศตาง ๆ
ทั่วโลกเขาดวยกันอยางทั่วถึง เหตุดังกลาวจึงเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ สงผลใหมีการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ เกิดขึ้นอยางแพรหลาย
ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกประเทศหนึ่งของประชาคมโลก อีกทั้งยังเปนหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) จึงไมอาจหลีกเลี่ยงสถานการณดังกลาวได ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีผลกระทบตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่ง ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ จึงเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมทรัพยากรมนุษย เพื่อเตรียมพรอมและตอบสนองความตองการของ
สังคม
11.2 สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญ ทางด า นการสื่ อ สารในยุ ค โลกาภิ วั ตน ยั ง ได ส งผลกระทบอย า งสํ า คั ญ ต อการ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหมกอใหเกิดการหลั่งไหล
ทางดานความรูและวัฒนธรรมใหม ๆ จากตางประเทศ อันเปนผลทําใหสังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ประเทศจึงจําเปนตองเตรียมบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบตอสังคม
และมีความรูเทาทันถึงผลดี และผลเสียของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การปรับปรุงหลักสูตรจึงตองคํานึงถึง
ความสําคัญของการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปจจุบันดวย
12. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความ
เกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอสังคมไทยในดานตาง ๆ ตามที่กลาวมา จึงสงผลอยาง
ยิ่งที่จะตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสังคมไทยไดพัฒนาความรูที่เทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจโลก ดังนั้นหลักสูตรจึงตองมีการปรับปรุงเพื่อเตรียมบุคลากรรุนใหมของประเทศที่นอกจากจะมี
ความพร อ มทั้ ง ด า นความรู ที่ ทั น สมั ย มี ทั กษะที่เ ชี่ย วชาญแล ว จะต อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สํา นึก ที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคมที่ดีอีกดวย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะที่ เ ป น สถาบั น การศึ ก ษาหนึ่ ง ซึ่ ง ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ผลกระทบทางด า นต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คมไทยตามที่ก ล าวมานั้ น สถาบั น มี พัน ธกิจ หลัก ในด านการจั ด
การศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม ดังนี้การปรับปรุงหลักสูตรจึงเปนสิ่งที่
สอดคลองกับหลักการดังกลาวและเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะเอื้อประโยชนใหสถาบันบรรลุวัตถุประสงค ในการ
ดําเนินการตามพันธกิจที่ไดกําหนดไว
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
 หมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต นักศึกษาคณะนิติศาสตรตองเรียนรายวิชากลุมวิชา
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มนุษยศาสตร, กลุมวิชาสังคมศาสตร, กลุมวิชาภาษาไทย, กลุมวิชาภาษาตางประเทศ และกลุมวิชา
วิทยาศาสตรคณิตศาสตรจากคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต ดังนี้
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาที่สาขาวิชานิติศาสตรเปดสอนใหสาขาวิชาอื่นเรียน ดังนี้
1. ** LAW1004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
(Introduction to Law)
(หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
2. LAW1005
กฎหมายอาญา ภาค 1
3 (3-0-6)
(Criminal Law : Part 1 )
(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)
3. LAW2014 กฎหมายอาญา ภาค 2-3
3 (3-0-6)
(Criminal Law : Part 2-3)
(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)
4. ** LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
(Business Law 1)
(สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)
5. * LAW2016 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
(สําหรับนักศึกษาคณะอื่น)
6. LAW3013 กฎหมายแพง
3 (3-0-6)
(Introduction to Civil Law)
(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)
7. LAW3014 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
3 (3-0-6)
(Judicial Process)
(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)
8. LAW3015 กฎหมายธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
(Business Law 2)
(สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)
9. LAW3016 กฎหมายปกครอง (สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร) 3 (3-0-6)
(Administrative Law)
13.3 การบริหารจัดการ
สนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร

1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานกฎหมายและมีคุณธรรม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับใหมี
คุณภาพ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงดานบริบทของการศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ตลอดจนการขยายตั ว ในทางธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ จําเปน จะตองมีนักกฎหมายที่มีความรูความสามารถ
ระดับสูง ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะไปประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมายแขนงตาง ๆ อาทิ ตุลาการ พนักงานอัยการ ตํารวจ ทนายความ พนักงานคดีปกครอง อาจารย นิติกร
ที่ปรึกษากฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูมีวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะชวยผลิตนักกฎหมายที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
ระดับสูง รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในการที่จะรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหเปนไปตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
1.4 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.4.1 เพื่ อ ให ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ อีกทั้งสอดคลองกับปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
1.4.2 เพื่อใหบัณฑิตมีความรอบรูกฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ
1.4.3 เสริมสรางองคความรูทางกฎหมายเฉพาะดานในอันที่จะนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญทางกฎหมายดานนั้น ๆ
1.4.4 เพื่อผลิตนักกฎหมายไปประกอบวิชาชีพ/อาชีพทางกฎหมายในหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
1.4.5 เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ /
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กลยุทธ

หลักฐาน/ ตัวบงชี้

- จัดทําแผนการประเมินหลักสูตร
- แผนการประเมินหลักสูตร
- ประเมินหลักสูตรตามแผนที่วางไว
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามเกณฑ - เอกสารหลักสูตรที่ประเมินแลว
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ /
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การ และความตองการของสังคม
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และตาม
ความตองการของสังคม

3. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน

- วิเคราะหรายละเอียดของรายวิชา
ทุกกระบวนวิชา
- ปรับปรุงแผนการสอน

4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและวิจัย

- สนับสนุนอาจารยใหไดรับการ
เพิ่มพูนประสบการณความรูโดย
การศึกษา ดูงาน เขารวมอบรม
ประชุมสัมมนา ทําวิจัย และการ
เผยแพรความรูทางวิชาการแกสังคม

หลักฐาน/ ตัวบงชี้

- รายงานผลการประเมินการใช
หลักสูตร
- รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของบัณฑิต
- การประเมินจากหนวยงานภายใน
และภายนอก
- มีรายละเอียดของรายวิชาครบทุก
กระบวนวิชา

- รายงานผลการวิเคราะห
รายละเอียดของรายวิชา
- เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
ที่ปรับปรุงแลว
- ปริมาณการศึกษา ดูงาน อบรม
ประชุมสัมมนาของอาจารย
- ปริมาณผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยของอาจารย

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มี
 ไมมี
กระบวนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับจะเปดทุกกระบวนวิชา แตกลุมวิชาเลือก (กฎหมาย) จะ
เปดบางกระบวนวิชา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
 มี
 ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกรกฎาคม
- เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนธันวาคม
- เดือนมีนาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนเมษายน
- เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดว ยการศึ กษาชั้นปริญ ญาตรี พ.ศ. 2560
ขอ 5 และขอ 6
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่เริ่มเขาทําการศึกษานิติศาสตรจะขาดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางเปน
ระบบและขาดทักษะในการเขียนตอบขอสอบกฎหมายแบบอัตนัย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา
กลยุทธการพัฒนา (Strategies) ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําภาครัฐ
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค
1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา
2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
3. สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
8,000
8,000
8,000
8,000
ชั้นปที่ 2
7,500
7,500
7,500
ชั้นปที่ 3
6,000
6,000
ชั้นปที่ 4
5,500
รวม
8,000
15,500
21,500
27,000
จํานวนผูส ําเร็จการศึกษา
3,000
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ
รายงานงบประมาณ
จํานวนเงินในแตละป
2560
2561
2562
2563
เงินเดือน
22,658,567.00 24,018,081.00 25,459,166.00 26,986,716.00
คาตอบแทน (1)
13,057,440.00 13,840,886.00 14,671,340.00 15,551,620.00
คาใชสอย (2)
1,200,000.00 1,272,000.00 1,348,320.00 1,429,219.00
คาวัสดุ (3)
1,625,000.00 1,722,500.00 1,825,850.00 1,935,401.00
คาครุภัณฑ (4)
929,000.00
984,740.00
1,043,824.00 1,106,454.00
ยอดรวม
16,811,440.00 17,820,126.00 18,889,334.00 20,022,694.00
1+2+3+4
รวมทั้งหมด
39,470,007.00 41,838,207.00 44,348,500.00 47,009,410.00
ที่มา : แบบสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 – คณะนิติศาสตร

2564
8,000
7,500
6,000
5,500
27,000
3,000

2564
28,605,919.00
16,484,717.00
1,514,972.00
2,051,525.00
1,172,841.00
21,224,055.00
49,829,974.00
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2.6.2 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ (16,340.15 บาท/คน)
ที่มา : แบบสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 – คณะนิติศาสตร

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียน หรือ ศึกษาดวยตนเอง
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผานอินเทอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560
3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
- จํานวนหนวยกิต
- โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือกกฎหมาย
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.2 หลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร
- จํานวนหนวยกิต
- โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
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หนวยกิต

30
6
6
6
6
6
103
94
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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หนวยกิต

30
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

10

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือกกฎหมาย
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6
6
6
74
71
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

- รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือก 2 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
** PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology
PHI1000
หลักการดํารงชีวิตในสังคม Principles for living in a Society
PHI1001
วัฒนธรรมและศาสนา Culture and Religion
PHI1003
ปรัชญาเบื้องตน Introduction to Philosophy
PHI1005
ตรรกวิทยาเบื้องตน Introduction in Logic
PHI1007
หลักการใชเหตุผล Reasoning
** HIS1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย Foundations of Thai Culture
อารยธรรมตะวันตก
** HIS1001
Western Civilization
เลื อ กกระบวนวิ ช าในกลุ ม นี้ เ ลื อ กได
อารยธรรมตะวันออก
ไม เ กิ น 1 กระบวนวิ ช า 3 หน ว ยกิ ต
** HIS1002
Eastern Civilization
เลือกจากกลุมขางตน อีก 1 กระบวน
วิชา 3 หนวยกิต รวมเปน 6 หนวยกิต
อารยธรรมโลก
HIS1003
World Civilization
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กลุมวิชาสังคมศาสตร
** RAM1000

ความรูคูคุณธรรม Knowledge and Morality

และเลือก 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
** ECO1003 เศรษฐศาสตรทั่วไป General Economics

หนวยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-6)
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POL1100
** SOC1003
SOC2033
SOC4077

รัฐศาสตรทั่วไป Introduction to Political Science
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
Introduction to Sociology and Anthropology
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
สังคมวิทยาการเมือง Political Sociology

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
BIO1001 ชีววิทยาเบื้องตน Introduction to Biology
BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา Life and System Ecology
CMS1004 เคมีในชีวิตประจําวัน Chemistry in Everyday Life
INT1005
ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer Systems
MTH1003 คณิตศาสตรพื้นฐาน Basic Mathematics
PHY1001 ฟสิกสเบื้องตน Introduction to Physics
SCI1003
วิทยาศาสตรพื้นฐาน Basic Science
** STA1003 สถิติเบื้องตน Introduction to Statistics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม

3 (3-0-6)
6
หนวยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

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

กลุมวิชาภาษาไทย
บังคับใหเรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา ดังนี้
THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย
Structure of Thai and Its Usage
THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
Preparation for Speech and Writing

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม

6

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
เลือกเรียนภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง 2 กระบวนวิชาติดตอกัน (กระบวนวิชา 3
หนวยกิต) รวม 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
** ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน
Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily
Life
** ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพททั่วไป
English Sentences and Vocabulary in General Use

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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** FRE1011
(FRE1001)
** FRE1012
(FRE1002)
** GER1011
(GER1001)
** GER1012
(GER1002)
** SPN1011
(SPN1001)
** SPN1012
(SPN1002)
** JPN1011
(JPN1001)
** JPN1012
(JPN1002)
** RUS1011
(RUS1001)
** RUS1012
(RUS1002)
** CHI1001

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication 2
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
German for Communication 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
German for Communication 2
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
Spanish for Communication 1
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2
Spanish for Communication 2
ภาษาญี่ปุนชั้นตน 1
Basic Japanese 1
ภาษาญี่ปุนชั้นตน 2
Basic Japanese 2
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
Russian for Communication 1
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
Russian for Communication 2
ภาษาจีน 1
Chinese 1
** CHI1002
ภาษาจีน 2
Chinese 2
MAL1001 ภาษามลายูพื้นฐาน 1
Fundamental Malay I
MAL1002 ภาษามลายูพื้นฐาน 2
Fundamental Malay II
** GRK1011 ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1
(GEK1001) Greek for Communication 1
** GRK1012 ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2
(GRK1002) Greek for Communication 2
KHM1001 ภาษาเขมรพื้นฐาน 1
Fundamental Khmer 1
KHM1002 ภาษาเขมรพื้นฐาน 2
Fundamental Khmer 2
** MMR1011 ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1
(MMR1001) Fundamental Myanmar 1

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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** MMR1012

ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 2
(MMR1002) Fundamental Myanmar 2
LAO1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1
Fundamental Lao 1
LAO1002 ภาษาลาวพื้นฐาน 2
Fundamental Lao 2
VNM1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
Fundamental Vietnamese 1
VNM1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
Fundamental Vietnamese 2
KOR1001 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1
Fundamental Korean 1
KOR1002 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
Fundamental Korean 2
** HIN1001 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1
Fundamental Hindi 1
** HIN1002 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2
Fundamental Hindi 2
ARA1001 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1
Fundamental Arabic 1
ARA1002 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2
Fundamental Arabic 2

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
รวม

6

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาบังคับ 94 หนวยกิต
นักศึกษาคณะนิติศาสตรทุกคนตองเรียนวิชากฎหมายในหมวดวิชาเฉพาะทุกกระบวนวิชา จํานวน 38
กระบวนวิชา ดังนี้
LAW1001
LAW1002
LAW1003
LAW2001
LAW2002
** LAW2003
LAW2004
LAW2005
LAW2006

หลักกฎหมายมหาชน
หลักกฎหมายเอกชน
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
กฎหมายอาญา 1

หนวยกิต

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
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LAW2007
LAW2008
LAW2009

**
**
**

**

LAW2010
LAW2011
LAW2012
LAW2013
LAW3001
LAW3002
LAW3003
LAW3004
LAW3005
LAW3006
LAW3007
LAW3008
LAW3009
LAW3010
LAW3011
LAW3012
LAW4001
LAW4002
LAW4003
LAW4004
LAW4005
LAW4006
LAW4007
LAW4008
LAW4009
LAW4010

กฎหมายอาญา 2
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน
จางทําของ รับขน
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง จํานํา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
กฎหมายอาญา 3
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายปกครอง
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได
การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
นิติปรัชญา
กฎหมายที่ดิน
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1
กฎหมายการคาระหวางประเทศ

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชากฎหมาย 9 หนวยกิต จากกระบวนวิชาในกลุมวิชากลุมใดกลุมหนึ่งหรือ
หลายกลุม (ไมบังคับ) ดังตอไปนี้

**
**
**
**
**

*
**
**
**
**
*
*
*
*
**
**

กลุมวิชากฎหมายเอกชน
LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
LAW3061 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ
(LAW2040)
LAW3062 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
(LAW2041)
LAW3063 สัญญาสําคัญทางธุรกิจ
(LAW2042)
LAW3064 ปญหาในกฎหมายแพง
(LAW2043)
LAW3065 การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ
(LAW2048)
LAW4038 กฎหมายศุลกากร
LAW4043 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
LAW4044 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร
LAW4046 กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและจราจร
LAW4047 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LAW4071 กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ
LAW4076 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
(LAW4039)
LAW4077 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป
(LAW4040)
LAW4078 กฎหมายภาษีทองถิ่น
(LAW4041)
LAW4079 กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีภาษีอากร
(LAW4042)
LAW4080 การวางแผนภาษีเบื้องตนสําหรับธุรกิจ
LAW4081 ระบบภาษีเปรียบเทียบ
LAW4082 กฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการให
LAW4083 กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบื้องตน
LAW4084 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
(LAW2049)
LAW4085 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
(LAW2050)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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** LAW4086 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(LAW2051)
** LAW4087 ปญหาในกฎหมายพาณิชย
(LAW2047)
กลุมวิชากฎหมายมหาชน
LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา
LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่
LAW3043 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน
LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง
LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ
LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ
LAW3049 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ
LAW3051 กฎหมายรัฐสภา
LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง
LAW3054 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ
* LAW3066 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
กลุมวิชากระบวนการยุติธรรม
** LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
LAW3034 นิติเวชศาสตร
LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน
LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
LAW3038 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีครอบครัว
** LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
LAW4048 กฎหมายทหาร
* LAW4073 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ

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

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

17

กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ
LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ
LAW4032 กฎหมายอาเซียน
LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ
LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาวี
LAW4049 กฎหมายอากาศ
LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน
* LAW4061 กฎหมายสหภาพยุโรป
* LAW4070 กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กลุมวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา
** LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2
LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดลอม
** LAW4063 สิทธิมนุษยชน
(LAW2036)
** LAW4066 กฎหมายเศรษฐกิจ
(LAW2044)
** LAW4067 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค
(LAW2045)
** LAW4068 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา
(LAW2046)
* LAW4069 ปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
* LAW4072 กฎหมายการแพทย
* LAW4074 นิติเศรษฐศาสตร
* LAW4075 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา
กลุมวิชากฎหมายทั่วไป
** LAW3048 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
(LAW2037)
** LAW3057 กฎหมายโรมันเบื้องตน
(LAW2031)
** LAW3058 กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน
(LAW2033)
** LAW3059 สถาบันกฎหมายอเมริกัน
(LAW2034)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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** LAW3060
(LAW2035)
LAW4051
LAW4052
LAW4053
LAW4054
LAW4055
LAW4056
LAW4057
LAW4058
LAW4059
** LAW4062
(LAW2032)
** LAW4064
(LAW2038)
** LAW4065
(LAW2039)

กฎหมายอิสลาม

3 (3-0-6)

การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
การใชและการตีความกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
ภาษากฎหมายไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย
ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย
การเจรจาตอรอง
ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก

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

เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)

สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2 กระบวนวิชา
กระบวนวิชาละ 3 หนวยกิต
ยกเวน วิชากฎหมายที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื่นไดแก LAW1004, LAW1005, LAW2014,
LAW2015, LAW2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016 และกระบวนวิชากฎหมายที่ระบุ
เทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซึ่งระบุอนุญาตใหลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตรเกา (LW) และยังคงศึกษา
อยูลงทะเบียนเรียน ไดแก LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4014, LAW4015, LAW4016,
LAW4017
- คําอธิบายความหมายของรหัสวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
รหัสวิชา มี 7 หลัก
หลักที่ 1-3 เปนตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา (LAW หมายถึง กระบวนวิชากฎหมาย)
หลักที่ 4
เปนตัวเลข สื่อถึงชั้นปของวิชา
หลักที่ 5
เปนตัวเลข สื่อถึงกลุมวิชา นิติศาสตรเปนเลข 0 (ศูนย)
หลักที่ 6-7 เปนตัวเลข สื่อถึงลําดับของวิชา
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แผนกําหนดการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
เลือก
กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือก
กลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือก
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือก
LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน
LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน

1
1
1
1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
RAM1000 ความรูคูคุณธรรม
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
เลือก 1
กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือก 1
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือก 1
LAW1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
LAW2001
LAW2002
LAW2003
LAW2004
LAW2005
LAW2006

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

รวม

วิชา
วิชา
วิชา

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
กฎหมายอาญา 1
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

รวม

LAW2007 กฎหมายอาญา 2
LAW2008 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน
LAW2009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
LAW2010 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง จํานํา
LAW2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
LAW2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
--------- วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
19
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
17
หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
18

20

LAW3001
LAW3002
LAW3003
LAW3004
LAW3005
LAW3006
-------LAW3007
LAW3008
LAW3009
LAW3010
LAW3011
LAW3012
-------LAW4001
LAW4002
LAW4003
LAW4004
LAW4005
-------LAW4006
LAW4007
LAW4008
LAW4009
LAW4010
--------

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
กฎหมายอาญา 3
3 (3-0-6)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย หุนสวน บริษัท บริษัทมหาชนจํากัด
2 (2-0-4)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
3 (3-0-6)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3 (3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
รวม
19
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3 (3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
3 (3-0-6)
กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ
2 (2-0-4)
กฎหมายลักษณะพยาน
2 (2-0-4)
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
วิชาเลือกกฎหมาย
3 (3-0-6)
รวม
19
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได
2 (2-0-4)
การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
2 (2-0-4)
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 (3-0-6)
หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
วิชาเลือกกฎหมาย
3 (3-0-6)
รวม
15
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
3 (3-0-6)
นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
กฎหมายที่ดิน
2 (2-0-4)
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1
2 (2-0-4)
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
2 (2-0-4)
วิชาเลือกกฎหมาย
3 (3-0-6)
รวม
14
รวม 4 ป 139 หนวยกิต
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- คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุมวิชามนุษยศาสตร
** PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
(General Psychology)
ศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับ
พฤติ กรรม การสั มผั ส การรั บ รู พั ฒนาการ การเรีย นรู การคิด ความจํา อารมณและแรงจูงใจ สติปญ ญา
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม เปนตน
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of
behaviors, sensation, perception, human development, learning, thinking, memory, emotion
and motivation, intelligence, personality, and social behavior etc.
PHI1000

หลักการดํารงชีวิตในสังคม
3 (3-0-6)
(Principles for living in a Society)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย การแสวงหาคุณคา และการเสริมสรางคุณคาใหแกชีวิต บอเกิดและความ
จําเปนของจริยธรรมในสังคม
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for human
life, the source and necessity of morality in society.
PHI1001

วัฒนธรรมและศาสนา
3 (3-0-6)
(Culture and Religion)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาตาง ๆ ในโลกปจจุบัน สาระสําคัญที่ควร
ศึกษาในสาขาตาง ๆ
A study of cultures and religions : the meaning of culture, western culture, eastern
culture, especially Thai culture from past to present, as well as Thai customs. The study of
the fundamental and essence of world religions are included.
PHI1003

ปรัชญาเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาตาง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร
และสุนทรียศาสตร พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบัน
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology Metaphysics, Ethics
and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times
to modern times.
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PHI1005

ตรรกวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction in Logic)
ศึกษาความหมายและประโยชนของตรรกวิทยา ตรรกวิทยาอุปนัย ตรรกวิทยานิรนัย เหตุผลวิบัติที่
เกิดขึ้นในตรรกวิทยาอุปนัยและนิรนัย
A study of the meanings and uses of logic, inductive and deductive logic, inductive
and deductive fallacies.
PHI1007

หลักการใชเหตุผล
3 (3-0-6)
(Reasoning)
ศึกษาลักษณะของการใชเหตุผล ขอบกพรองในการใชเหตุผล การใชเหตุผลกับวิชาตาง ๆ
A study of the structure of reasoning, fallacies, and the uses of reasoning in all
sciences.
** HIS1001

อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
(Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก ตั้งแต
สมัยโบราณถึงปจจุบัน โดยเนนลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกตลอดจนการครอบงําของอารยธรรม
ดังกลาวที่มีตอโลก นับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western
societies, from ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western
civilization and its dominance in the world since the 18th century.

** HIS1002

อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
(Eastern Civilization)
ศึ กษาความเป น มา พั ฒ นาการและความสําเร็ จ ของอารยธรรมตะวั น ออก ตั้งแตยุคโบราณถึงยุ ค
สมัยใหม โดยเนนเฉพาะลักษณะอันโดเดนของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการสนองตอบตอการทาทายของ
อารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําโลกยุคใหม
A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from
antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of
Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in modern
times.
HIS1003

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
(World Civilization)
ศึกษาเรื่องราวอารยธรรมที่สําคัญของโลกตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคใหม โดยเนนใหเห็นลักษณะความ
เจริญของอารยธรรมนั้น ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเจริญของสมัยทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมและตอโลกสมัยตอมา
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A study of World Civilization from of antiquity to modern times. Emphasis is on
distinctive features of civilized countries’ prosperity and their influence on political
economic social and cultural developments to modern times.
** HIS1201

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
ศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแตยุคโบราณถึงยุคใหม โดยเนนลักษณะเฉพาะของ
พัฒนาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. Emphasis
is placed on unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments.

กลุมวิชาสังคมศาสตร
** RAM1000 ความรูคูคุณธรรม
3 (3-0-9)
(Knowledge and Morality)
ความหมายและประเภทของความรู ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธระหวาง
ความรูกับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนําหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นชี วิ ต และปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะ รวมทั้ ง สร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบดวยความรูและเปน
คนดีของสังคมไทยมีสํานึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย
The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and ethics,
the relationships between knowledge and morality, the fostering of individual virtues
alongside the fostering of the social virtues, the principles of good governance, the use of
the philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a public mind
leading to an awareness of the need to conserve natural resources, to protect the
environment and sources of energy to the end that graduates will have the qualities of being
knowledgeable and socially good persons who will take responsibility for Thai society.
** ECO1003 เศรษฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
(General Economics)
(ไมเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู พื้น ฐานทั่ ว ไปทางเศรษฐศาสตร ความหมายของวิ ช าเศรษฐศาสตร ศึ ก ษา
ครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค ดังหัวขอตอไปนี้ อุปสงค อุปทาน และความ
ยืดหยุน การกําหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการ
ผลิ ต ตลาด รายได ประชาชาติ การกํา หนดรายไดประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิน การคลัง
สาธารณะและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economics including both microeconomics
and macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand, elasticity of supply, equilibrium
price, production theory, cost, revenue, profit, markets, national income, money sector and
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monetary policy, public finance and fiscal policy, international economics and economic
development.
POL1100

รัฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตรในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ ๆ ใน
เรื่ องรั ฐ การเมื อง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ศึ กษาประเด็น สํ าคัญ ๆ ในทาง
รัฐ ศาสตร อาทิ การพั ฒ นาการเมื อง การพัฒนาประชาธิป ไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง
ความสัมพันธระหวางประเทศ การบริหารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state,
politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in political science
such as political development, democracy development, political ideology and behavior,
international relations and public administration.
** SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับ มนุษย สังคม วัฒ นธรรม และ
ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษยกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ
และภูมิปญญาทองถิ่ น วัฒ นธรรมอาเซี ยน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และการประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม
A Sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man,
society, culture as well as socio-cultural phenomena, including human ecology, Thai culture,
local identity and wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization, socio-cultural
change and the application of knowledge to development, business management, social
policy and planning etc.
SOC2033

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Social and Cultural Change)
ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สาเหตุและปจจัยการเปลี่ยนแปลงและผลที่มี
ตอการตอตาน การยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนนการเปรียบเทียบสังคมตะวันตกกับสังคมตะวันออก รวมถึง
ศึกษาสาเหตุ ปจจัย และผลการเปลี่ยนแปลงตามแผน
A study of the theories of social and cultural change, the causes of changing factors
and results, and the effects on resistance and change acceptance, with an emphasis on
the comparison of western and eastern societies, including study of the causes, factors and
results of planned changes.
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SOC4077

สังคมวิทยาการเมือง
3 (3-0-6)
(Political Sociology)
ศึกษาขอบเขตและกําเนิดของศาสตรสังคมวิทยาการเมือง เนนพิจารณาความสัมพันธระหวางสังคมกับ
การเมือง แนวคิดทางสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง การขยายตัวของลัทธิ
การเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยภาวะความเปนผูนํา
และลักษณะอํานาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณของสังคมไทยที่เอื้ออํานวยตอความมั่นคงและกําลังอํานาจแหงชาติ
A study of the scope and origin of political sociology with an emphasis on the
consideration of the relationships between society and politics, political socio-political
concepts, socio-economic political causes, the extension of political and economic systems
in various forms concerning the security of democracy, leaderships, and existing power;
further emphasis is on the uniqueness of Thai society in enhancing its security and national
power.

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
BIO1001

ชีววิทยาเบื้องตน
3 (3-0-9)
(Introduction to Biology)
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องตนของชีววิทยา แบบตาง ๆ ของการดํารงชีวิตและชีววิทยา
สําหรับชีวิตประจําวัน
Study on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and
biology for everyday life.
BIO2202

ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา
3 (3-0-9)
(Life and System Ecology)
ศึ ก ษาความซั บ ซ อ นของระบบเชิ ง พลวั ต และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สภาพแวดล อ ม
Studies on the complexity of dynamic systems and their interrelationships between
organisms and environments.
CMS1004

เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร)
ความรูเบื้องตนทางเคมีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การประยุกตใชประโยชนจากแรธาตุในธรรมชาติ
สารอิ น ทรี ย สารโพลี เ มอร กระบวนการทางชีว เคมี พัฒ นาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส มัย ใหม
พลังงานและสังคมมนุษย สารพิษในชีวิตประจําวัน มลภาวะและการบําบัด และเคมีสําหรับผูบริโภค
Basic knowledge in chemistry involving in everyday life. Applications of useful
materials from nature, organic substances, polymers, biochemical processes, development of
modern science and technology, energy and human society, toxic chemicals in everyday life,
water and air pollution, prevention and treatment processes and consumer chemistry.
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INT1005

ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร ระบบเลขฐานตาง ๆ องคประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร
ทั้งดานฮารด แวรและซอฟแวร การสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบสารสนเทศประเภท
ตาง ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และ การประยุกตใชระบบงานคอมพิวเตอร ผลกระทบทางสังคม
และจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร
History of computer, number system, components of computer system : hardware,
Software; data communication, computer network, various types of information systems,
programming development concept, computer applications, social impacts and ethical issues
on computer using.
MTH1003

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3 (3-0-6)
(Basic Mathematics)
เซ็ ต ตรรกศาสตร ความสั ม พั น ธ แ ละฟ ง ก ชั่ น ระบบจํา นวนจริง เวกเตอร และเมทริกซ หลักการ
แจงนับและความนาจะเปน
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices,
counting principle and probability.
PHY1001

ฟสิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Physics)
หนวยและการวัดเบื้องตน แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตรของของไหล คลื่น ความรอน
ในบรรยากาศ เสี ย ง แสง สี ไฟฟ า และไฟฟา เพื่ อ การสื่ อสาร อะตอมและควอนตั ม การแปลงนิ ว เคลี ย ร
กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชนในทางสันติ
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid, mechanics, waves,
heat in atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications, atoms and
quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.
SCI1003

วิทยาศาสตรพื้นฐาน
3 (3-0-6)
(Basic Science)
ศึ กษาถึ งการประยุ กต ห ลั กเกณฑ ทางวิ ทยาศาสตร ส มั ย ใหม มาใช กั บชี วิ ตประจํ าวั น การประมวล
วิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ และศาสตรสาขาอื่น ๆ มาเชื่อมโยงถึงกัน เชน เคมี ฟสิกส ดาราศาสตร ชีววิทยา และ
อื่น ๆ การใชหลักวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมนุษยในสังคมปจจุบัน เพื่อการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูใหดีขึ้น
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving
chemistry, physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses and
implication of the physical and biological sciences to human life in a modern society;
improvement of living conditions, made by the progress of the physical and biological
sciences.
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STA1003

สถิติเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Statistics)
ศึ กษาการเก็ บ รวบรวมข อมู ล การแจกแจงความถี่ แนวโนมเขาสูสว นกลาง การกระจายโมเมนต
ความเบ ความสูงของยอดโคง ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบ
ขอสมมติฐาน สหสัมพันธและการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments,
skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses testing, correlation, and
regression.

กลุมวิชาภาษาไทย
THA1001

ลักษณะและการใชภาษาไทย
3 (3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสีย ง ระบบคําและระบบประโยค
ตลอดจนการใชราชาศัพทและสํานวนไทย เพื่อนําไปใชเปนความรูพื้นฐานในการฟง พูด อานและเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and
syntax of Thai language, with emphasis on skills for listening, speaking, reading, and writing.
THA1003

การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
3 (3-0-6)
(Preparation for Speech and Writing)
ศึกษาหลักเกณฑการเตรียมการพูดและเขียน การเตรียมหัวขอเรื่องการเตรียมโครงเรื่อง และวิธีเสนอ
เพื่อสื่อสารความคิดไดถูกตองและตรงเปาหมาย ศึกษาการใชคํา การผูกประโยค การลําดับความคิดสําหรับการ
พูดและการเขียน
A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to
communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of
topics, outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order.

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ARA1001

ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
(Fundamental Arabic 1)
ศึกษาและเขาใจระบบการออกเสียง คําศัพท โครงสรางประโยคพื้นฐาน และสํานวนภาษาอาหรับ เพื่อ
ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝกทักษะ การฟง พูด อาน และเขียน
A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structures, and Arabic idioms,
with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing for dairy
purposes.
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ARA1002

ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
(Fundamental Arabic 2)
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาอาหรับตอจาก ARA1001 ในเรื่องการใชภาษาในโอกาสและสถานการณตาง ๆ
โดยฝกทักษะ การฟง พูด อาน และเขียน (ควรเรียน ARA1001 มากอน)
Continued from ARA1001. A study of fundamental daily Arabic for various occasions
and situations, with an emphasis on developing skills in speaking, listening, reading, and
writing. (Recommended preliminary course : ARA1001)
** CHI1001

ภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
(Chinese 1)
ศึกษาระบบสัทอักษรภาษาจีนตามหลักภาษาศาสตร (Hanyu Pinyin) คําศัพท โครงสรางประโยค
พื้นฐานที่ ใชในชีวิตประจําวัน และฝกสนทนาเบื้องตน ฝกเขียนลําดับขีด หมวดอักษรจีน และอักษรจีนขั้น
พื้นฐาน รวมถึงการแตงประโยคภาษาจีนอยางงาย
To study Hanyu Pinyin (official Chinese Romanization system) linguistically, basic
vocabulary, and basic sentence structure and basic conversation used in daily life, To
practice writing strokes in sequence, radicals and basic Chinese characters including writing
basic sentences.
** CHI1002

ภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
(Chinese 2)
ศึกษาคําศัพท คําที่มีความหมายเหมือนกัน ความหมายตรงกันขาม และคําลักษณะนาม ฝกพูดและ
เขี ยนภาษาจีน ให ถูกต อง ฝ กอ านออกเสีย งใหไดมาตรฐาน เรีย นรูคําศัพทและประโยคที่ซับ ซอนขึ้นที่ ใชใน
ชีวิตประจําวัน
To study vocabulary, synonyms, antonyms and classifiers, to practice conversation
and writing. To practice standard pronunciation learning complex vocabulary and sentence
used in daily life.
** ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
(Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของโครงสรางประโยคพื้นฐาน ศัพท และสํานวนที่จําเปนในชีวิตประจําวัน โดยเนนการ
สื่อความหมายดานไวยากรณดวยรูปประโยค ลักษณะองคประกอบของประโยค และการรวมประโยคโดยการ
ใชเครื่องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมตาง ๆ
A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in
daily life, with the focus on grammatical meaning, sentence components, and sentence
combining with punctuation and conjunctions.
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** ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพททั่วไป
3 (2-2-5)
(English Sentences and Vocabulary in General Use)
การศึกษาลักษณะของประโยคและศัพทที่ใชอยูทั่วไป โดยเนนความเขาใจเรื่องกาลและโครงสราง
ประโยค
A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an
understanding of tenses and sentence structure.
** FRE1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
(FRE1001) (French for Communication 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพทสํานวนและ
ประโยคงาย ๆ
A study of the French language for communication through practice in listening,
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and
use of sentence patterns.
** FRE1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
(FRE1002) (French for Communication 2)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสตอจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE1011 มากอน)
A continuation of French for Communication 1 aiming to practice the listening,
Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary
course: FRE1011)
** GER1011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
(GER1001) (German for Communication 1)
ศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพทสํานวนและ
ประโยคงาย ๆ
A study of the German language for communication through practice in listening,
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and
use of sentence patterns.
** GER1012 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
(GER1002) (German for Communication 2)
ศึกษาภาษาเยอรมันตอจากภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER1011 มากอน)
A continuation of German for Communication 1 aiming to practice the listening,
Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary
course: GER1011)
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** GRK1011 ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
(GRK1001) (Greek for Communication 1)
ศึกษาภาษากรีกเพื่อการสื่อสารโดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพท สํานวนและ
ประโยคงาย ๆ
A study of the Greek language for communication through practice in listening,
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and
use of sentence patterns.
** GRK1012 ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
(GRK1002) (Greek for Communication 2)
ศึกษาภาษากรีกตอจากภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน GRK1011 มากอน)
A continuation of Greek for Communication 1 aiming to practice the listening,
Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary
course: GRK1011)
** HIN1001 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
(Fundamental Hindi 1)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาฮินดี เชน หนวยเสียงสระ พยัญชนะ และวิธีการเขียนอักษรเทวนาครีที่
ใชเขียนภาษาฮินดี ฝกออกเสียงคําศัพท ศึกษาคําศัพท ระบบไวยากรณเบื้องตน ประโยคที่ใชในการสนทนา
เบื้องตน และศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจาของภาษา
A study of the general characteristics of Hindi language, phoneme, vowel and
consonant, writing system of Devanagari alphabet, pronunciation practice of Hindi words
written with the Devanagari alphabet, with emphasis on study of vocabularies, basic grammar
and conversational sentences as well as general characteristics of culture, tradition and
belief of native speaker.
** HIN1002 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
(HD102)
(Fundamental Hindi 2)
ศึกษาคํ า ศัพท ที่ใช ส นทนาในชีวิ ตประจําวัน ฝกออกเสีย งและอานคํา ภาษาฮินดีที่เขีย นดว ยอั กษร
เทวนาครี ศึกษาหลักเกณฑทางไวยากรณพื้นฐานที่จําเปนในการใชคําและประโยคใหถูกตอง
A study of vocabulary used in daily conversation, with an emphasis on the reading
and pronunciation practice of Hindi words written with the Devanagari alphabet as well as
basic grammatical rules for word and sentence usage.
** JPN1011 ภาษาญี่ปุนชั้นตน 1
3 (2-2-5)
(JPN1001) (Basic Japanese 1)
อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพื้นฐาน เสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพท รูปประโยค และ
ไวยากรณพื้นฐาน
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A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters, including Japanese sound
system, basic vocabulary and grammatical structure.
** JPN1012 ภาษาญี่ปุนชั้นตน 2
3 (2-2-5)
(JPN1002) (Basic Japanese 2)
รูปประโยคและไวยากรณระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนคําศัพทและอักษรคันจิ การอานและการเขียนประโยค
สั้น ๆ
A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji characters
with practice of reading and writing short sentences.
KHM1001

ภาษาเขมรพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
(Fundamental Khmer 1)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตัวอักษรเชรียง ลักษณะคํา พยางค ทํานองเสียง วิธีเขียนพยัญชนะ ตัวเต็ม
ตัวเชิง รูปสระลอย สระจม การประสมอักษร ศึกษาคําศัพทและฝกสนทนาเบื้องตน
A study of the characteristics of the Mula and Chriang alphabets, words syllables and
intonation; writing of their common letters, subscripts, and vowel characters (both selfsufficient and non-self-sufficient); words compounds vocabulary with practice of basic
conversation.
KHM1002

ภาษาเขมรพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
(Fundamental Khmer 2)
ศึกษาคําศัพทเพิ่มเติม ฝกสนทนา และการเขียนและการอาน โดยเนนการออกเสียงใหถูกตอง ศึกษา
เครื่องหมายประกอบการเขียนตาง ๆ
A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and
pronunciation in connection with signal markers used in writing.
KOR1001

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
(Fundamental Korean 1)
การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ ฝกฟงบทสนทนา ขอความ
หรือนิทานสั้น ๆ
A practice of the Korean language, focusing on daily conversation, emphasizing
comprehensive listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening.
KOR1002

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
(Fundamental Korean 2)
ฝกการอานภาษาเกาหลีที่เขาใจงายและใชภาษาในชีวิตประจําวัน โดยคัดเลือกขอความและหนังสือ
ประเภทสารคดีและบันเทิง นํามาฝกทักษะการอาน เพื่อความเขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค

32

A practice of the reading skill of the Korean language in daily contexts using selected
excerpts, documentary and entertainment magazines, for content and syntactic
comprehension.
LAO1001

ภาษาลาวพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
(Fundamental Lao 1)
ศึ กษาระบบเสี ย งภาษาลาว ฝ กการเขีย นอักษร การอานคําที่มีและไมมีรูป วรรณยุกต ศึกษาชนิ ด
ลักษณะ ความหมาย และการใชคําเพื่อการสื่อสารเบื้องตน
A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with and
without tone-marker, including word types, characteristics, meaning and usage for basic
communication.
LAO1002

ภาษาลาวพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
(Fundamental Lao 2)
ศึกษาการใชคําชนิดตาง ๆ ลักษณะประโยค คําศัพท สํานวน และประโยคที่ใชในสภาวการณตาง ๆ
ฝกอานบทความและเรื่องสั้น ฝกการเขียนประโยคพื้นฐาน
A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions and
sentences used in various situations with practice in reading article and short stories and
writhing basic sentences.
** MMR1011 ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
(MMR1001) (Fundamental Myanmar 1)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาพมา ไดแก ตัวอักษร ลักษณะพยางค ลักษณะคํา และการออกเสียง
ศึกษาการใชภาษาพมาเพื่อการสนทนาในโอกาสตาง ๆ
A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables,
words and pronunciation with emphasis on conversation in various situations.
** MMR1012 ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
(MMR1002) (Fundamental Myanmar 2)
ศึกษาคําศัพท สํานวน และลักษณะโครงสรางประโยคภาษาพมาในระดับสูงขึ้น ฝกทักษะการฟง พูด
และเขียน
A study of Myanmar vocabulary, expressions and structures at a higher level with
practice in listening, speaking and writing skills.
MAL1001

ภาษามลายูพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
(Fundamental Malay I)
ศึกษาระบบการออกเสียง คําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคพื้นฐาน ภาษามลายู เพื่อใชสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนดวยอักษรรูมี

33

A study of pronunciation, vocabularies, basic sentence structures, and Malay idioms
with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading and writing with Rumi
scripts for daily purposes.
MAL1002

ภาษามลายูพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
(Fundamental Malay II)
ศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคชนิดตาง ๆ และคําเติมหนวยคําพื้นฐาน ฝกการสนทนา การอานเพื่อ
ความเขาใจ และการเขียนประโยคสั้น ๆ (ควรเรียน MAL1001 มากอน)
A continuation of MAL1001, with the addition of various sentence structures and
using simple connectives, simple morphemes, practice conversation, reading short passages
and writing short essays for comprehension purposes. (Recommended preliminary course :
MAL1001)
** RUS1011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
(RUS1001) (Russian for Communication 1)
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพท สํานวนและ
ประโยคงาย ๆ
A study of the Russian language for communication through practice in listening,
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and
use of sentence patterns.
** RUS1012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
(RUS1002) (Russian for Communication 2)
ศึกษาภาษารัสเซียตอจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน RUS1011 มากอน)
A continuation of Russian for Communication 1 aiming to practice the listening,
Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary
course: RUS1011)
** SPN1011 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
(SPN1001) (Spanish for Communication 1)
ศึกษาภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารโดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพท สํานวนและ
ประโยคงาย ๆ
A study of the Spanish language for communication through practice in listening,
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and
use of sentence patterns.
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** SPN1012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
(SPN1002) (Spanish for Communication 2)
ศึกษาภาษาสเปนตอจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน SPN1011 มากอน)
A continuation of Spanish for Communication 1 aiming to practice the listening,
Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary
course: SPN1011)
VNM1001

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
(Fundamental Vietnamese 1)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาเวียดนาม วิธีการเขียน คําศัพท และฝกสนทนาเบื้องตน
A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing system and
vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice.

VNM1002

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
(Fundamental Vietnamese 2)
ศึกษาคําศัพทเพื่อการสนทนา ฝกการอาน และการออกเสียงใหถูกตอง
A study of vocabulary for conversation, a practice in reading and pronunciation.

หมวดวิชากฎหมาย
LAW1001

หลักกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
(Principle of Public Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและ
บทบาทความสําคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและรูปของรัฐ ความเปนนิติบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บอเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน การควบคุมการใชอํานาจรัฐ
A study of the legal terminology and development of public law, fundamental
concepts, features, and the significant roles of public law, meaning, elements and forms,
juristic person status, and institution of state, including administration, origin and legal
method of public law, administration of state affairs, and control of state authorities.

LAW1002

หลักกฎหมายเอกชน
2 (2-0-4)
(Principle of Private Law)
ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมาย การตีความ การอุดชองวางของกฎหมาย และหลักการ
ปรับใชกฎหมาย การศึกษารวมถึงบรรพ 1 ลักษณะ 1 และลักษณะ 2 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
A study of the meaning and development of law; interpreting, and filling the gaps of
the law; and the principles governing the application of the law. The study focuses on Title 1
and Title 2 of Book 1 of the Civil and Commercial Code.
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LAW1003

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Juristic Acts and Contracts)
ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําใหการแสดงเจตนา
เสื่อมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลาอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การกอใหเกิดสัญญา ผล
แหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ ความระงับแหงสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
2 ลักษณะ 2
A study of the nature of juristic acts; creation of juristic acts; declaration of intention;
defective declaration, fictitious declaration of intention, and concealed act; interpretation of
declaration of intention; void and void able acts; conditions and time conditions; periods of
time; prescription, as provided in the Civil and commercial Code Book 1, Title 4-6. The
nature, formation, and effect of contracts, earnest and stipulated penalty; rescission of
contracts, as provided in Civil and Commercial Code Book 2, Title 2.

LAW2001

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย
3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Property)
ศึกษาลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหวางทรัพย เครื่องอุปกรณ
ดอกผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิ
ชนิดของทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4
A study of the nature of property; the classification of property; component parts;
and accessories and fruits of things, as provided for in the Civil and Commercial Code, Book
1, Title 3. Also covering the nature, essential aspects and classification of real rights in
property, as provided for in Book 4 of the Civil and Commercial Code.
LAW2002

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Obligation)
ศึกษาความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้เจาหนี้หลายคน
ความระงับแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1
A study of the meaning of obligations; causes of obligations; subjects of obligations;
effects of obligations; assignment; rights and liabilities among several debtors and creditors;
and the extinguishment of obligations; as provided for in the Civil and Commercial Code,
Book 2, Title 1.
** LAW2003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได 3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment)
ศึกษาเกี่ยวกับหนี้ที่ไมไดเกิดจากสัญญา แตเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่เรียกกันวา ละเมิด โดยศึกษา
ถึงความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของบุคคลอื่น ความรับ
ผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ความรับ
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ผิดในความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะที่เดินดวยกําลังเครื่องจักรหรือทรัพยอันตราย คาสินไหมทดแทนเพื่อ
ละเมิด นิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร
ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4
A study of tort obligations; personal and third person liability; liability of the owners
of animals; liability of the possessors of buildings; liability of the possessors or operators of
motor vehicles; compensation for torts; and justifiable acts; as provided for in the Civil and
Commercial Code, Book 2, Title 5. Incorporating a study of the management of affairs
without mandate and undue enrichment, as provided for in the Civil and Commercial Code,
Book 3, Titles 3 and 4.
LAW2004

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
(Constitutional Law and Political Institution)
ศึกษาประวัติ ความหมายของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล การแบงแยก
อํานาจ อํานาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหวางอํานาจเหลานี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการทั่วไป
ของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย
A study of the history, definitions, and kinds of constitution; states and forms of
states; governments and forms of government; separation of powers and relationship among
them; Thai constitutional law; general principles of elections; political parties; Thai election
law.

LAW2005

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 3 ลักษณะ 1 ถึง 3
A study of specific contracts regarding sales, exchanges and gifts, as provided for in
the Civil and Commercial Code, Book 3, Titles 1 to 3.
LAW2006

กฎหมายอาญา 1
3 (3-0-6)
(Criminal Law 1)
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแหงกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความผิด ทฤษฎีวา
ดวยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ เหตุตาง ๆ
อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่ใชแกความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1
A study of the nature of criminal law; general principles of criminal law; theories of
offences; theories of criminal liability, punishment, provisions applicable to petty offences as
provided in the Criminal Code.
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LAW2007

กฎหมายอาญา 2
3 (3-0-6)
(Criminal Law 2)
ศึกษาถึงหลักเกณฑความผิดเฉพาะอยาง 9 ลักษณะ อาทิเชน ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิด
เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2
ลักษณะ 1 ถึง 9
A study of specific offences; offences relating to the security of the kingdom; to
public administration; to justice; to religion; to public peace and security; counterfeiting and
alteration; offences relating to trade; sexual offences, as provided in Book 2, Title 1 to 9 of
the Criminal Code.
LAW2008

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน
2 (2-0-4)
จางทําของ รับขน
(Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of
Services, Hire of Work, Carriages)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 4 ถึง 8
A study of specific contracts : the hiring of property; hire-purchase; hiring of services;
hiring of work and carriage, as provided in the Civil and Commercial Code Book 3, Title 4 to 8.
LAW2009

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
2 (2-0-4)
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
(Civil and Commercial Code : Loan, Deposit, Warehousing, Compromise,
Gambling and Betting)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความการ
พนันขันตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 9, 10, 14, 17 และ 18
A study of specific contracts : loan; deposits; warehousing; compromising contracts;
gambling and betting, as provided in the Civil and Commercial Code Book 3, Title 9, 10, 14,
17 and 18
LAW2010

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge)
ศึกษาสัญ ญาเฉพาะอยา ง คือ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
บรรพ 3 ลักษณะ 11 ถึง 13
A study of specific contracts; suretyship, mortgage, pledges, as provided in Book 3,
Title 11 to 13 of the Civil and Commercial Code.
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LAW2011

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage)
ศึกษาลักษณะสัญญาตัวแทนมีความแตกตางกับสัญญา ลักษณะอื่นอยางไร การตั้งตัวแทน หนาที่และ
ความรับผิด ระหวางตัวแทนและตัวการ ความรับผิดของตัวการและตัวแทนตอบุคคลภายนอก สิทธิการรับ
บําเหน็จของตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะของสัญญาตัวแทนคาตาง หนาที่และความรับผิดระหวาง
ตัว การและตั ว แทนค า ต า ง รวมทั้ ง ความรั บ ผิดตอบุคคลภายนอกตลอดจนความแตกตางระหวางตัว แทน
ธรรมดาและตัวแทนคาตาง ความระงับสิ้นไปแหงสัญญาตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงสัญญานายหนา บําเหน็จ
นายหนา
A study of the agency and brokerage; classification of agent and authority to act; a
formal authority; rights and their exercise and responsibility to third party; including
commission agent and authority to act and responsibility to third party. And a brokerage and
entitle remuneration.

** LAW2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Insurance)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 20
และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
A study of Specific contracts of insurance, according to the Civil and Commercial
Code, Book 3, Title 20, and the Protection for the Motor Accident Act, BE 2535.
** LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Bills, Current Account)
ศึกษาสัญ ญาเฉพาะอยาง คือ ตั๋วเงิน และบัญชีเดิน สะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21
A study of specific contracts for bills and current accounts, according to the Civil and
Commercial Code, Book 3, titles 19 and 21.
LAW3001

กฎหมายอาญา 3
3 (3-0-6)
(Criminal Law 3)
ศึกษาความผิดเฉพาะอยาง คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและ
ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ลักษณะ 10 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3
A study of specific offences; offences against life and body; against liberty and
reputation; against property, as provided in Book 2, Title 10 to 12 of the Criminal Code; petty
offences, as provided in Book 3 of the Criminal Code.
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LAW3002

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด 2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies,
Public Company Limited)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ หุนสวน บริษัทและบริษัทมหาชนจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
A study of specific contracts : partnerships and companies as provided in the Civil
and Commercial Code Book 3, Title 22, including Public Company Act BE. 2535.
** LAW3003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Family)
ศึกษากฎหมายครอบครัว ใหทราบเรื่องการหมั้น การสมรส ความสัมพันธระหวางสามี-ภริยา และ
ทรัพยสิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
A study of family law : marriage, divorce, maintenance, and parent and child
relations, as provided in the Civil and Commercial Code Book 5.
LAW3004

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
(Law on Court Organization)
ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม ระบบงานศาลยุติธรรม งานฝายตุลาการ และงานฝายธุรการ ชั้นของศาล
ยุติธรรม ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา และศาลชํานัญพิเศษ อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา องคคณะของ
ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ
A study of the history of the Court of Justice; court procedure and administration; the
hierarchy of courts; Courts of First Instance; Courts of Appeal; the Supreme Court; and Specialized
Courts. Special attention will be given to jurisdiction, the competence of judges, and the
assignment and recall of cases.
LAW3005

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3 (3-0-6)
(Civil Procedure Code 1)
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพงใหทราบบทวิเคราะหศัพท ศาล คูความ การยื่นและสงคําคูความและ
เอกสาร คําพิพากษาและคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4 และ 6
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2
A study of the procedure used in civil cases; definitions; court procedure and
jurisdiction; filing and service of pleadings and documents; judgments and others, as
provided in Civil Procedure Code Division 1, Title 1 to 4, and Title 6; ordinary procedures and
special procedures in the Courts of First instance, as provided in the Civil Procedure Code
Division 2, Title 1 to 2.
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LAW3006

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
(Criminal Procedure Code 1)
ศึ ก ษากระบวนการดํ า เนิ น คดี อ าญา ให ท ราบหลั ก ทั่ ว ไป อํ า นาจสอบสวนและเขตอํ า นาจศาล
หมายเรี ย กและหมายอาญา การจั บ ขั ง จํ าคุก คน และปลอยชั่ว คราว การสอบสวน การชัน สูตรพลิกศพ
การฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2
A study of the general principles of criminal procedure, the power of the inquiry and
the jurisdiction of the courts; summons and warrants; arrest, detention, and imprisonment;
search and provisional release; inquiry and post-mortem inquest; the filing of civil cases in
connection with criminal offenses, as provided in Division 1 and 2 in the Criminal Procedure
code.
LAW3007

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3 (3-0-6)
(Civil Procedure Code 2)
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพง (ตอ) ใหทราบการอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา
และการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และภาค 4
A study of the civil procedure used in the Appeals Court and the Supreme Court,
including provisional measures before judgment and the enforcement of judgments and
orders, as provided for in the Civil Procedure Code, Divisions 3 and 4.
LAW3008

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
(Criminal Procedure Code 2)
ศึกษาวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และใหทราบถึง
การอุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4
A study of criminal procedure in the Court of First Instance, as provided for in the
Criminal Procedure Code, Division 3, and the procedure used in the Appeals Court and the
Supreme Court, as provided for in the Criminal Procedure Code, Division 4.
LAW3009

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Succession)
ศึกษากฎหมายการตกทอดแหงทรัพยมรดก โดยศึกษาบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับ
มรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 6
A Study of succession; the general provisions of succession; the statutory right of
inheritance; wills; administration and distribution of an estate; vacant estates; and
prescription, as provided in the Civil and Commercial Code Book 6.
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** LAW3010 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ
2 (2-0-4)
(Bankruptcy and Reorganization Law)
ศึกษาหลั กเกณฑ และกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายสําหรับลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและ
นิ ติ บุ ค คล และศึ ก ษาถึ ง กระบวนพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การฟ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ซึ่ ง เป น นิ ติ บุ ค คล
และวิสาหกิจขนาดยอม (SMEs) ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483
A study of the foundations of bankruptcy law, both as it applies to insolvent
individuals and as it applies to juristic persons, and the principles of reorganization law,
which applies only to juristic persons and Small and Medium Enterprises (SMEs), according to
the Bankruptcy Act BE. 2483.
LAW3011

กฎหมายลักษณะพยาน
2 (2-0-4)
(Law of Evidence)
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและคดีอาญา หลักในการรับฟงและ
ไมรับฟงพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเลาและพยานความเห็น ขอที่ศาลรูเอง ขอสันนิษฐานและ
หนาที่นําสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ภาค 5
A study of the nature and principles of the gathering of evidence by the court in both
civil and criminal cases; rules of admission and exclusion; rules on hearsay and opinion
evidence; judicial notice; and presumption and burden of proof, as provided in the Civil
Procedure Code, Division 1, Title 5, and the Criminal Procedure Code, Division 5.
LAW3012

กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
(Administrative Law)
ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผน ดิน กิจ การทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐและการควบคุมฝายปกครอง
A study of state administration; principles and sources of administrative law; Thai
government administration; the relationship between the government and its officials as
provided in the civil service law, military service law, and pension law.
LAW3031

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Criminal Law)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอาญาในระบบประมวลกฎหมายเปรียบเทียบกับสถาบันและ
ทฤษฎีกฎหมายของประเทศที่ใชคอมมอนลอว
A comparative study of the principles, institutions, and theories of criminal law in the
civil law and the common law system.
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LAW3032

ปญหาในกฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
(Problems in Criminal Law)
การศึกษาวิจัยจากเอกสารของนักศึกษาแตละคนซึ่งจะนํามารายงาน เพื่อการอภิปรายและวิจารณใน
หองเรียน เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวิชากฎหมายอาญา รวมทั้งการสังเกตการพิจารณาของศาลในคดีอาญา
A directed study focusing on problems in both substantive and procedural criminal
law, including observation of a court hearing in a civil case.
** LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
(Criminology and Penology)
ศึ ก ษาความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิ ท ยา สถิ ติ อ าชญากรรม สภาพและสาเหตุ ข อง
อาชญากรรม กระบวนการยุ ติธ รรมกั บ อาชญากรรม อาชญาวิ ทยาภาคผู เสีย หายหรือเหยื่ออาชญากรรม
การปองกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงาน
เรือนจํา การเบี่ยงผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม อันรวมถึงการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
A study of the meaning and the scope of criminology; criminological statistics; the
nature and causes of crime; the criminal justice system; the prevention of crime; victims and
injured persons; the meaning and scope of penology; punishment; the philosophy of
punishment; prison administration; and diversions including probation and parole.
LAW3034

นิติเวชศาสตร
3 (3-0-6)
(Forensic Medicine)
ศึกษาประวัติศาสตรและความมุงหมาย การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจนบุคคล หลักวินิจฉัย การตาย
เหตุตาย ยาพิษ การตรวจตาง ๆ ทางนิติเวชวิทยา ความผิดทางเพศ อันตรายจากการจราจร
A study of the history and purposes of forensic medicine; autopsy reports; postmortem inquest; identification; determination of death; causes of death; toxicology; forensic
examination; sexual assault; dangers from traffic.
LAW3035

การสืบสวนและสอบสวน
3 (3-0-6)
(Criminal Inquiry and Interrogation)
ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในขั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวน การกระทํา
ความผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ
A study of the criminal justice system in the investigative stage; investigation and
interrogation of criminal offences; rights of the accused under the constitution.
LAW3036

ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
(Problems in Criminal Procedure Law)
ศึกษาปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกา หรือคําชี้ขาดของอัยการสูงสุดที่นาสนใจ
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This course focuses on problems in Criminal Procedure as of the provided in the
Criminal Procedure and studies the verdicts court or final decisions of the Attorney General
which are interesting and remarkable.
LAW3037

ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3 (3-0-6)
(Problems in Civil Procedure Law)
การวิจัยศึกษาจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน ซึ่งจะนํามารายงานเพื่อการอภิปรายและวิจารณใน
หองเรียน เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมทั้งการสังเกตการพิจารณาของศาล
ในคดีแพง
An analytical study of a paper produced by each student which will be debated and
criticized in class. The paper concerns problems in civil procedure law and observation of
civil procedure in the civil court.
LAW3038

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court)
ศึกษาสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก การควบคุมและแกไขเด็กกระทําผิดดวยวิธีการศาลเยาวชน
และครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
A study of the causes of juvenile delinquency; control and rehabilitation of juvenile
delinquents through juvenile courts ; the main principles of the law creating juvenile courts;
procedure in juvenile court; and other related laws.
LAW3039

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Constitutional Law)
ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ และรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบและศึกษาถึงหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในประเทศที่สําคัญ เพื่อเปนแนววิเคราะหกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับตั้งแตปพุทธศักราช
2475
A comparing study of Thai Constitutional law and the Constitutional law of foreign
nations, analyzing every Thai Constitutional law since B.E. 2475 (C.E.1932).
LAW3040

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Administrative Law)
ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ และกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ และศึกษาถึงหลัก
กฎหมายปกครองในประเทศที่สําคัญ เพื่อเปนแนววิเคราะหกฎหมายปกครองของไทย
A comparative study of Thai Administrative Law and the Administrative Law of foreign
nations.
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LAW3041

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-6)
(Administrative Courts and Administrative Procedure)
ศึ กษาแนวความคิ ดพื้ น ฐานเรื่ องศาลปกครอง ลํ าดับ ชั้น ของศาลปกครอง องคกรในศาลปกครอง
เขตอํานาจศาลปกครอง การฟองคดี กระบวนการดําเนินคดี การรวบรวมพยานหลักฐานและการสั่งระหวาง
พิจารณา การนั่งพิจารณาคดีและการสั่งคดี คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง การบังคับคดีและการ
อุทธรณคดีปกครอง
This course studies the foundational thinking of the Administrative Court, the levels
of the Administrative Court, the organization and Jurisdiction of the Administrative Court;
filing a law suit; procedure; evidence; enforcement and appeal.
LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 3 (3-0-6)
(Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of Officials)
ศึกษาหลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง คําสั่งทางปกครอง การ
พิจารณาเรื่องทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
การขอใหพิจารณาใหม การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขต
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
A study of the substantive and procedural principles of administrative law relating to
administrative acts; administrative procedure; discretionary power; internal control of
administrative acts; revocation of administrative acts; requests for retrial; administrative
execution; committees on administrative procedure; and principles of liability for wrongful
acts by officials.
LAW3043

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน
3 (3-0-6)
(Law on Administrative of State Affairs)
ศึกษาหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
A study of the principles, law, rules and regulations relating to public administration;
civil service law and related laws.
LAW3044

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
3 (3-0-6)
(Personal Executive of State Affairs)
ศึกษาหลักเกณฑและการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด การ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล การบริหารงานบุคคลในองคกรบริหารสวนตําบล การบริหารงานบุคคลใน
กรุงเทพมหานคร การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
A study of the principles and operations of Personal Executives for State Affairs for
provinces, municipalities such as Bangkok and Pattaya and municipal governments.
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LAW3045

สัญญาของฝายปกครอง
3 (3-0-6)
(Administrative Contracts)
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสัญญาทางปกครอง ความหมายของสัญญาปกครอง รูปแบบ
ของสัญญาทางปกครอง การกอใหเกิดสัญญาทางปกครอง การปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง การสิ้นสุดของ
สัญญาทางปกครอง เปรียบเทียบสัญญาทางปกครองของตางประเทศกับของไทย
A study of the concept and development of administrative contracts including
meaning, pattern, formation, execution, and dissolution. This course also compares
administrative contracts between Thai and others countries.
LAW3046

กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ
3 (3-0-6)
(Official Information Law)
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ความหมาย ขอมูลขาวสาร
ของราชการ ขอบเขตการบั ง คั บ ใช ข อ จํ า กั ด องค ก รในการสอดส อ งดู แ ล องค ก รในการชี้ ข าดตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
A study of the approval of personal rights in acquiring official information; legal
measures for approving personal rights to acquire foreign official information; people’s access
to domestic information; the history, development, scope and enforcement of the Official
Information Acts B.E. 2540 (C.E. 1997); disclosure of official information; rules and exceptions
to the procedure for acquiring official information; case study in the term of administrative
cases.
LAW3047

กฎหมายรัฐวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
(Public Enterprise Law)
ศึกษาความมุงหมายของรัฐวิสาหกิจ รูปแบบของรัฐวิสาหกิจ การควบคุมรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของ
รัฐวิสาหกิจ อํานาจหนาที่ในการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ
A study of the concept of public enterprise includes pattern, control, personnel,
authorities and management.
** LAW3048 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
(LAW2037) (Sociology of Law)
ศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลตอกฎหมาย
A study of the principles of sociology influencing the development of law.
LAW3049

กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
3 (3-0-6)
(Law on Public Service)
ศึกษาถึงความหมาย แนวความคิดและวิวัฒนาการในการจัดทําบริการสาธารณะ ประเภทของบริการ
สาธารณะ องคกรผูมีหนาที่จัดทํา หลักเกณฑในการจัดทํา เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดทํา การวินิจฉัยขอ
พิพาทอันเกิดจากการจัดทําบริการสาธารณะ
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A study of the meaning, concept, and development of public service; classifications
of public service; organizations of public service; principles of public service; legal
instruments of public service; and adjudication of public service.
LAW3050

กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
(Law on Constitutional Court)
ศึก ษาแนวความคิ ด และวิ วั ฒ นาการของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โครงสร า งและอํ านาจหน า ที่ ข องศาล
รั ฐ ธรรมนู ญทั้ งของไทยและต า งประเทศ หลั กเกณฑ การยื่น คํ ารอ งและถอนคํ ารอ ง การคัด คานตุล าการ
กระบวนพิจารณาของศาล การสืบพยาน คําวินิจฉัยหรือคําสั่ง การบังคับคดี
A theoretician study of Constitutional Court, comparison of Thai and foreign
Constitutional Courts and their theoretical and legal powers; judicial review of legislation,
Constitutional Court procedure and adjudication.
LAW3051

กฎหมายรัฐสภา
3 (3-0-6)
(Parliamentary Law)
ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาของไทยและของตางประเทศ อํานาจหนาที่ของรัฐสภา อาทิ
อํานาจหนาที่ในการตรากฎหมาย การควบคุมฝายบริหาร อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่อง
ตาง ๆ ตลอดจนอํานาจหนาที่ของประชาชนสภา คณะกรรมาธิการรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
A study of the development and forms of the Parliament, both those of Thailand and
foreign countries; power and functions of the Parliament such as in the areas of law-making,
executive control, and constitutional approval in some cases; the powers of the President of
each house; parliamentary commission; the Constitutional Tribunal.
LAW3052

กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
3 (3-0-6)
(Law on Political Parties)
ศึกษาระบบพรรคการเมื อง แนวนโยบายและวิธีดําเนิน งานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
A study of the political party system; the policies and administration of political
parties; and laws, rules, and regulations concerning political parties. The study focuses
especially on constitutional law, organic law governing the election commission, and organic
law governing the election of the members of the House of Representative and the
installation of the Senate.
LAW3053

กฎหมายเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
(Election Law)
ศึกษากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งและกฎขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และศึกษาวิเคราะห
ระบบเลือกตั้งของประเทศตาง ๆ ที่สําคัญของโลก
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A study of laws, rules and regulations relating to elections and analyzing any other
election systems of important countries in the world.
LAW3054

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ
3 (3-0-6)
(Financial Institution Law)
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีงบประมาณและระบบภาษีอากร หลัก
เศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองคกรของรัฐอันไดแกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติใชเปน
เครื่องมือในการบริหารประเทศ
A study of laws relating to financial institutions, such as the Fiscal Year Budget Act
and the Management of Public Debt Act, including regulations and rules issued under these
Acts
** LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Crime)
ศึกษาความหาย ความเปน มาและลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ
ความรุ น แรงละความแตกต า งของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กับ อาชญากรรมประเภทอื่น ๆ สาเหตุของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญและกฎหมายที่เกี่ยวของ อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและอาชญากรรมขามชาติ แนวทางและมาตรการสําคัญของรัฐและสังคมในการปองกันและแกไข
ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงอุปสรรคปญหาบางประการในการบังคับใชกฎหมายตออาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
A study of the meaning, origin and the specific nature of economic crime in various
types, violence of economic crime and its difference from the other crimes, the causes of
economic crimes, the significant economic crimes and the related laws, economic crime and
transnational crime, major policy and measures of state and society to prevent and correct
the economic crime problems including some obstacles of legal enforcement to economic
crime.
LAW3056

กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
(Law of Arbitration)
ศึกษาลักษณะสําคัญของกระบวนการระงับ ขอพิพาทโดยวิธีอนุญ าโตตุลาการกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอบังคับอนุญาโตตุลาการตาง ๆ ตลอดจนอนุสัญญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศที่สําคัญ
A study of major features of the arbitration process, related legislation, arbitration
rules, as well as important international conventions on arbitration.
** LAW3057 กฎหมายโรมันเบื้องตน
3 (3-0-6)
(LAW2031) (Introduction to Roman Law)
ศึกษาประวัติศาสตรและระบบกฎหมายโรมัน อันเปนรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศที่ใช
ประมวลกฎหมายในปจจุบัน
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A study of the history and the system of Roman law as the legal foundation of
modern civil law countries.
** LAW3058 กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน
3 (3-0-6)
(LAW2033) (Introduction to Anglo-American Law)
ศึกษาถึงประวัติศาสตรความเปนมาของประเทศสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการระบบกฎหมาย ระบบศาล
ของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลักษณะอื่นๆ
A study of the formation of the United States, the development of the AngloAmerican legal and court system, constitutional law and other areas of laws.
** LAW3059 สถาบันกฎหมายอเมริกัน
3 (3-0-6)
(LAW2034) (American Legal Institution)
ศึกษาสถาบันตาง ๆ ในระบบกฎหมายอเมริกัน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย
อํานาจตุลาการ ศาลและระบบการพิจารณาโดยลูกขุน รวมทั้งผลกระทบของระบอบสหพันธที่มีตอสถาบันตาง ๆ
ดังกลาว
A study of American legal institutions including the legal profession, the judiciary, the
court systems and the jury trial system; the impact of federalism on these institutions.
** LAW3060 กฎหมายอิสลาม
3 (3-0-6)
(LAW2035) (Islamic Law)
ศึกษาประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลามที่เปนรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บอเกิดของ
กฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม
A study of the history and the civilization of Islamic religion as the foundation of
Islamic law, including sources, the judicial system and principles of Islamic law.
** LAW3061 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(LAW2040) (Comparative Civil Law)
ศึกษาหลักกฎหมายแพงของไทยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายแพงของตางประเทศ
A comparative study of the principles of Thai civil law and foreign civil law.
** LAW3062 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(LAW2041) (Comparative Business Law)
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับหุนสวนบริษัทของไทย เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายหุนสวนบริษัทของ
ตางประเทศ เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายพาณิชยในประเทศตาง ๆ
A comparative study of the principles of Thai partnership and company law and
foreign law; comparative study of the development of commercial law in various countries.
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** LAW3063 สัญญาสําคัญทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(LAW2042) (Major Business Contracts)
ศึกษาวิเคราะหถึงหลักและเทคนิคของสัญญาที่สําคัญทางธุรกิจ ตั้งแตขั้นเจรจาจนถึงการยกรางสัญญา
ศึ กษาถึ งรู ป แบบและลั กษณะเฉพาะของสั ญญาทางธุร กิจ ตั้งแตสัญ ญาพื้น ฐานจนถึงสัญ ญาธุร กิจ ระหวา ง
ประเทศ วิเคราะหถึงรูปแบบ ชองวางและเงื่อนไขที่ไดเปรียบและเสียเปรียบในสัญญาแตละเรื่อง
An analytical study of the principles and techniques of major business contracts,
initiating from negotiation of business to draft the business agreement, and studying the
forms and characters of business contracts initiating from the basic agreement to
international business contract, and analytical study of the forms, loopholes, and
advantageous and disadvantageous conditions of each contract.
** LAW3064 ปญหาในกฎหมายแพง
3 (3-0-6)
(LAW2043) (Problems in Civil Law)
การวิจัยศึกษาจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน ซึ่งจะนํามารายงานเพื่อการอภิปรายและวิจารณใน
หองเรียน เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวิชากฎหมายแพง รวมทั้งการสังเกตการพิจารณาของศาลในคดีแพง
A directed study focusing on problems in both substantive and procedural civil law;
including observation of a court hearing in a civil case.
** LAW3065 การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(LAW2048) (Counsel for Problems in Business Law)
ศึกษาถึงหลักปฏิบัติและปญหากฎหมายทางธุรกิจ ปญหาความรับผิดในสัญญาตาง ๆ ปญหาเกี่ยวกับ
การฟองคดี การดําเนินคดี กระบวนพิจารณาของศาล ตลอดจนแนวความคิดและวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
This course focuses on the practice and problems of Business Law, including liability
arising from contracts, lawsuits, litigation, and court procedures. It also offers ideas and
solutions for problems which arise in practice.
* LAW3066

หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
(Principle of Public Procedure Law)
ศึกษาแนวคิด ความเปนมา และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชน ลักษณะคดี
ความในกฎหมายมหาชนประเภทคดีความในกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายที่ใชในการพิจารณาความใน
กฎหมายมหาชน ขอบเขตความแตกตางระหวางวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชนกับวิธีพิจารณาความในคดี
แพงและคดีอาญา
A study of concepts, history, and theories relate to public procedure law;
characteristics of cases in public law; types of cases in public law; scopes and differences of
procedure between public procedure law and criminal and civil procedure law.
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LAW4001

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได
2 (2-0-4)
(Law on Income Tax)
ศึกษาหลักการและเหตุผลในการจัดเก็บภาษีอากรโครงสรางและองคาพยพของภาษีอากรระบบภาษี
ทางตรงและทางออมการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาถึงหนวยภาษีประเภทของเงินไดแหลง
เงินไดรวมทั้งการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการศึกษาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลขอแตกตางใน
การเสียภาษีระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย กับกฎหมายตางประเทศ
ตามประมวลรัษฎากรและฐานภาษีชนิดตางๆ
A study of the principles of tax collection; the structure of taxation; direct and
indirect tax systems; the collection of individual income tax (concerning amounts of income,
type of income, source of income, the calculation of tax liability and the filling of a tax
report); a study of the collection of business taxes; the differences in the payment of taxes
between companies or juristic partnerships established under foreign law and Thai law in the
revenue code; and types of assessable income.
LAW4002

การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
2 (2-0-4)
(Lawyer Practice and legal document preparation)
ศึกษาหลักวิชาวาความใหทราบการเตรียมคดี การเรียบเรียงคําคูความ วิธีปฏิบัติภายหลังยื่นคําคูความ
และการพิจารณาคดีในศาล หลักสําคัญของกฎหมายทนายความ รวมทั้งศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการรางนิติ
กรรมสัญญาตาง ๆ และการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย
A study of the methods of advocacy; case preparation; pleading arrangement;
procedure after the sending of the pleading and trial; cross-examination; re-examination;
prepared statements; principles of lawyers; and the principles of drafting contracts and legal
consulting.
LAW4003

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
(Public International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศ สิ่งที่อยูภายใตบังคับแหงกฎหมายระหวาง
ประเทศ เขตแดนของรั ฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐ ในความสัมพัน ธร ะหวางประเทศ กิจ การระหวาง
ประเทศ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง
A study of the sources and basic principles of International Law; functions of
International Law; territorial boundaries; the high seas; governmental agencies in international
relations; international affairs; settlement of disputes; war; neutrality.
LAW4004

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3 (3-0-6)
(Labour and Social Security Law)
ศึกษากําเนิดและหลักสําคัญของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายเงิน
ทดแทนและประกันสังคม
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A study of the laws concerning industry; the origin of and major principles of the law
on labor protection Labor Relations law and Compensation law and social welfare; including
and analysis of labor problems in Thai society.
LAW4005

หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
(Legal Profession, Ethics Visual Moral and Disciplines for Lawyers)
ศึ กษาความหมายวิ วั ฒ นาการของวิ ช าชีพ กฎหมายรวมทั้ง งานในหนา ที่ของนั กกฎหมายโดยเน น
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในทางประกอบวิชาชีพทางดานจิตใจและบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใช
บังคับ
A study of the definition and evolution of the legal profession focusing on the ethics,
morals and disciplines of lawyer. This course also includes positive law.

LAW4006

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
3 (3-0-6)
(Private and Criminal International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล การจําแนกบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ตามสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย
อํานาจหนาที่และอํานาจศาลของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศเพื่อปราบอาชญากรรม เชน การ
สงผูรายขามแดน
A study of the sources and basic principles of Private International Law;
determination of the nationality of natural and juristic persons according to International
Law; status and rights of aliens; conflict of laws; territorial and personal jurisdiction of the
state courts in criminal cases; international co-operation to suppress crimes such as
extradition.
LAW4007

นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
(Philosophy of Law)
ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงแนวความคิดดานปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตาง ๆ ที่สําคัญในอดีตและ
ปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมาย อันรวมถึงเรื่องความสัมพันธ หรือความขัดแยง
ระหวางกฎหมายกับศีลธรรม หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเทาเทียมกันหรือสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม
และความยุ ติธ รรม ธรรมชาติแหงความสัมพัน ธระหวางกฎหมายกับ อํานาจรัฐ หรือการเมือง บทบาทของ
กฎหมายในการสรางความเปนธรรมของสังคม ขอถกเถียงเรื่องความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักเรื่องความ
เสมอภาค และหลักอรรถประโยชน การปฏิวัติรัฐประหารและปญหาความชอบธรรมเชิงนิติปรัชญาในการใช
อํานาจรัฐ พันธะหนาที่ในการเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และปญหาเรื่องการปฏิเสธหรือดื้อแพงตอกฎหมายที่ไม
เปนธรรมโดยสันติวิธี
The analytical study of conceptions in legal philosophies attached to various major
schools of thought in the past to the current time. The course will cover some significantly
foundational problems in legal theory, including the relation or contradiction between law
and morality, the equality principle of human dignity or human rights, the rule of law and
justice. Particular issues to be considered also include : the related nature of law and state
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authority-politics, the function of law in contribution to social justice, conceptual arguments
on the principle of justice based on equality and utility, revolution-coup d’etat and the
consequential problem of legal philosophy on its assumption of state authority, the
obligation to obey the law and the question of civil disobedience.
LAW4008

กฎหมายที่ดิน
2 (2-0-4)
(Land Law)
ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด
A study of the history and the principles of Land Law.

LAW4009

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1
2 (2-0-4)
(Law on Intellectual Property 1)
ศึกษาหลักการและความสําคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์ การไดมาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ การคุมครองลิขสิทธิ์ อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
ธรรมสิทธิ์ รวมถึงหลักการอื่นๆที่เกี่ยวของ และศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการคาและ
กฎหมายสิทธิบัตร
Study about basics and fundamentals of Copyright Law, subject matter of copyright,
eligibility for protection, exclusive rights in copyrighted works, term of protection, copyright
Infringements, limitations on exclusive rights, moral rights, other related issues and also basic
principles of Trademark Law and Patent Law.
LAW4010

กฎหมายการคาระหวางประเทศ
2 (2-0-4)
(International Trade Law)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาสินคาระหวางประเทศซึ่งประกอบไปดวยกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ใบตราสงสินคา การชําระคาสินคาระหวางประเทศ รวมถึงเลตเตอรออฟ
เครดิต การขนสงสินคาระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
นําเขาและการสงออกสินคา
The course examines the legal framework of international trade transactions, covering
the laws of international sale of goods; bills of lading; international payment including letter
of credit; international carriage of goods insurance including government regulations relating
to import and export.
** LAW4011 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
2 (2-0-4)
(Thai Legal History and Major Legal Systems)
(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)
ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และกฎหมายตราสามดวง วิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมายหลั กของโลก สถาบั นสํ าคั ญของระบบกฎหมายหลัก และความแตกตางที่สําคัญ ของระบบ
กฎหมายหลัก
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A study of the development of the Thai legal system in the Sukhothai and Ayuthaya
Periods; the law of the Three Great Seals. The study includes the development of the major
legal traditions of the world; the major legal institutions and differences among these legal
traditions.
LAW4012

กฎหมายที่ดิน
3 (3-0-6)
(Land Law)
(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)
ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด
A study of the history and the principles of land Law.
LAW4013

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation Law)
(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)
ศึกษาหลักการของการภาษีอากร และรายไดอื่น ๆ ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตราภาษี นโยบาย
ภาษี การบริหารงานดานภาษี สาระสําคัญของกฎหมายภาษีอากร
A study of the principles of taxation and other sources of government revenue; kinds
of tax and tariffs; tax policy; tax administration; substance of taxation law.
LAW4014

การวาความ
3 (3-0-6)
(Lawyer Practice)
(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)
ศึกษาหลักวิชาวาความใหทราบการเตรียมคดี การเรียบเรียงคําคูความ วิธีปฏิบัติภายหลังยื่นคําคูความ
และการพิจารณาคดีในศาล หลักสําคัญของกฎหมายทนายความและขอบังคับเกี่ยวกับทนายความ รวมทั้ง
ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการรางนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดาน
กฎหมาย
A study of the methods of advocacy; case preparation; pleading arrangement;
procedure after sending the pleading and trial; cross-examination; re-examination; prepared
statements; principles and rules governing the professional conduct of lawyers; and the
principles of drafting contracts and legal consulting.
LAW4015

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3 (3-0-6)
(Law on Intellectual Property)
(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)
ศึกษาหลักการและความสําคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์ การไดมาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ การคุมครองลิขสิทธิ์ อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
ธรรมสิทธิ์ รวมถึงหลักการอื่นๆที่เกี่ยวของ และศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการคาและ
กฎหมายสิทธิบัตร

54

Study about basics and fundamentals of Copyright Law, subject matter of copyright,
eligibility for protection, exclusive rights in copyrighted works, term of protection, copyright
Infringements, limitations on exclusive rights, moral rights, other related issues and also basic
principles of Trademark Law and Patent Law.
LAW4016

กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Law of International Trade)
(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ใบตราสงสินคา การชําระเงินระหวางประเทศ กฎของสภาหอการคา
นานาชาติตางๆ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ รวมถึงการนําเขาและการ
สงออกสินคา
A study of the legal framework for international trade laws, covering contracts for the
international sale of goods; bills of lading; international payment methods; International
Chamber of Commerce Rules; transportation; insurance; and government regulations
applying to import and export.
LAW4017

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
(Legal Profession)
(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาที่ใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หนาที่และงานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาท และ
วินัย อุดมคติ องคการกอตั้ง และควบคุมผูประกอบอาชีพทางกฎหมาย
A study of the development of the legal profession; duties and functions of the
lawyer; ethics and discipline; the association controlling the legal profession.
LAW4031

กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Law on International Organization)
ศึกษาปญหากฎหมายที่เกี่ยวกับองคการสหประชาชาติ และปญหาที่สําคัญอื่น ๆ ซึ่งมีผลตอองคการ
ระหวางประเทศ ทั้งประเภททั่วไปและในระดับภูมิภาค
A study of legal problems relating to the United Nations and its agencies, other
international organizations and regional organizations.
LAW4032

กฎหมายอาเซียน
3 (3-0-6)
(ASEAN Law)
ศึกษาถึงประวัติและภูมิหลังการกอตั้งสมาคมสหประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบบกฎหมาย
และ กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตุลาการในกลุมประเทศอาเซียน
A study of the historical background of the formation of ASEAN, its legal systems, and
of the legislative and judicial processes of the ASEAN countries.
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LAW4033

ปญหากฎหมายระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Problems of International Law)
ศึกษาพลวัตของกฎหมายระหวางประเทศที่ใชปรับขอเท็จจริงตามสถานการณในปจจุบัน โดยพิจารณา
จากประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
A study of the dynamic of International Law and its application to current situations
based on difference issues.
LAW4034

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
3 (3-0-6)
(International Law of The Sea)
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของกฎหมายระหว า งประเทศว า ด ว ยทะเล จากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น รวมทั้ ง
แนวความคิดและทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเสรีภาพทางทะเล และอาณาเขตทางทะเลในบริเวณตาง ๆ
ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1958 และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ศึกษา
คําพิพากษาในคดีสําคัญ ๆ เกี่ยวกับกฎหมายทะเล ศึกษาปญหาการประมงของไทย
A study of the development of International Law of the Sea to the present time;
fundamental concepts and theories relating freedom of the sea and territorial sea base on
Geneva Convention 1958 and United Nations Convention on Law of the Sea 1982, including
judicial decisions on important cases within scope of this area, and problems of Thai fishery.
LAW4035
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Economic Law)
ศึกษากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศในทุกลําดับชั้น โดย
ในระดับพหุภาคีจะศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑภายใตกรอบของแกตตหรือขององคการคาโลก ในระดับภูมิภาคจะ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการคาเสรีที่สําคัญตาง ๆ เชน EU หรือ NAFTA การตกลงระหวางประเทศใน
ระดับทวิภาคี รวมถึงกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
This course examines the legal framework of International Trade Law at the macro
level. The course will present all aspects of International Economic Law in multilateral law
levels such as the GATT or WTO regulations regional law level such as EU or NAFTA
agreements, bilateral agreements and domestic economic laws.
LAW4036

กฎหมายพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
(Maritime Law)
ศึ กษากฎเกณฑ ก ารขนส ง ระหว า งประเทศ และการใชก ฎหมายบั งคั บ เกี่ย วกั บ สิ ทธิ หนา ที่ค วาม
รับผิดชอบของเจาของ กัปตัน ผูวาจาง ลูกเรือ ศึกษาถึงที่มาของกฎหมายทะเลและอาณาเขตทางทะเลที่อยู
ในขอบเขตของการรับขนทางทะเล การดําเนินคดีและการชดใชคาเสียหายในคดีทางทะเล การประกันภัย
ทางทะเล และสิทธิเรียกรองของบุคคลผูไดรับความเสียหาย
A study of nature and original of Maritime Law relating rights and duties of captains,
crews and fundamental of law of the sea and territorial waters, including proceedings and
compensation in maritime cases, claims of the injured parties, carriage of goods by sea, and
insurance.
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** LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2
3 (3-0-6)
(Law on Intellectual Property 2)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการคา การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สิทธิของเจาของ
เครื่องหมายการคา การละเมิดเครื่องหมายการคา และขอยกเวนตางๆ และศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตร
ประเภทของสิทธิบัตร การขอรับสิทธิบัตร สิทธิของเจาของสิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร และขอยกเวนตางๆ
รวมถึงหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับความลับทางการคา สิทธินักแสดง การคุมครองพันธุพืช สิทธิในชื่อเสียงของ
บุคคล และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
This course examines Trademark Laws, registration of trademarks, rights or trademark
owner, trademark infringements, and exceptions. This course also focuses on Patent Laws,
types of patent, patent registrations, rights of patent owner, patent infringements, and
exceptions. Moreover, the scope of this course includes basic principles of trade secret,
performer’s rights, protection of plant varieties, the right of publicity, and geographical
indications.
LAW4038

กฎหมายศุลกากร
3 (3-0-6)
(Customs Law)
ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร ความสัมพันธระหวางกฎหมาย
ศุลกากรกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ขอหาม ขอจํากัดในการนําเขา-สงออก ประวัติความเปนมาและหลักการ
ภาษีอากร ลักษณะพิเศษของกฎหมายศุลกากร การจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรใหแกสินคา การจัดเก็บและ
การเสียภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การประเมินราคาศุลกากร การประเมินอากร การอุทธรณ
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การยกเวนและลดอัตราอากร การคืนคาภาษีอากร มาตรการสงเสริมการสงออกและสิทธิ
ประโยชนทางภาษีอากร การหลีกเลี่ยงอากรและการลักลอบหนีศุลกากร ความผิดและการระงับคดีศุลกากร
การดําเนินการกับของกลาง ของตกคางตามกฎหมายศุลกากร
A study of Customs Act, the Customs Tariff Decree, and other laws relating to
customs, prohibition and restriction of import-export goods, history and theory of customs
tax, unique characters of customs laws, tariff classification, tax collection and payment,
person reliable to pay tax, tax base, tax rate, customs valuation methods, tax assessment,
appeal, surcharge and interest, tax exemption and reduction, tax drawback, tax incentive,
export promotion, tax evasion and smuggling, customs offences and dispute settlement of
customs cases, proceeding of exhibits and abandoned goods under customs laws.

LAW4043

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3 (3-0-6)
(Law on Real Estate Business)
ศึ ก ษากฎหมายการจั ด สรรที่ ดิ น กฎหมายอื่น ที่ เ กี่ย วขอ ง ศึ ก ษาเกี่ย วกั บ กฎหมายควบคุ ม อาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ความ
จําเปนในการมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชที่ดิน ในเมืองและชนบท
A study of Real Estate Business Law; Town and Country Planning Law; Laws related to
Building Control; Construction Control Law; and Environmental Laws concerning the Real
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Estate Business and land adjustment in the necessary regulation of land usage in towns and
urban areas.
LAW4044

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
3 (3-0-6)
(Land Reform Law)
ศึกษาพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอบเขตและการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดิน หลักการใช
ประโยชนในที่ดินความสัมพันธตามกฎหมายระหวางผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับรัฐหรือเอกชน การจัดระบบที่ดิน
ตลอดจนกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดระบบที่ดินเพื่อความเปนธรรมในสังคม
A study of Agricultural Land Reform Law; the scope and acquisition of land rights;
rules of land use; legal relations between the land owner, the state and other individuals;
and land reform systems, including the laws, rules and regulations of land reform systems.
LAW4045

กฎหมายวาดวยการเกษตร
3 (3-0-6)
(Law of Agriculture)
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร พรอมดวยกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร
A study of agriculture law and regulations about agriculture.

LAW4046

กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและการจราจร
3 (3-0-6)
(Transportation and Traffic Law)
ศึกษากฎหมาย กฎขอบังคับและวิธีดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการขนสง กฎหมายและ กฎขอบังคับ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการจราจร ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
A study of laws, rules and regulations, and methods used in transportation.
LAW4047

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Industrial Law)
ศึกษาหลักสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใชในการ
ควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่เปนพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
A study of the nature and scope of the laws used to control the operations of
industry, including the control of pollution arising from operations.
LAW4048

กฎหมายทหาร
3 (3-0-6)
(Military Law)
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหารและ
กฎอัยการศึก
A study of criminal military law, organization of the military courts, discipline law and
martial law.
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LAW4049

กฎหมายอากาศ
3 (3-0-6)
(Air Law)
ศึ ก ษาที่ ม าของกฎหมายอากาศ โครงสร า งขององค ก รบริ ห ารการบิ น การจราจรทางอากาศ
สถานภาพของอากาศยาน สนามบิน และเครื่องชวยเดินอากาศ ผูประจําหนาที่อากาศยาน อุบัติเหตุอัน
เกิดขึ้นแกอากาศยานและการสอบสวน การขนสงทางอากาศ ความรับผิดตอความเสียหายอันกอใหเกิดขึ้น
โดยอากาศแกบุคคลที่สามบนพื้นโลก
A study of sources of air law; the structure of aeronautical administrative agencies; air
traffic control; status of aircraft, airport and measures to facilitate air navigation; aircraft
personnel; accidents on aircraft and their investigation; air transportation; liability for
damages resulting from an aircraft accident to a third party.
LAW4050

กฎหมายสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
(Environmental Law)
ศึกษาหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม มาตรการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญกับการพิทักษ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยการจัดการสิ่งแวดลอม ความรับผิดทางแพงกรณี
ความผิดตอสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการระงับขอพิพาทสิ่งแวดลอม
A study of the permanent development of environment, constitution and regulations
regarding the conservation of natural resources and the environment, including
environmental management, environmental liabilities, public participation to protect natural
resources, and dispute resolution.
LAW4051

การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3 (3-0-6)
(Legal Drafting and Legislative Process)
ศึกษารูปแบบและหลักสําคัญบางประการเกี่ยวกับการรางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการในการ
จัดทํากฎหมาย
A study of the forms of legislation including, titles, preambles and enabling provisions
of legislation; the effective date; definitions; enforcement officials; the substance of
legislation; sanctions; transitory provisions; amendment and repel of law; principles in
drafting legislation; the process of legislation.
LAW4052

การใชและการตีความกฎหมาย
3 (3-0-6)
(Application and Interpretation of Laws)
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการใชและการตีความกฎหมายเปรียบเทียบรูปแบบการใชและ
การตีความกฎหมายของประเทศที่ใช Civil Law และ Common Law การตีความตามลายลักษณอักษร การ
ใชกฎหมายใกลเคียง (Analogy) การใชกฎหมายจารีตประเพณี การใชหลักกฎหมายทั่วไป การตีความกฎหมาย
อาญา การตีความกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่น
A Study of the philosophy and development of laws as it pertains to their application
and interpretation, with a comparison of Civil Law and Common Law countries, the
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interpretation by the Letter, Analogy, Customary Law, General Principle of Law, the
interpretation of Criminal Law, Civil and Commercial Law and others.
LAW4053

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
(Computer Law)
ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของคอมพิวเตอร คือ บุคลากร (Peopleware) อุปกรณ (Hardware)
โปรแกรม (Software) กระบวนการ (Procedure) ขอมูลสารสนเทศ (Data and Information) ระบบสื่อสาร
(Communication Systems) พรอมกับศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรคือ
กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
ละเมิด กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอรเน็ต และ
กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
Study on Elements of Computer, such as Peopleware, Hardware, Software, Procedure,
Data and Information, Communication Systems. Study and discuss on Contract law, including
E-Transaction Act, Intellectual Property, Tort law, Computer crime, Telecommunications law
including Internet law, International law, relating to computer.
LAW4054

หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
(Accounting for Lawyers)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของการทําบัญชีในทางธุรกิจ กฎหมาย
เกี่ยวกับการบัญชี และการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี
A study of fundamental principles of accounting; the examination of problems of
accounting in business transactions; laws relating to accounting and the handling of
accounting cases.
LAW4055

ภาษากฎหมายไทย
3 (3-0-6)
(Language of Thai Law)
ศึ ก ษาภาษากฎหมายไทยในสมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร อิ ท ธิ พ ลของ
ภาษาตางประเทศที่มีตอภาษากฎหมายไทย ลักษณะของภาษากฎหมายในปจจุบัน โวหารกฎหมายที่ดีและ
การฝกฝนโวหารกฎหมาย
A study of the history of Thai law in the Sukhothai, Sri Ayudhaya, RattanaKosin era.
Influence of foreign languages on Thai legal language, character of the current Thai legal
language.
LAW4056

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
(English for Lawyers)
ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ
A study of legal terms and expressions in English.

3 (3-0-6)
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LAW4057

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย
(French for Lawyers)
ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาฝรั่งเศส
A study of legal terms and expressions in French.

3 (3-0-6)

LAW4058

3 (3-0-6)

ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย
(German for Lawyers)
ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาเยอรมัน
A study of legal terms and expressions in German.

LAW4059

การเจรจาตอรอง
3 (3-0-6)
(Negotiation)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ป ญ หาในการเจรจาต อ รอง ความขั ด แย ง และการแก ป ญ หา
กระบวนการและเทคนิคตาง ๆ ในการเจรจาตอรอง การใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพื่อการวิเคราะห การ
ตัดสิ นใจ ศึ กษาวิธี การจัดการ การวางกลยุ ทธในการเจรจาตอรองใหบรรลุเปาหมายที่มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อระงับขอพิพาทโดยไมตองผานขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู
ชั้นศาล
A study of the concepts and methods of problem analysis in negotiation, conflicts
and solutions, negotiation processes and techniques; analyzing the best alternative to a
negotiated agreement; managing and planning a strategy in order to efficiently and
effectively achieve a negotiation agreement to settle disputes without passing through
regular legal processes and minimizing caseload to courts.
LAW4060

กฎหมายประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
(ASEAN Community Law)
ศึกษาประชาคมอาเซียนจากมุมมองทางกฎหมายรวมถึง โครงสรางของสถาบันตาง ๆ ในอาเซีย น
กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน และประเด็นทางกฎหมายอื่นที่เปนที่สนใจรวมกัน
A study of ASEAN Community from legal perspective including ASEAN institutions;
ASEAN Charter; ASEAN Socio-Cultural Community; ASEAN Political Security Community; and
other legal issues of general interest.
* LAW4061

กฎหมายสหภาพยุโรป
3 (3-0-6)
(European Union Law)
วิชากฎหมายสหภาพยุโรป ศึกษาระบบกฎหมายของการรวมกลุมในประเทศสมาชิก โครงสรางหนาที่
ในการดําเนินงานขององคกร นโยบายความรวมมือตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิกและกับประเทศนอกกลุม
สมาชิก โดยมุงใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป ยกประเด็นสําคัญในดาน
ของบริบทกฎหมายหลักและลักษณะที่มาของขั้นตอนกระบวนการบัญญัติกฎหมายที่สงผลตอระบบกฎหมายใน
ลําดับสาขาตาง ๆ ของสหภาพยุโรป รวมถึงเขตอํานาจของแตละศาล
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The course gives principle knowledge of the European Union (EU) legal system, its
development and its function within the institutions and main principles for the EU
cooperation with member state and states/organizations outside EU. It will also give the
student insight in the principles of law and fundamental rights and freedoms in EU. Devoted
to the context of constitutional and methodological character source of law on the EU
legislative process, and direct effect and primacy in EU also each EU court jurisdiction.
** LAW4062 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
3 (3-0-6)
(LAW2032) (Thai Legal History and Major Legal Systems)
ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และกฎหมายตราสามดวง วิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมายหลั กของโลก สถาบั นสํ าคั ญของระบบกฎหมายหลัก และความแตกตางที่สําคัญ ของระบบ
กฎหมายหลัก
A study of the development of the Thai legal system in the Sukhothai and Ayuthaya
Periods; the law of the Three Great Seals. The study includes the development of the major
legal traditions of the world; the major legal institutions and differences among these legal
traditions.
** LAW4063 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
(LAW2036) (Human Rights)
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและ
กฎเกณฑ ที่ มีส ภาพเป น กฎหมายและที่ เ ป น เพี ย งนามธรรม วิ ธีก ารสง เสริม และคุม ครองซึ่ง สิท ธิม นุษ ยชน
ตลอดจนขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษยในสังคม
A study of the history, development, theories and philosophies pertaining to
fundamental human rights; principles and rules which are legally enforceable and those nonenforceable; human rights promotion and protection measures, including the limitation of
the exercise of human rights in the society.
** LAW4064 เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
(LAW2038) (Political Economy for Lawyers)
ศึกษาความรูอันเปนรากฐานในทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีและระบบเศรษฐกิจ แนวความคิดของสํานัก
ต า ง ๆ ระบบเศรษฐกิ จ เปรี ย บเที ย บ ระบบเศรษฐกิ จ ของไทย รากฐานความก า วหน า ทางเศรษฐกิ จ
จุดมุงหมายของเศรษฐกิจและสังคม ปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน
A study of the principles of economics; theories of various economic systems;
comparative economic systems; the Thai economic system; principles of economic
development; the aim of economics in society; current economic problems.
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** LAW4065 สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
(LAW2039) (Political Sociology for Lawyers)
ศึกษาความเปนจริงทางการเมือง โดยใชทฤษฎีทางสังคมวิทยาของสํานักตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจกับ
สภาพของอํานาจทางการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเทศสังคมนิยม ประเทศกําลังพัฒนา และใช
เปนแนวทางวิเคราะหความสัมพันธทางกฎหมายและการเมืองในประเทศไทย
A study of the natural law of social conflicts, movements and changes of society’s
fundamental structure; the effect of these factors on legislation.
** LAW4066 กฎหมายเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(LAW2044) (Economic Law)
ศึ ก ษาแนวความคิด ทฤษฎี และที่ มาของกฎหมายเศรษฐกิ จ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกฎหมายกั บ
เศรษฐกิจ โดยเนนที่บทบาทของภาครัฐและเอกชน ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
การกระจายผลผลิตและการบริโภค
A study of the concept, theory, meaning and origin of economic law, relation
between law and economy by means of underscoring the role of state and private sector in
terms of the arrangement of the economic system concerning the production, distribution
and consumption of goods.
** LAW4067 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค
3 (3-0-6)
(LAW2045) (Anti Trust and Consumer Protection Law)
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่ทําใหมีความจําเปนในการตรากฎหมายปองกันการผูกขาดและ กีดกัน
ทางการค า กฎหมายคุ มครองสิ ทธิ ของผู บริ โภค การแก ไขหรื อเยี ยวยาความเสี ยหายอั นเกิ ดแก ผู บริ โภค โดย
เปรียบเทียบหลักการและมาตรการทางกฎหมายที่ใชแกปญหาดังกลาวของประเทศไทยและประเทศอื่น
A study of the theory and the need to enact anti trust law and anti-discriminatory
trade law, consumer protection law, correction or remedy for damages of consumer by
means of a comparative study between principle and measure of law to deal with consumer
problems in Thailand and foreign countries.
** LAW4068 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา
3 (3-0-6)
(LAW2046) (Product Liability Law)
ศึ กษาถึ งเหตุ ผ ลในการประกาศใช พระราชบัญ ญัติความรั บ ผิดตอความเสีย หายที่เกิดจากสิน คา ที่
ไมปลอดภัย, ประวัติความเปนมา, วิวัฒนาการของกฎหมาย, ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคา,
ศึกษาถึงคํานิยามตาง ๆ ศึกษาถึงหลักเกณฑที่ตองรับผิด บุคคลผูตองรับผิด, ผูมีสิทธิฟองคดี, ภาระการพิสูจน,
ขอยกเวนความรับผิด, อายุความ, คาสินไหมทดแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงแนวความคิดและหลักกฎหมาย
ตางประเทศเปรียบเทียบ
This course studies the rationale, development, policy, and liability of Product
Liability Act; definitions; rules of liability, liable individual, burden of proof, exception for
liability, prescription, compensation; and comparing concepts and rules with International
laws.
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* LAW4069

ปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Problems in Intellectual Property Law and International Trade Law)
ศึกษาประเด็ น ป ญ หาและกรณี ศึกษาที่นาสนใจเกี่ย วกับ กฎหมายทรัพยสิน ทางปญ ญาและการคา
ระหวางประเทศในสถานการณปจจุบัน วิธีการดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญาการคาระหวางประเทศ โดยเนน
ใหผูศึกษาวิ เคราะหทฤษฎี ประเด็นปญหาและกรณีศึกษา รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาและกรณีศึกษาดังกลาว
Study about interesting issues of Intellectual Property Law and International Trade
Law in current situation, process of Intellectual Property and International Trade litigation.
The study focuses on the analysis of theory, interesting issues and discussions, comments
about these issues.
* LAW4070

กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
(International Trade Law in Digital Economy)
ศึกษากฎหมายและหลักการของการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะหลักการ
สําคัญของการทําธุรกรรมระหวางประเทศทางอิเล็กทรอนิกส เชน นิติกรรมสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือ
ชื่อทางอิเล็กทรอนิกส และการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
This course provides an introduction to legal and policy issues on international trade
in digital economy. Specifically, the course will focus on international electronic transactions.
It will discuss legal issues such as electronic contracting, electronic signatures, electronic
payment, as well as other relevant legal issues.
* LAW4071

กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Company Law)
ศึกษาแนวคิดและหลักพื้นฐานของกฎหมายบริษัทจํากัด ตลอดจนความแตกตางและความเหมือนกัน
ของระบบกฎหมายบริ ษัท จํ า กั ดของประเทศต าง ๆ ที่เป น สมาชิ กของสหภาพยุโ รปและสหรั ฐ อเมริก ามา
ทําการศึกษา โดยมุงเปรียบเทีย บความแตกตางรูปแบบกฎหมายบริษัทจํากัดของประเทศตาง ๆ ในระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี กับระบบกฎหมายลายลักษณอักษรโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา เปนตน
Through this course students, will acquire and further develop their knowledge of the
basic principles of company law. The differences and similarities between various company
law system of the countries within the European Union will be discussed. Next to that, a
comparison will be made, to a certain extent, with company law views and principles at the
other side of the Atlantic. A comparison will be made between the Continental and the
Common Law approach to company law. The main focus will be on the law of Germany,
France, England legislation on the topic and, for some parts, the law of Delaware.
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* LAW4072

กฎหมายการแพทย
3 (3-0-6)
(Medical Law)
ศึกษาถึงหลักศีลธรรมโดยเฉพาะหลักการและทฤษฎีทางศีลธรรม จริยธรรมทางการแพทย อีกทั้งศึกษา
ในสวนของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในตนเอง นอกจากนี้ ศึกษาหลักการทางกฎหมายในความสัมพันธระหวาง
บุคลากรทางการแพทย และผูรับการรักษา ไมวาจะเปนกรณี การใหคําปรึกษา การใหบริการการรักษา รวมถึง
การศึกษาถึงหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยการเริ่มตนแหงชีวิต การทดลองทางการแพทย การบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ
ของมนุษย และการปลูกถาย การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธทางการแพทย รวมทั้งหลักเกณฑอันเกี่ยวดวย
การสิ้นสุดแหงชีวิต ในการศึกษานี้จะไดนําประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมาพิจารณาศึกษาดวย
A study of an ethic more specifically to the principles and theories of medical ethics
and examine human rights and the principal of autonomy. The course then considers the
medical law governing the legal relationship between medical practitioners and their
patients. It considers the legal implications of the provision of medical advice, diagnosis and
treatment. A study includes the beginning of life. Clinical research, organ donation, human
tissue and transplantation, assisted reproduction and the end of life. These may select,
medico-legal issues over a human life are also examined.
* LAW4073

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Criminal Justice)
ศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของต า งประเทศ โดยศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก กฎหมาย และกระบวนการของกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแตชั้นกอนฟองคดีไปจนถึงศาลมีคําพิพากษา
Examine criminal justice in Thailand and other countries by studying concepts,
theories, principles and proceeding from pretrial to judgment.
* LAW4074

นิติเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Economic Law)
วิชานิติเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตรวิเคราะหวาดวยกฎหมาย เปนวิชาที่วาดวยกรศึกษากฎหมาย
โดยนํ าหลั กทางเศรษฐศาสตร จุ ล ภาคมาใช วิเคราะหอธิบ ายพฤติกรรมของมนุษยในสังคมที่มีการบังคับ ใช
กฎหมายนั้น ๆ โดยผานการศึกษาวิเคราะหทางนิติเศรษฐศาสตรตามสภาพความเปนจริง และนิติเศรษฐศาสตร
ตามสภาพที่ควรจะเปน ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาวิชานิติเศรษฐศาสตรนี้จะสามารถใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
ประเมินคุณคาของกฎหมายฉบับนั้น ๆ เพื่อนําไปสูการแกไขปรับปรุงกฎหมาย และนําพาสังคมไปสูสังคมอุดม
คติได
Law and Economics or economic analysis of law, is the subject that study the laws by
using the application of microeconomic theory to analysis and explain the behavioral
patterns of the human in the social that such laws was placed. This explanation make
through the positive economic analysis of law and the normative economic analysis of law.
Moreover, the study of Law and Economics can able be one of the instruments that use to
evaluate value of such law, for revising the law, and lead up the social to the idealistic
social.
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* LAW4075

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา
3 (3-0-6)
(Introduction to Sports Law)
ทําการศึกษาความรูที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกีฬา และการ
บริหารจัดการกีฬาในดานตาง ๆ
A comprehensive study of the available information on the fundamental legal issues
in sport and sport management in various fields.
** LAW4076 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
3 (3-0-6)
(LAW4039) (Law on Excise Tax)
ศึกษาหลักการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประเภทของสินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต
อัตราภาษีสรรพสามิตในกฎหมายเฉพาะแตละชนิด วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการจดทะเบียน คาธรรมเนียมและ
การตอใบอนุญาต การตรวจสอบของเจาพนักงานและการประเมิน การใชสิทธิอุทธรณและบทกําหนดโทษ
This course covers excise tax collecting principles, the category of goods and services
that are subjected to excise tax, excise tax rate for each specific law, procedures of
registration, fees, license renewals, officers’ inspections, assessments of exercising appeal
rights, and stipulated penalty.
** LAW4077 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป
3 (3-0-6)
(LAW4040) (Laws on Value Added Tax, Specific Business Tax and Stamp Duty)
ศึ กษาการจั ดเก็ บ ภาษี ทางอ อมตามบทบัญ ญัติ แหงประมวลรัษฎากร ในเรื่องของภาษีมู ล คาเพิ่ ม
เกี่ยวกับการจดทะเบียน การจัดทําใบกํากับภาษี การรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย การยื่นแบบแสดงรายการ
และบทกํ า หนดโทษ ศึ ก ษาภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ที่ ต อ งเสี ย ภาษี อั ต ราภาษี แ ต ล ะชนิ ด และ
ความสัมพันธระหวางภาษีมูลคาเพิ่มกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ศึกษาเกี่ยวกับอากรแสตมปในลักษณะของตราสาร
ชนิดตาง ๆ ที่ตองติดอากรแสตมปตามบัญชีทายอัตราอากรแสตมป และการอางอิงตราสารเปนพยานเอกสาร
ในชั้นศาลยุติธรรม
This course focuses on indirect tax collections; for example, value-added tax, specific
business tax, and stamp duties, under the Revenue Code. Value-added tax subject provides
students to understand the registration, tax invoice management, input tax and output tax
reporting, tax payment form submission, and stipulated penalty. Specific business tax subject
provides the student to understand taxable business, tax rates, and relationships between
value-added tax and specific business tax. Stamp duties subject provides the students to
understand the kinds of instrument in writing that stamp duties must be paid under schedule
annexed of stamp duty rates, and the reference of instrument in writing as documentary
evidence in court.
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** LAW4078 กฎหมายภาษีทองถิ่น
3 (3-0-6)
(LAW4041) (Law on Local Tax)
ศึกษาพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508
และพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 ในสวนโครงสรางที่สําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินที่ตองเสีย
ภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษี ฐานภาษีและอัตราภาษี การยื่นแบบรายการและการชําระภาษี การยกเวนและการ
ลดหยอนภาษี การประเมิน การอุทธรณ การบังคับชําระภาษีคาง และการฟองคดีตอศาล รวมทั้งบทกําหนด
โทษที่เกี่ยวกับภาษีดังกลาว
Study about the Building and Tax Act B.E. 2475, the Local Maintenance Tax B.E. 2510
and the Signboard Tax Act B.E. 2508 on the main structures of these taxes. The study will be
focused on property subject to tax, taxpayer. Tax base and tax rate, tax return and payment
of tax, exemption and reduction assessment, appeal, enforcement of tax arrears, filing tax
case in the court and penalty related to these tax laws.
** LAW4079 กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีภาษีอากร
3 (3-0-6)
(LAW4042) (Law on Tax Case Procedure)
ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบไตสวนและการประเมินภาษีอากรประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิทธิและขั้นตอน
การอุทธรณ กระบวนการในชั้นพิจารณาอุทธรณ และการดําเนินคดีในศาลในสวนที่เกี่ยวกับคดีที่จะนํามาสูศาล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 รวมทั้งขอกําหนดคดีภาษี
อากร พ.ศ.2544 อํานาจฟอง การเสียคาขึ้นศาล อายุความในการฟองคดี การบรรยายฟอง การยื่นบัญชีระบุ
พยาน การชี้สองสถาน และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
Study about the procedures of the investigation and assessment of each type of tax
including the rights to appeal, the appeal procedure and the trial in the court under the Act
for the Establishment of and Procedure for Tax Court B.E. 2528 and the Rule for Tax Case
B.E. 2544 related to authority to file the case, payment of case fee, prescription of case,
writing a charge, submitting the list of evidence and the procedures and judgment of the
court.
* LAW4080

การวางแผนภาษีเบื้องตนสําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Basic Tax Planning for Business)
ศึกษาภาระภาษีที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจภายใตโครงสรางภาษีของประเทศไทย ศึกษากลยุทธ
ของการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดยอม เพื่อเปน
การบรรเทาภาระภาษีภายใตหลักเกณฑที่ถูกตองตามกฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ ศึกษากรณีศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการวางแผนภาษีที่มีความสําคัญหรือมีความซับซอน
This course studies on tax burden relating to business operation under Thailand’s tax
system, tax planning strategies for both large enterprises and small and medium enterprises
(SMEs) for lessening tax burden under the principles of Thai and international law, case
studies on important or complicated tax planning.
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* LAW4081

ระบบภาษีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Tax Systems)
ศึกษาระบบภาษีแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบภาษีฐานรายได ฐานความมั่งคั่ง และฐานการบริโภค
โดยมุงศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีในประเทศตาง ๆ ในภาพรวม แนวคิดทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อตอบ
คําถามวาทําไมระบบภาษีจึงมีความแตกตางกัน โดยพิจารณาลักษณะรวมของภาษี สาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่
ทําใหระบบภาษีเหมือนหรือแตกตางกัน ไมวาจะเปน ระบบกฎหมาย องคกรและสถาบัน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน ออสเตรเลีย แคนนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน
เนเธอรแลนด สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เปนตน
A comparative study of tax systems of the world, including income taxes, capital and
wealth (transfer) taxes and taxes on consumption. The course provides students with a
comparative overview of the tax systems of various countries, with a view to developing a
conceptual and practical understanding of the reasons why tax systems differ (and why they
are sometimes so similar). The objectives of the course are to help students understand the
characteristics that tax systems have in common, the areas in which tax systems differ, and
the factors (Legal, institutional, political, economic, social and cultural) that cause the
similarities and differences. This course considers different solutions adopted by
industrialized countries such as Australia, Canada, France, Germany, Japan, the Netherlands,
Sweden, the UK and US etc.
* LAW4082

กฎหมายภาษีการรับมรดก และภาษีการให
3 (3-0-6)
(Inheritance and Gift Tax law)
ศึกษาความเปนมา ความหมาย และการแบงประเภทของภาษีมรดก (ทั้งภาษีกองมรดกและการรับ
มรดก) และภาษีการให รวมถึงหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีมรดกและการให รวมถึง
โครงสรางกฎหมายภาษีมรดก และการใหของตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน
ฝรั่งเศส ญี่ปุน เปนตน นอกจากนี้ยังศึกษา พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวของกับผูมีหนาที่เสียภาษี ทรัพยสินที่ตองเสียภาษี ฐานภาษี
และอั ต ราภาษี การยื่ น แบบแสดงรายการและการชําระภาษี การยกเวน ภาษีและการลดหยอนภาษี การ
ประเมินราคาทรัพยสิน การอุทธรณ รวมทั้งการบังคับใหชําระภาษี และบทกําหนดโทษ
A study of the evolution, definition and classifications of Inheritance (or Estate) and
Gift Tax, including principles and concepts of Inheritance and Gift Tax, the main structure of
these taxes in foreign countries such as the US, UK, Germany, France and Japan etc. This
study will be focused on the Inheritance Tax Act B.E. 2558 (2015) and the Revenue Code
Amendment Act (No. 40) B.E. 2558 (2015), related to taxpayer, property subject to tax, tax
base and tax rate, tax return and payment of tax, exemption and reduction, property
valuation, tax appeal, enforcement and penalty related to these tax laws.
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* LAW4083

กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to International Tax Law)
ศึกษาทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับระบบภาษีระหวางประเทศ หลักการจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจ
โดยบริษัทขามชาติที่เกี่ยวกับการโอนเงินปนผล ดอกเบี้ย คาตอบแทนใชสิทธิ และการโอนกําไรระหวางบริษัท
ในเครือ ศึกษาปญหาการจัดเก็บภาษีซ้ําซอนรวมถึงวิธีขจัดปญหาจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ อีกทั้งยัง
ศึกษาถึงกลยุทธการวางแผนภาษีโดยกลุมบริษัทขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ตลอดถึงมาตรการทางภาษีและการ
ตอบโตของภาครัฐเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงภาษีระหวางประเทศ
This course studies on the basic principle of international tax system, tax imposition
on multinational companies’ transaction relating to the transfer of dividend, interest, royalty,
and business profit within intra-group companies, double taxation problem and its solutions
via tax treaties. This course also scrutinizes tax planning strategies used by multinational
enterprises as well as legal measures implemented by the states for preventing international
tax avoidance and tax evasion.
** LAW4084 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
(LAW2049) (Law on Financial Institution)
ศึกษากฎหมาย เกี่ยวกับการธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมทั้งสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ
A study of banking law, financial companies, credit foncier, and public financial
institutions.
** LAW4085 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
(LAW2050) (Investment Law)
ศึกษาสิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแหงการกําหนด กฎเกณฑอันเปน
การชักจูงใจผูเขามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว รวมทั้งการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของ
ประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา
A study of rights and duties of investors in Thailand; policy guiding rules and
regulations which attract investors; investment promotion law; the law on working aliens and
examination of foreign investment laws; Business law in other countries, in particular in
developing countries.
** LAW4086 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3 (3-0-6)
(LAW2051) (Securities and Exchange Law)
ศึ ก ษาความเป น มาของตลาดหลั ก ทรั พ ย และกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย ตลาดหลั ก ทรั พ ย
การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ธุรกิจหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ การกระทํา
อันไมเปนธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย และความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย
Studying the development and nature of securities markets and the laws concerning
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securities, securities markets, offering securities to the public, securities businesses, business
takeover, unfair securities transactions and relevant penalties relating to securities.
** LAW4087 ปญหาในกฎหมายพาณิชย
3 (3-0-6)
(LAW2047) (Problems in Commercial Law)
ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ของกฎหมายพาณิชยที่ไดเรียนมาแลวในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงวิธีการใช
กฎหมายพาณิชยในทางปฏิบัติ ตลอดจนวิเคราะหวิจารณถึงชองโหวของกฎหมาย
This course studies the important aspects of Commercial Law in different ways to
observe the methodology of Commercial Law in practice, including an analysis of the gap
law.
------------------------------

กระบวนวิชากฎหมายที่คณะนิติศาสตรเปดสอนสําหรับนักศึกษาตางคณะ
** LAW1004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
(Introduction to Law)
(หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชกฎหมาย บุคคลและความสามารถ
สิ ทธิ และการใช สิ ทธิ ระยะเวลาแห งสภาพบุคคล การกํ าหนดตั ว บุคคล ความสามารถนิ ติบุคคล ลักษณะ
ครอบครัว มรดก ทรัพย ทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; the classification of law; law enforcement; persons and
capacity; rights and their exercise; period of personality; person determination; juristic
persons’ capacity; family; succession; property; and judicial process.
LAW1005

กฎหมายอาญา ภาค 1
3 (3-0-6)
(Criminal Law : Part 1)
สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษาลั กษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่ว ไปแหงกฎหมายอาญา และความรับ ผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 และศึกษาถึงลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ เหตุตาง ๆ อันเกี่ยวกับการ
ลงโทษทางอาญา และบทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1
A study of the nature of criminal law; general principles and criminal liability
according to the Criminal Code, Book 1; the nature of punishment, the imposition of
punishment, any matter with respect to criminal punishment and general provisions
applicable to petty offences, as provided in the Criminal Code Book 1.
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LAW2014

กฎหมายอาญา ภาค 2-3
3 (3-0-6)
(Criminal Law : Part 2-3)
สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษาความผิ ด ลั กษณะต า ง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และความผิด ลหุโ ทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3
A study of specific offences as provided in the Criminal Code Book 2; and also petty
offences, as provided in the Criminal Code Book 3 .
** LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
(Business Law 1)
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ ไดแก กฎหายวาดวยบุคคล ทรัพยและ
ทรัพยสิน นิติกรรม สัญญา หนี้ รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ให ขายฝาก เชาทรัพย เชาซื้อ ยืม ค้ําประกัน จํานํา จํานอง และตั๋วเงิน
A study of Civil and Commercial Law relating to Persons, Things and Property, Juristic
Acts, Contracts, Debts, and other important principles of specific contracts such as Sales,
Exchange, Gift, Hiring Property, Hiring-Purchasing, Loan, Suretyship, Pledges, Mortgages,
Current Accounts and Bills.
* LAW2016

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
สําหรับนักศึกษาคณะอื่น (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของการประกอบธุรกิจ เชน นิติกรรม สัญญา รวมทั้งองคกรธุรกิจประเภทตางๆ
เชน หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนกฎหมายที่กําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจด
ทะเบียน กฎหมายหลักทรัพย กฎหมายทะเบียนพาณิชย นอกจากนี้ยังรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชี
คือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
Studies of laws relating to business such as juristic act, contract, and business
organization for example partnership, company, and public company, prescribing offences
related to registered partnership, limited partnership, companies, securities law, and
commercial registration. Moreover this course examines the law regarding to accounting
which are the Accounting Act B.E. 2543, and the Accounting Professions Act. B.E. 2547.
LAW3013

กฎหมายแพง
3 (3-0-6)
(Introduction to Civil Law)
สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษาประมวลกฎหมายแพงบางลักษณะ คือบทเบ็ดเสร็จทั่วไป บุคคล ทรัพย นิติกรรมและสัญญา หนี้
ครอบครัวและมรดก
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A general survey of certain titles of the Civil and Commercial Code, including the
general principles regarding person, property, juristic acts and contracts, obligations, family
and succession.
LAW3014

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
3 (3-0-6)
(Judicial Process)
สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษากระบวนการยุติธรรมไทย หลักเกณฑการดําเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการ สาระสําคัญของการพิจารณาและสืบพยานในศาล ระบบศาลในประเทศไทย กระทรวงยุติธรรมและ
คณะกรรมการตุลาการ งานฝายตุลาการและงานธุรการของศาล ชั้นของศาล เขตอํานาจศาล องคคณะศาล
A study of the Thai judicial process; the principles of criminal procedure used by the
injury official and the public prosecutor; procedural matters concerning trial and the taking of
evidence in court; court organization; the Ministry of Justice and the Judicial Service
Commission; court procedure and administration, jurisdiction of the courts, and quorum of
judges.
LAW3015

กฎหมายธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
(Business Law 2)
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษากฎหมายตางๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สําคัญ ตั้งแตการกอตั้ง การจดทะเบียน วัตถุประสงค
อํานาจหนาที่การดํ าเนินการ การเลิกกิจการขององคกรธุรกิจ ตาง ๆ เชน หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชน เป นตน รวมถึงศึกษา พ.ร.บ.เครื่ องหมายการคา พรบ.ตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่กําหนดความ
รับผิดชอบทางอาญาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจเชนกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด
A study of laws regarding the conduct of major businesses, including formation;
registration; purposes and the power of duty; operation; and the dissolution of business
organizations such as partnerships, company and public company. This course examines the
Trademark Act, the Security Exchange Act, and other laws regarding the determination of
business crimes, such as the law relating to the responsibilities of partnerships and
corporations.
LAW3016

กฎหมายปกครอง (สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)
3 (3-0-6)
(Administrative Law)
สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)
ศึกษาถึงความหมาย สาระสําคัญของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน
การจัดองคกรของรัฐ การบริการสาธารณะ การกระทําทางปกครอง ประเภทของการกระทําทางปกครอง วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง เขตอํานาจศาลปกครอง
A study of the meaning and principles of administrative law; law on the
administration of state affairs; the formation of administrative organizations; public service;
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law and the administrative act; classification under the administrative act; administrative
procedure; and the jurisdiction of the Administrative Court.

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
นายสมชาย กษิติประดิษฐ

ตําแหนงวิชาการ
ผศ./รศ./ศ.
รศ.

นายสุเมธ จานประดับ

รศ.

นางฐิติพร ลิ้มแหลมทอง

ผศ.

นายรติชัย รถทอง

ผศ.

นางพัชรดา เอื้อวรรณกิจ

ผศ.

นายธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท

ผศ.

คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

- Diplome Universitaire de
Recherche (DROIT),
(Mention Tres Honorable)
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
- น.ม.
- น.บ.
- Ph.D.

Droit du Development

- Certificate
- LL.M.
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.D. (English Program)

University of Cambridge
University of Hull
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ramkhamhaeng University
Institute of International of
International Studies
(IIS-RU)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แหงเนติ
บัณฑิตยสภา (รุนที่ 1)

- น.ม.
- ประกาศนียบัตร

กฎหมายมหาชน
Doctor of Philosophy
(Tax Law)
English legal Methods
International Law
Doctor of Laws

Nice University

ประเทศ
France

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2521
2538
2520
2519

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Brunel University London

ไทย
ไทย
U.K.

2537
2531
2559

U.K.
U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2545
2537
2550
2545
2544
2556

ไทย
ไทย

2547
2544

ชื่อ – สกุล
นางชนกพร พรหมปนชมพู

ตําแหนงวิชาการ
ผศ./รศ./ศ.
อาจารย
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คุณวุฒิการศึกษา
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M
- เนติบัณฑิตไทย
- น.ม.
- LL.M

นางสาวภัทรวรรณ ทองใหญ

นายภัทระ ลิมปศริ ะ

อาจารย

อาจารย

- น.บ.
- Msc
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- Certificate of Summer
Academy at the
International Tribunal for
the Law of the Sea
- Certificate of Policy and
Regulation in the
Broadband Environment –
An implementation
perspective on key options
- Certificate of United
Nations Regional Course in
International Law
- วุฒิบัตรผูชวยและผูปฏิบัติงาน
ของสมาชิกรัฐสภา

สาขาวิชา
Environmental and
Natural Resource Law
International
Commercial Law
Criminal Justice Policy
-

สถานศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Oregon

ไทย
ไทย
U.S.A.

2544
2543
2554

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
The University of Kent at
Canterbury
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
The London School of
Economics and Political Science
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
International Foundation for the
Law of the Sea

ไทย
ไทย
U.K.

2553
2552
2540

ไทย
U.K.

2538
2551

ไทย
ไทย
Germany

2553
2548
2558

-

International Telecommunication
Union

ไทย

2556

-

The Codification Division of the
United Nations Office of Legal
Affairs
สถาบันพระปกเกลา

ไทย

2556

ไทย

2556

-

ชื่อ – สกุล

นายสิทธิภาคย ภูรสิ ินสิทธิ์

ตําแหนงวิชาการ
ผศ./รศ./ศ.

อาจารย
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คุณวุฒิการศึกษา
- Certificate of Summer
Course on Space Law and
Policy
- Certificate of Honors
- น.ม. (วิทยานิพนธระดับดีมาก)
- ใบอนุญาตทนายความ
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- LL.M.
- Executive Certificate
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

-

European Centre for Space Law

Spain

-

Xiamen Academy of
International Law
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สภาทนายความ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Boston University
MIT Sloan School of
Management
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

China

2553

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
U.S.A.

2553
2551
2550
2556
2556

ไทย
ไทย

2555
2554

กฎหมายระหวางประเทศ
Management and
Leadership
Banking and Commercial
law

2553
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นางกัลยา ตัณศิริ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รศ.

2.

นางภูริชญา วัฒนรุง

รศ.

3.

นางสาวสุมาลี
วงษวิฑิต

รศ.

คุณวุฒิการศึกษา
- D.E.D (เกียรติ
นิยมดีมาก)
- D.S.U. (Droit
Commercial)
- น.ม.
- น.บ.
(เกียรตินิยมดี)
- Docteur de
I’Uniersite’
(Mention Tres
Honorable)
- น.บ.
- Ph.D

- M.C.J.

4.

5.

6.

นายจรัญ
โฆษณานันท

รศ.

นายสมชาย
กษิติประดิษฐ

รศ.

นายณฐ สันตาสวาง

รศ.

7.

นายสุนทร
เฉลิมสันต

ผศ.

8.

นางพิมพใจ รื่นเริง

รศ.

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M. Master of
Law
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- Diplome
Universitaire de
Recherche
(DROIT),
(Mention Tres
Honorable)
- น.บ.
- Doctorat de
3c cycle Paris I
- D.E.A
- Certificate
- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมดี)
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Business Law

D.E.D. de Paris 2

France

1994

Commercial Law

D.S.U. De Paris

France

1991

ไทย
ไทย

2526
2516

France

2526

ไทย
ไทย

2518
2546

U.S.A.

2534

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Sydney University

ไทย
ไทย
Australia

2525
2524
2526

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2518

Nice University

France

2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Paris I, PantheonSorbonne
Paris I, PantheonSorbonne
Paris 2
New York University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
France

2521
2529

France

2522

France
U.S.A.
ไทย
ไทย

2521
2519
2516
2515

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Tulane University
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย

2539
2539
2523
2529
2525
2523

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Droit Pubic

Administrative
Delvelopment
(International
Program)
Master of
Comparative
Jurisprudence

Droit du
Development

Droit Public
Droit Public
Droit Administratif

General

De Bordeaux 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
Howard University
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ลําดับ
ที่
9.

10.
11.

12.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายสาครินทร
ยุวะพุกกะ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผศ.

คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

High certificate

Legisterative
Drafting
Comparative Law
International
Legal Studies

Royal Institution of
Public Administration
Howard University
The American
University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

U.K.

2538

U.S.A.
U.S.A.

2533
2535

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2528
2537
2531
2537

ไทย
ไทย

2537
2533

ไทย

2553

U.S.A.

2549

- M.C.J.
- LL.M.

นางฐิติพร
ลิ้มแหลมทอง
นายพัฒนะ
เรือนใจดี

ผศ.

นางวิณัฏฐา แสงสุข

ผศ.

รศ.

- น.บ.
- น.ม.
- น.บ.
- พบ.ม.

นางศิริพร มณีพันธ

ผศ.

14.

นายสถาพร
สระมาลีย

ผศ.

15.

นางสาวสลิล
สิรพิทูร

อาจารย

กฎหมายมหาชน

- LL.M.

International &
comparative Law
กฎหมายธุรกิจ
English legal
Methods

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M.
- M.C.J.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- Doktor der
Rechte (Dr.iura)
- Magister iuris
(เกียรตินิยมดี)
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.D.
(English
Program)
- LL.M.

16.

นางสาวปภาศรี
บัวสวรรค

รศ.

รัฐประศาสนศาสตร

- น.ม.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- LL.D.
(English
Program)

- น.ม.
- Certificate

13.

กฎหมายมหาชน

- น.บ.
- น.ด.
- น.ม.
- น.บ.

Civil Law, Medical
Law

International Law
Comparative Law
Public Law,
Administrative
Law
Public Law,
Administrative
Law
Doctor of Laws

International
Leagal Studies
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ

Ramkhamhaeng
University Institute of
International of
International Studies
(IIS-RU)
Chicago-Kent College
of Law (IIT)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of
Cambridge
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Temple University
Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Gottingen University

ไทย
U.K.

2544
2552

ไทย
ไทย
U.S.A.
U.S.A.
ไทย
ไทย
Germany

2537
2536
2540
2539
2536
2535
2542

Gottingen University

Germany

2539

ไทย
ไทย
ไทย

2529
2527
2556

U.S.A.

2542

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2539
2549
2540
2532

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ramkhamhaeng
University Institute of
International of
International Studies
(IIS-RU)
Washington Collage of
Law, American
University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

17.

นายพรพรหม
อินทรัมพรรย

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
- LL.D.
(English
Program)

สาขาวิชา
Doctor of Laws

- LL.M. (Master
Degree of Law)
18.

นายธีรนิติ์
เทพสุเมธานนท

ผศ.

- LL.D.
(English
Program)

Doctor of Laws

- น.ม.

กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา

- ประกาศนียบัตร

19.

20.

นายอภิชัย
มานิตยกุล

ผศ.

นายรติชัย รถทอง

ผศ.

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.
- Ph.D.
- Certificate

21.

22.

23.

นางสาวนันทรัตน
เตชะมา

อาจารย

นางสาวกุลทิตา
ยุวะหงษ

อาจารย

นางสาวแพรวพรรณ
หลายปญญา

ผศ.

- LL.M.
- น.บ.
- Master of Law
- น.บ.
- ศศ.บ.
- น.ม.
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.
- LL.M. (Honor)
- Certificate

- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- พาณิชยศาสตร
และการบัญชี

กฎหมายธุรกิจ
หลักสูตรวิชาวาความ
Doctor of
Philosophy (Tax
Law)
English legal
Methods
International Law

กฎหมายอาญา
หลักสูตรวิชาวาความ
รุนที่ 19
U.S. and Global
Legal Study
Certificate of
Concentration in
Intellectual
Property Law
International
Trade Law
สถิติศาสตร

สถานศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Ramkhamhaeng
University Institute of
International of
International Studies
(IIS-RU)
Case Western Reserve
University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ramkhamhaeng
University Institute of
International of
International Studies
(IIS-RU)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2556

U.S.A.

2543

ไทย
ไทย

2541
2556

ไทย

2547

ไทย

2544

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.K.

2544
2543
2548
2539
2538
2537
2559

U.K.

2552

U.K.
ไทย
U.S.A.

2545
2537
2548

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2546
2543
2549
2546

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Case Western Reserve
University
Case Western Reserve
University

ไทย
U.S.A.

2545
2551

U.S.A.

2551

University of East
Anglia
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

U.K.

2550

ไทย
ไทย
ไทย

2554
2547
2547

สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
(รุนที่ 1)
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Brunel University
London
University of
Cambridge
University of Hull
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Case Western Reserve
University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สภาทนายความ
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ลําดับ
ที่
24.
25.
26.

27.

28.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นางสาวกนกวรรณ
ผลศรัทธา
นางสาวพัชรดา
เอือ้ วรรณกิจ
นายภัทระ ลิมปศิระ

น.ส.ภัทรวรรณ
ทองใหญ

นายรัฐศักดิ์
พิศุทธางกูร

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
อาจารย
ผศ.
อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
- น.ม.
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- น.ม.
(วิทยานิพนธระดับ
ดีมาก)
Certificate of
Summer
Academy at the
International
Tribunal for the
Law of the Sea
Certificate of
Policy and
Regulation in
the Broadband
Environment –
An
implementation
perspective on
key options
Certificate of
United Nations
Regional Course
in International
Law
วุฒิบัตรผูชวยและ
ผูปฏิบัติงานของ
สมาชิกรัฐสภา
Certificate of
Summer Course
on Space Law
and Policy
Certificate of
Honors
ใบอนุญาต
ทนายความ
- น.บ. (เกียรตินิยม
อันดับสอง)
- Msc.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- นบ.

สาขาวิชา
กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายระหวาง
ประเทศ

สถานศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2543
2550
2545
2544
2553

-

International
Foundation for the
Law of the Sea

Germany

2558

-

International
Telecommunication
Union

ไทย

2556

-

The Codification
Division of the United
Nations Office of Legal
Affairs

ไทย

2556

-

สถาบันพระปกเกลา

ไทย

2556

-

European Centre for
Space Law

Spain

2553

-

Xiamen Academy of
International Law
สภาทนายความ

China

2553

ไทย

2551

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2550

The London School
of Economics and
Political Science
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

U.K.

2551

ไทย
ไทย

2552
2548

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

2554
2552
2550

-

Criminal Justice
Policy

กฎหมายภาษีอากร
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ลําดับ
ที่
29.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นางชนกพร
พรหมปนชมพู

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
- LL.M
- LL.M

30.

31.

น.ส.มณทิชา
ภักดีคง

นายพิชญ วิทยารัฐ

ผศ.

อาจารย

- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.D.
(English
Program)
- น.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยม
อันดับสอง)
- LL.M
- LL.M
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.

32.

33.

34.

นายพันธเทพ
วิทิตอนันต

นายสิทธิภาคย
ภูริสินสิทธิ์

น.ส.ฐิติพร วัฒนชัย

ผศ.

Doctor of Laws
(กฎหมายการแขงขัน
ทางการคา)
กฎหมายธุรกิจ
International
Trade and
Commercial Law

กฎหมายมหาชน
รัฐประศาสนศาสตร

- น.ม.
- น.บ.

นิติศาสตร

อาจารย

- LL.M.

อาจารย

Executive
Certificate
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
- LL.M.

Banking and
Commercial law
Management and
Leadership

- M.B.A.

น.ส.ดนพร
จิตตจรุงเกียรติ

Environmental
and Natural
Resource Law
International
Commercial Law

- น.ด.
- ร.ป.ม .

- LL.M.

35.

สาขาวิชา

อาจารย

-- น.บ.
- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2)

European
Intellectual
Property Law
Environmental
Law
International
Business and
Entrepreneurship
International
Trade and
Commercial Law

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

University of Oregon

U.S.A.

2554

The University of
Kent at Canterbury
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ramkhamhaeng
University Institute of
International of
International Studies
(IIS-RU)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาวิทยาลัย
เชียงใหม
University OF Durham

U.K.

2540

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2553
2538
2555

ไทย
ไทย

2549
2548

U.K.

2553

La Trobe University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Australia
ไทย
ไทย

2552
2551
2550

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไทย
ไทย

2556
2550

ไทย
ไทย

2540
2536

สถานศึกษา

Boston University

U.S.A.

MIT Sloan School of
Management
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

U.S.A.

2556

ไทย
ไทย

2555
2554

Stockholm University

Sweden

2556

Stockholm University

Sweden

2556

Malardatens Hogskola

Sweden

2553

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Durham University

ไทย
U.K.

2548
2550

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
ไทย

2546
2544
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

36.

นายภาณุ
ตติยะวรนันท

37.

น.ส.กิตติยา
พฤกษารุงเรือง

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
อาจารย

- LL.M.

อาจารย

- น.บ.
- LL.M.
- LL.M.

38.

น.ส.ศศิประภา
ศิสศิวรรณาการ

อาจารย

39.

นายกําธร
กําประเสริฐ

รศ.

นางดวงจิตต
กําประเสริฐ
นายนคร
เศรษฐภูริวัจน

รศ.

นายประกอบ
ประพันธเนติวุฒิ

รศ.

40.
41.
42.

43.

รศ.

นางมณฑา
ประพันธเนติวุฒิ
นายประเทือง
ธนิยผล

รศ.

45.

นายนิวัติ วุฒิ

รศ.

46.

นายจตุพร
วงษทองสรรค

รศ.

44.

47.

นายนิมิตร ชิณเครือ

คุณวุฒิการศึกษา

รศ.

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M

- M.C.L.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- M.C.L
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมดี)
- M.C.L.
- ประกาศนียบัตร
การสอนกฎหมาย
ระหวางประเทศ
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- สค.ม.
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- M.S.
- M.C.L

รศ.

- น.บ.
- พบ.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Comparative and
International Law

Southern Methodist
University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Queen Mary
University Of London
Queen Mary
University Of London
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Stockholm University

U.S.A.

2556

ไทย
U.K.

2554
2558

Intellectual
Property Law
Tax Law

ไทย
ไทย
Sweden

2555
2554
2554

U.S.A.

2516

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2509

S.M.U.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย

2515
2510
2518
2516

Southern Methodist
University
International Institute
of Human Rights

U.S.A.

2515

France

2520

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2514
2527
2519
2530

ไทย
ไทย
ไทย

2521
2523
2519

Pol Mississippi State

U.S.A.

2519

U. Dickinson school of
Law
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

U.S.A.

2517

ไทย
ไทย

2514
2538

ไทย
ไทย

2519
2517

Taxation,
Immigration and
Public Procurment
Law
Comparative Law S.M.U.

Comparative Law
สิทธิมนุษยชน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาชญาวิทยาและงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ยุติธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Political science
Comparative Law

การบริหารงาน
ยุติธรรม

2557
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ลําดับ
ที่
48.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายสมชัย
ศิริสมบูรณเวช

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา
- Doctor of
Philosophy
- Master of Art
- น.บ.

49.

นายกฤษณะ
พานิชอัตรา

ผศ.

50.

นางมรกต
ศรีจรุณรัตน

รศ.

51.

นางพรทิพย เพ็ชรศิริ

รศ.

52.

นายสุเมธ
จานประดับ

รศ.

53.

นางจุฑามาศ
นิศารัตน
นายเรืองยศ
แสนภักดี

รศ.

นายบัณฑูรย
ไพบูลย
นายประสิทธิ์
จงวิชิต

ผศ.

54.

55.
56.

57.

Mr.Frederic Ceely

รศ.

รศ.

อาจารย

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง )
- พบ.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- LL.M.
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- น.ม.
- น.บ.
- พบ.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- น.ม.
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.

สาขาวิชา
International
Relation
Comparative Law
รัฐศาสตร (การเมือง
ประเทศกําลังพัฒนา)

รัฐประศาสนศาสตร

การบริหารงาน
ยุติธรรม

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

- Juris doctor
(Pepperdine )
- B.A.

58.

นางสาวมัลลิกา
พินิจจันทร

รศ.

- Doctorat d’
Universite
(Mention Tres
Bien)
- น.บ. (เกียรตินิยม
ดี)

International Law

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Oklahoma

U.S.A.

2532

Eastern New Mexico

U.S.A.

2527

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย

2519
2517
2519
2519

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2535

ไทย
ไทย

2521
2519

New York University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2522
2516
2538
2520
2519

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

2524
2514
2535

ไทย
ไทย

2520
2519

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2518
2519
2527
2522
2521

Pepperdine University
School of Law,Malibu
: California
QUEENS COLLEGE Of
The City University
Of New York
Nice University

U.S.A.

2534

U.S.A.

2528

France

2524

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

2516

สถานศึกษา

83
ลําดับ
ที่
59.

60.

61.
62.

63.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายจรัล เล็งวิทยา

นายกิจบดี
กองเบญจภุช

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รศ.

รศ.

คุณวุฒิการศึกษา
- M.C.J.
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.
(เกียรตินิยมดี)
- Docteur en
Droit Public
- D.E.A.
- D.E.A.
- D.E.A.
- บ.ม.
- รป.ม.

นายประโมทย
จารุนิล
นายประเสริฐ
ตัณศิริ

รศ.
รศ.

- ศษ.ม.
- ค.บ.
- น.บ.
- น.ม.
- น.บ.
- D.S.U.

นางสุขสมัย สุทธิบดี

รศ.

- LL.M.
- น.บ.
(เกียรตินิยมดี)
- ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร
- รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต
- น.บ.
(เกียรตินิยมดี)

สาขาวิชา

การบริหาร
กระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง

สถานศึกษา
Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

U.S.A.
ไทย
ไทย

2532
2521
2540

ไทย

2517

Droit Public

Paris 2

France

2533

de Connaissance
de Droit Public
de Sociologie

Paris 7
Paris 2
Paris 7
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Paris 2

France
France
France
ไทย

2532
2531
2530
2549
2550

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
France

2554
2523
2520
2548
2520
2535

Berkeley
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

U.S.A.
ไทย

2517
2514

ทบวงมหาวิทยาลัย

ไทย

2541

ศาลยุติธรรม

ไทย

2541

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

2533

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

2515

Sociologie du Droit
PARIS II

บริหารงานระดับสูง
การบริหารงาน
กระบวนการยุตธิ รรม
ชั้นสูง
บริหารรัฐกิจ
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
1.

นางกฤติกา
ปนประเสริฐ

2.

นายกวีพล
สวางแผว

3.

นายกิตดนัย
ธรมธัช

4.

มล.ไกรฤกษ
เกษมสันต

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิการศึกษา
- LL.M.
- น.ม.
- น.บ.
- ประกาศนียบัตร
- LL.M.
- LL.M.
- น.บ.
- M.P.A
- น.บ.
- ประกาศนียบัตร

ศ.พิเศษ

- ปริญญา
นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
- ปริญญา
นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
- ปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาบัตร
- ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตร
5.

นายไกรสร
บารมีอวยชัย

6.

นายจักรวาล
กาญธีรานนท
นายจําเริญ
วราภรณ
นายเจษฎา
สรณวิช

7.
8.

9.

แพทยหญิงจิตตา
อุดหนุน

- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- น.ม.
- น.บ.
- ร.ม.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- วุฒิบัตร
- แพทยศาสตร
บัณฑิต

สาขาวิชา
International
(Maritime) Laws
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายมหาชน
Maritime Law
Law of the sea
Public
Administration

สถานศึกษา
International Maritime
Law Institute
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Nantes
University of Nantes
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Roosevelt University

ประเทศ
Malta
ไทย
ไทย
ไทย
France
France
ไทย
U.S.A.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ไทย

นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยราชถัฏธนบุรี

ไทย

ผูนําทางสังคม
ธุรกิจ และ
การเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิต

ไทย

เนติบัณฑิตยสภา
วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
สถาบันพระปกเกลา รัฐสภา

ไทย
ไทย

นักกฎหมาย
กฤษฎีกา

หลักสูตรปองกัน
ราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมือง
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหาร
ระดับสูง
หลักสูตรนักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพล
ระดับสูง
เรือน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติเวชศาสตร
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
10.

11.

12.

นายฉันชาย
โรจนสโรช

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิการศึกษา
- SJD.
- LL.M
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
1)
- เนติบัณฑิต
อังกฤษ
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยม)
- น.ม.
- ประกาศนียบัตร

นายชวลิต
อัตถศาสตร

นายชัชวัสส
เกรียงสันติกุล

- ประกาศนียบัตร

13.

14.

- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร

นายเชิดศักดิ์
หิรัญสิริสมบัติ

นายชาญชัย
แสวงศักดิ์

ศ. (พิเศษ)

- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- Doctorat en
Droit
- D.E.S.S.
- D.E.A.
- License en
Droit

15.

นายชาติพร
บารมี

สาขาวิชา

- LL.M.
- LL.M.
- น.บ.

สถานศึกษา

ประเทศ

University of Wisconsin–
Madison
University of CaliforniaBerkeley
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

U.S.A.
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
U.K.

กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายภาษี
ระหวางประเทศ
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนัก
กฎหมายชั้นสูง
กฎหมายธุรกิจ
IT Security
e-Government
Master Class for
ICT Director

เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
ACIS
NECTEC

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

Droit Public

Aix-Marseille 3 University

France

Droit Maritime
et le Transport
International
Diplome
d’Etude
Approtondie
Droit
International et
Droit de la
Communaute’
Europ’eenne
Commercial
Law
International
Economic Law

Aix-Marseille 3 University

France

Aix-Marseille 3 University

France

Aix-Marseille 3 University

France

University of Bristol

U.K.

University of Warwick

U.K.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
16.

นายไพจิตร
สวัสดิสาร

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิการศึกษา
- S.J.D.
- ศษ.ด.
- M.S.I.S.
- M.C.L
- LL.M.
- Certificate
- เนติบัณฑิตไทย
- สส.บ.

17.

- น.บ.
- วุฒิบัตร
- LL.M.

นายฐิติ สุเสาวรัจ

- LL.M.
18.

19.

20.

- น.บ.
- LL.M.

นายณัฐจักร
ปทมสิงห ณ
อยุธยา

นายทองสุก
กรัณยพัฒนพงศ

นายธนบดี
สวัสดิ์ศรี

- LL.M.

รศ.

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรติ
นิยม)
- พบ.ม. (เกียรติ
นิยมดี)
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรติ
นิยมดี)
- LL.M.
- น.ม.
- LL.M.
- น.บ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

Doctor of
Juridical Science
ประชากรศึกษา
ระบบสารสนเทศ
Comparative
Law

Northwestern California
University School of Law
มหาวิทยาลัยมหิดล

U.S.A.

University of Pittsburgh
School of Information
University of Miami
School of Law
University of Missouri
School of Law
Zertifikat Deutsch Als
Fremdsprache
เนติบัณฑิตยสภา
สงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
และสหกรณบัณฑิต าช
นักบริหาร
กระบวนการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ยุติธรรมชั้นสูง
วิทยาลัยการยุติธรรม
Commercial
London School
Law
Economic
Intellectual
Monash University
Property Law
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Comparative
George Washington
Law
University
University of
Pennsylvania.
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

U.S.A.

นโยบายสาธารณะ
และบริหาร
โครงการ

ไทย

U.S.A.
U.S.A.
Germany
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.K.
Australia
ไทย
U.S.A.
U.S.A.
ไทย
ไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

ไทย

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
ไทย

University of Washington
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Waseda University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

U.S.A.
ไทย
Japan
ไทย
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
21.

นายธนสร
สุทธิบดี

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

- LL.M. (Honor)

U.S. and Global
Legal Study
Certificate of
Concentration in
Intellectual
Property Law
(with Honors)
International
Trade Law

- Certificate
(Honor)

- LL.M.

22.

23.

24.

นายธานิศ
เกศวพิทกั ษ
นายธีระ สิงหพันธุ

รศ.

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
- นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.
- น.ม.
- ประกาศนียบัตร

พันโทนิติน
ออรุงโรจน

- ประกาศนียบัตร
25.

- น.บ.
- LL.M.

นายเนติภูมิ
มายสกุล

- LL.M.
- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- Certificate
- Certificate
26.

นายนพพงษ
จูหอ ง

ผศ.

- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.

วิศวกรรมโยธา

นักวิจยั ระดับ
หัวหนาโครงการ
กฎหมายมหาชน
กฎหมายระหวาง
ประเทศ
International
Law
Economic and
International
Law
General Law
General Law
Tranational
Crime
Intellectual
Property

สถานศึกษา

ประเทศ

Case Western Reserve
University
Case Western Reserve
University

U.S.A.

University of East Anglia

U.K.

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันพระปกเกลา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

U.S.A.

ไทย
ไทย
ไทย

The Hague Academy of
International Law
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Kyushu University

Netherland

University of Minnesota
Tulane University
เนติบัณฑิตยสภา
UNAFEI

U.S.A.
U.S.A.
ไทย
Japan

NISIET

India

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
Japan
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
27.

นายบัณฑิต
รชตะนันทน

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิการศึกษา
- เนติบัณฑิต
อังกฤษ
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง

- ปริญญาบัตร
- ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร

28.
29.

30.

31.

นายบุคอรี
บินรามัญ
นายปรเมศวร
อินทรชุมนุม
พลตํารวจตรีประสิทธิ์
เฉลิมวุฒิศักดิ์

นางสาวปยาภรณ
พิสิฐพิทย

32.

นายพงษเดช
วานิชกิตติกูล

33.

นายพฤทธิพงศ
ศรีมาจันทร

- น.บ.
- LL.B.
- MPPM
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- ศ.บ.
- น.บ.
- ร.บ.
- LL.M.
ทุนก.พ.ตามความ
ตองการสํานัก
อัยการสูงสุด
- M.C.L
ทุน East Asian
studies Center
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M.
- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)
- Certificate
3’me Degree

สาขาวิชา

การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหาร
ระดับสูง
การปองกัน
ราชอาณาจักร
กฎหมายปกครอง
นักบริหารระดับสูง
การปฏิบัตกิ าร
จิตวิทยาฝาย
อํานวยการ
Islamic law
การจัดการภาครัฐ
และเอกชน
กฎหมายมหาชน
พัฒนาสังคม

Alternative
Dispute
Resolution
General Law

Admiralty

สถานศึกษา

ประเทศ

Lincoln's Inn

U.K.

เนติบัณฑิตยสภา
สถาบันพระปกเกลา

ไทย
ไทย

วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
เนติบัณฑิตยสภา
สถาบันพัฒนาขาราชการพล
เรือน
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Azhar university

ไทย
Egypt

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
University College
London

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.K.

University of Wisconsin
Madison

U.S.A

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
The American University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Tulane University
Tulane University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
U.S.A.
U.S.A.
ไทย
ไทย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ไทย
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
34.

นายเพิ่มศักดิ์
กองเพิ่มพูล

35.

นายภคพงศ
วงศศรีภูมิเทศ

36.

นายภคิน
อัครธีรนุภาพ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิการศึกษา
- น.ม.
- ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมดี)
- LL.M.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร

37.

38.

39.

นายภูมิ
โชคเหมาะ

นางเมทินี
ชโลธร

นายรณยุทธ
ตั้งรวมทรัพย

รศ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

กฎหมายเพื่อการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พัฒนา
กฎหมายมหาชน
การสอบสวน
คดีอาญาเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
กฎหมายภาษีอากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

International
Financial
Services Law
กฎหมายการคา
ระหวางประเทศ

University of Manchester

U.K.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

เนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา

ไทย
ไทย

กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา
- ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาวา
สภาทนายความ
ความ
- น.บ. (เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2)
- Docteur en
Droit
Universite de
Droit (เกียรตินิยม International
Bourgogne(Dijon)
ดีมาก) :
(Economique)
Mention;Tres
Honorable
(Regime 1984)
- น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- certificate
Instructor Course U.S. Naval Instructor
Damage Control School
นักบริหารระดับสูง U.S. Naval Schools
- certificate
Command
- ประกาศนียบัตร
ทบวงมหาวิทยาลัย
- ศศ.ม.
การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ยุติธรรม
- เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร Director
Certification
Program
- น.บ. (เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิยมอันดับ 2)
- ร.ม.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
- น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
France

ไทย
U.S.A.
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
40.

นายรังสรรค
แสงสุข

41.

นางรุงรัตนา
เจริญจิตต

42.

นายรุงโรจน
แจมพิทยาภรณ

43.

44.

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
- พัฒนศาสตร
มหาบัณฑิต
- ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
- น.บ.
- ร.ด.
- น.ม.
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- น.ม.

นายวัชรินทร
ภาณุรัตน

นายวันฉัตร
ชุณหถนอม

นายวันชัย
ตั้งวิจิตร

46.

นางวารี นาสกุล

ศ.

47.

พลอากาศตรี
นพ.วิชาญ
เปยวนิ่ม

รศ.

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยม)
- น.ม.
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.
- Ph.D.
- น.ม.
- น.บ.
- แพทยศาสตร
บัณฑิต
- น.บ.
- ว.บ.
- หนังสืออนุมัติ
- วุฒิบัตร

ศ.นพ.วิฑูรย
อึ้งประพันธ

เทคโนโลยี

ศ.

- Dr.Med
- น.บ.
- แพทยศาสตร
บัณฑิต
- อนุมัติบัตร

สถานศึกษา

ประเทศ

Moscow State Aviation
Institute
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Russia

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กฎหมายอาญาและ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การบริหารงาน
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา

ไทย
ไทย
ไทย

รัฐประศาสน
ศาสตร
รัฐประศาสน
ศาสตร
การเมือง
กฎหมายเพื่อการ
พัฒนา
อาญาและ
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M.
- LL.M.

45.

48.

สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Northwestern University
University of
Pennsylvania
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Criminal Law
University of Paris
Criminal Law
University of Paris
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตร
การแพทย
นิติเวชศาสตร
พยาธิวิทยากาย
วิภาค

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
U.S.A.
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
France
France
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

แพทยสภา
แพทยสภา

ไทย
ไทย

นิติเวชศาสตร

University of Bonn
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราช

นิติเวชศาสตร

แพทยสภา

Germany
ไทย
ไทย
ไทย
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
49.

50.
51.
52.

53.
54.

นพ.วิศาล
วรสุวรรณรักษ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

มล.ศุภกิตติ์
จรูญโรจน

นายสมชัย
ฑีฆาอุตมากร
นายสมจิตต
เซอรซันซี
นายสมชาย พงษธา

56.

นพ.สมิทธิ์
ศรีสนธ

57.

นายสมหมาย
สุระชัย

สาขาวิชา

สถานศึกษา

- วุฒิบัตร
- ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง
- นิติศาสตรบัณฑิต

นิติเวชศาสตร
นิติเวชศาสตร

แพทยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย
ไทย
ไทย

- ประกาศนียบัตร

เวชศาสตร
ครอบครัว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
ไทย

- แพทยศาสตร
บัณฑิต
- น.บ.

พลโทศานิต
สรางสมวงษ
นายศิริชัย
สวัสดิ์มงคล

55.

คุณวุฒิการศึกษา

ศ.

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยม
ดี)
- น.ม.
Master of
Comparative
Law
- น.ม.
Master of
Comparative
Juristic Law
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- Ph.D.
Securities laws
- น.ม.
Securities laws
- น.บ.
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาวิทยาลัย
ปองกัน
ราชอาณาจักร
(หลักสูตรภาครัฐ)
- น.บ.
- วุฒิบัตร
นิติเวชศาสตร
- น.บ.
- แพทยศาสตร
นิติเวชศาสตร
บัณฑิต
- ค.ม.
อุดมศึกษา
- น.บ.

ประเทศ

ไทย

Pennsylvania State
University

U.S.A.

Howard University

U.S.A.

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Kobe University
Kobe University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Japan
Japan
ไทย
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
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ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
(นาย/นาง/นางสาว)
58.

นายสอนชัย
สิราริยกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิการศึกษา
- LL.M.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- Certificate

- Certificate
- วุฒิบัตร

59.

พันโท ดร.เสนีย
พรหมวิวัฒน

60.

นายอวิรุทธ
ชาญชัยกิตติกร

61.

นางอรวรรณ
พจนานุรัตน

62.

นายอรรถพล
ใหญสวาง

63.

นายอิมรอน
มะลูลีม

64.

พลตํารวจเอก เอก
อังสนานนท

- น.บ.
- น.ด.
- น.ม.
- น.บ.
- น.ม.
- รป.ม.
รศ.

ศ.

- น.บ.
- น.ม.
- น.บ.
- น.ด. (กิตติมศักดิ์)
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยม
ดี)
- Ph.D.
- M.Phil W.AS.
- M.A.IS.M.
- B.A. LAW
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ
1)

สาขาวิชา
International
Maritime Law
กฎหมายธุรกิจ
Senior
International
Defense
Management
Course
Mediation
Training for
Trainers
วิทยากรอบรม
ความรูเกี่ยวกับ
สิทธิเด็ก
กฎหมายมหาชน

สถานศึกษา
The IMO International
Maritime Law Institute
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
Naval Postgraduate
School

Judicial Training
Innstitute

ประเทศ
Malta
Republic
ไทย
ไทย
U.S.A.

U.S.A.

ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง

ไทย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

Aligarh Muslim University
Aligarh Muslim University
Aligarh Muslim University
Al Azhar University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

India
India
India
Egypt
ไทย
ไทย
ไทย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1.1 การเปนบุคคลที่ใฝรูมุงพัฒนาตนเองสามารถคิด
เปน ทําเปน
- การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหเปน
บุคคลที่ใฝรู มุงพัฒนาตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรม

มุงเนนการใช กลยุ ทธ การสอนในชั้นเรี ยนเป น
หลั ก โดยให อ าจารย ผู ส อนวิ ช ากฎหมายแต ล ะวิ ช า
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษา
เป นผู ที่ มี คุ ณลั กษณะนิ สั ยใฝ รู ใฝ เรี ยน มี พฤติ กรรมที่
แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจเสาะแสวงหาความ
รูอยูเสมอ มุงมั่ นที่จะเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเอง
และสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ อาจารย ผู ส อนในแต ล ะวิ ช าจะแนะนํ าให
นักศึกษาทําการศึกษาเรียนรูอยางเปนอิสระ ซึ่งอาจทําได
หลายวิธี เชนคนควาหาความรูโดยผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อานหนังสือหรือบทความทางวิชาการดาน
กฎหมายที่มีประโยชน
- การพัฒนาคุ ณลักษณะพิเ ศษนักศึ กษาใหคิดเปน
มุงเนนการใช กลยุทธ การสอนในชั้น เรีย นใช
ทําเปน
วิธีการบรรยายโดยยกตัวอยางกรณีศึกษา กระตุนให
ผูเรียนคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีสวนรวมในการ
เรี ย นรู จ ากการอภิ ป รายถกเถี ย งในประเด็ น ป ญ หา
ขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย สงเสริมใหนักศึกษา
เรี ย นรู ทั้ ง จากในและนอกห อ งเรี ย นโดยการศึ ก ษา
คนควาดวยตนเองผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนวิชาในกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวกับ
ทางปฏิบัติ ผูบรรยายอาจนําเอกสารที่ใชในทางปฏิบัติ
มาแสดงใหผูเรียนดู เชน กระบวนกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด นําตัวอยาง
เช็คมาประกอบการบรรยายเปนตน กระบวนวิชาใน
กฎหมายวิธีสบัญญัติ บรรยายและจัดกิจกรรม
ใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการดําเนินคดีตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได คิ ด เป น
และทําเปน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางนอย 4
ขอ ดังนี้
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สุจริตและการมีวินัย

1) มีความซื้อสัตยสุจริต
2) มีจิตสาธารณะ
3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
4) มีคานิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญในดานความซื่อสัตย

2) ใชสื่อการสอนแบบสื่อสารสองทาง คือเปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้ง
คําถามหรือตอบคําถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน
3) ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
2.1.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2) สังเกตพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย
และตรงตอเวลาของนักศึกษา
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงคานิยมและวัฒนธรรมไทย
2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีมาตรฐานความรู 4 ขอ ดังนี้
1) เขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตใช
2) มีความรูความเขาใจสังคมไทย และสังคมโลก
3) มีการนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ
4) มีการแกไขปญหาโดยใชความรูและเหตุผล
2.1.2.2 กลยุทธการสอนดานความรู
1) มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ
2) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกรายวิชา
3) สงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.1.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค
2) การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในหองเรียนหรือนอกหองเรียน
3) ผลการประเมินจากนักศึกษา
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) มีการคิด วิเคราะห สังเคราะห บนหลักการของเหตุผล
2) มีการคิดเชิงมโนทัศน
3) มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4) มีการมุงศึกษาตลอดชีวิต
2.1.3.2 กลยุทธการสอนดานทักษะทางปญญา
1) การสอนโดยใชการคิดเชิงมโนทัศน การคิดวิเคราะหและการแกปญหา
อยางมีเหตุผล
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2) การตอบขอซักถาม การแสดงความคิดเห็นตอปญหาในชั้นเรียนในการ
แกโจทยปญหาจนไดแนวทางไปสูการแกปญหา
2.1.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน
2) พิจารณาจากการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในหองเรียนหรือ
นอกหองเรียน
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ดา นทักษะความสัมพั น ธร ะหว า งบุค คลและความ
2.1.4.1
รับผิดชอบ
นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้
1) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและยอมรับความแตกตาง
2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุม
อารมณและความอดทน
3) พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก
4) ดํารงตนอยูในสังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
2.1.4.2 กลยุทธการสอนดานดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
2) มีการมอบหมายงานกลุมเพื่อใหนักศึกษาทํางานรวมกับผูอื่น
3) แนะนําการทํางานกลุม โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
แตละคนอยางชัดเจน
2.1.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) พิจารณาจากผลการทํางานกลุม ทั้งรายบุคคล รายกลุม และการมีสวน
รวมในชั้นเรียน
2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเปนกลุม
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้
1) มีทักษะในการคํานวณ
2) มีทักษะการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีการใชภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
4) มีความรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร
2.1.5.2 กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ยกตัวอยางและแนะนําการคํานวณ และเทคนิคการใชเครื่องคิดเลข
ฝกฝนใหนักศึกษาคน ควาขอมูล ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
2)
ภาษาตางประเทศทางอินเทอรเน็ต
3) ส งเสริมใหนักศึกษาทํารายงานและนําเสนอผลงาน โดยเนน การใช
เทคโนโลยี รวมทั้งการสื่อสารโดนใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
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2.1.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พิจารณาจากความสามารถใชทักษะการคํานวณเพื่อชวยในการ
วิเคราะหขอมูล
2) การใชภาษาที่ใชเขียนรายงานและขอสอบ
3) การอางอิงแหลงขอมูลในการคนควาของรายงาน
4) การนําเสนอรายงานหนาหองเรียน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย สุจริต
2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสังคม
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อใหนักศึกษาเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี อาจารยผูสอนจะตองเนน
การเขาหองเรียนใหตรงเวลา รูหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางาน การแตงกายสุภาพเรียบรอยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2.2.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน
2) ประเมินจากการแตงกายสุภาพเรียบรอย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหงวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522
2.2.2 ดานความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
เจตนารมณของกฎหมายในกระบวนวิชาที่ศึกษา
2) มีความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการบรรยายตามเนื้อหาของรายวิชาและมอบหมายใหคนควาขอมูลที่
เกี่ยวของรวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นสําคัญตางๆโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.2.2.3 วิธีการประเมินผล
ใชการสอบปลายภาค โดยขอสอบอัตนัยที่เนนการวัดความรูความเขาใจใน
เนื้อหากระบวนวิชาที่ศึกษาและใชการสังเกตพฤติกรรมการตอบคําถามของนักศึกษาในหองเรียน

อยางเหมาะสม

2.2.3 ดานทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถนําความรูดานกฎหมายไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2) สามารถบูรณาการความรูทางกฎหมายกับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของได
2.2.3.2 กลยุทธการสอน
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1) ใชการบรรยายที่มีการวางแผนอยา งเปน ระบบ ใชวิธีก ารถามตอบ
วิเคราะหกรณีศึกษาและระดมความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ใช วิ ธี ก ารสื บ สอบและบรรยายให ผู ศึ ก ษาเห็ น ความเชื่ อ มโยงของ
กฎหมายกับศาสตรอื่นๆ
2.2.3.3 วิธีการประเมินผล
ใชการสอบปลายภาค โดยขอสอบอัตนัยที่เนนหลักการวิเคราะหหลักการ
ของกฎหมาย การตีความ และการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย
2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดีรวมถึงสามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) มีความรับผิดชอบในหนาที่
2.2.4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายใหคนควาหาขอมูล และแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ระหวาง
ผูเรียน
2) การจัดกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน
2.2.4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางทํากิจกรรม
2) ผลสําเร็จของงานที่มอบหมาย
2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตองพัฒนา
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2.2.5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให นั กศึกษาคน ควาดว ยตนเองจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ชี้แนะแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับรายวิชาเพื่อการคนควา
2.2.5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตจากการถามตอบในชั้นเรียน
2) สังเกตจากการสื่อสารระหวางผูบรรยายกับผูเรียนผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) สังเกตจากการนําเสนองานที่มอบหมายในชั้นเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสังคม
(4) มีคานิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
2. ดานความรู
(1) เขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานและสามารถนําไปประยุกตใช
(2) มีความรูความเขาใจสังคมไทยและสังคมโลก
(3) การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล
3 ดานทักษะทางปญญา
(1) การคิด วิเคราะห สังเคราะห บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน
(3) มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(4) มุงศึกษาตลอดชีวิต
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและยอมรับความแตกตาง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณและความอดทน
(3) พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก
(4) ดํารงตนอยูในสังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการคิดคํานวณ
(2) มีทักษะการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
(4) การรูเทาทันสื่อและขอมูล
โดยระบุวา  หมายถึงความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึงความรับผิดชอบรอง
เวนวาง หมายถึงไมเกี่ยวของ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 16 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 7)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบขณะที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยู
ใหมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยแยกเปนการทวนสอบในระดับ
รายวิชา (ไมนอยกวารอยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปดบรรยายและมีการสอบในภาคการศึกษานั้น) โดยให
ผูเรียนประเมินการเรียนการสอน และใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ
การประเมิน ผลให เ ปน ไปตามแผนการสอน กับ การทวนสอบในระดับ หลักสูตร โดยจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานภายหลังผูเรียนสําเร็จการศึกษา
มีการสํารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยผูมีสวนได
เสียไมวาจะเปน คณาจารย ผูเรียน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ ขอบังคับ มหาวิทยาลัย รามคําแหงวาดว ยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 20 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 7)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ
1.2 แนะนําอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ ตลอดจนการเตรียมการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 ใหอาจารยใหมเขารวมกิจกรรมตางๆดานการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
1.4 มีขอมูลเกี่ยวกับการจัดการองคความรูในองคกรใหกับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 สงเสริม สนับสนุน ใหคณาจารยศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ
2.2 เพิ่มพูนทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการวิจัย
2.3 สนับสนุนใหมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
2.4 สนับสนุนใหมีการอบรมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ

101

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี การบริ หารและพั ฒ นาอาจารยป ระจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมี
จํานวนและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา คือ ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรใชในงานในปที่ 6
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่หลักสูตร
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู
3) ทักษะทางปญญา
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสํารวจจากผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกปและรายงานผลการสํารวจตอทางคณะเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
การศึกษาในหลักสูตรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขาศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของนักศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะมี
การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในดานตางๆ อาทิ การวางแผนการศึกษา การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจน
สําเร็จการศึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการและมีกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูและมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตร
ทั้งนี้หลักสูตรไดคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา จึงมีการ
สํารวจการสําเร็จการศึกษา และสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งตอการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาและสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปตอกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อนําผลการ
สํารวจมาปรับปรุง พัฒนาใหดียิ่งขึ้น
4. อาจารย
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยมี
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
4.1) หลักสูตรมีกลไกในการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร ใหคณะกรรมการวิชาการสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาจากอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติดังที่กําหนดไว
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หลังจากได
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อาจารย ป ระจํา ที่มีคุณสมบั ติดังกล าวแลว ใหนํารายชื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจ ารณาหาก
เห็นชอบจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งตอไป
4.2) หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย โดยกําหนดใหอาจารยประจําทําแผนพัฒนาตนเอง ในเรื่อง
การศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหมีคุณสมบัติในการเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อวางแผนทดแทนอาจารยผูรับผิดหลักสูตรหรืออาจารยประจํา
หลักสูตร ในกรณีที่อาจารยผูรับผิดหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ ลาศึกษาตอหรือมี
เหตุอื่นใดที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
4.3) หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรทําแผนพัฒนาตนเอง ในเรื่องการศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ การเขาอบรมโครงการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนหรือดานที่เกี่ยวของ เพื่อใหคณะ
จัดสรรงบประมาณหรือดําเนินการสนับสนุนดานอื่นๆ เพื่อใหไปตามแผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร
4.4) หลักสูตรใหความสําคัญกับผลที่เกิดขึ้นกับอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการรายงานผลการคงอยู
ของอาจารยประจําหลักสูตรทุกปและมีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร
หลักสูตร ในเรื่อง ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
หลั ก สู ต รมี ก ารวางระบบผู ส อนและกระบวนการจั ดการเรี ย นการสอน โดยอาจารย ผูรั บ ผิด ชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณากําหนดผูสอนจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
เสนอตอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาและเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาตอไป
หลักสูตรมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และในการจัดการเรียน
การสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรมีการประเมินผูเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและมีการกํากับการประเมินการจัดการเรีย น
การสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 และ มคอ. 7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลั ก สู ต ร ใช สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะจั ด สรรให ได แ ก ห อ งสมุ ด
หองปฏิบัติการ ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส e-books ถายทอดสด การเรียนการสอนในหองเรียน สื่อการเรียน
การสอนสําหรับผูพิการทางหู และสัญญาณ Wi-Fi เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอนอื่นๆ
หลักสูตรจัดใหมีการประชุมเพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน
กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน อาทิ ระบบสืบคนขอมูลกฎหมายออนไลน
นอกจากนี้หลักสูตรยังสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอนจากอาจารย
และนักศึกษาและนําเสนอตอคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
X
X
X
X
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
X
X
X
X
X
2. มคอ.2 สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
X
X
X
X
X
3. จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
X
4. จัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบใหครบทุก
รายวิชาที่เปดสอน ในกรณีที่มีการสอบซอมใหจัดทํา มคอ.5
และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1 จัดทําหลังสอบซอม 1 ภาค 2 จัดทํา
หลังสอบภาค 2 (ไมรวมสอบซอม 2) และภาคฤดูรอนจัดทําหลัง
สอบภาคฤดูรอน
X
X
X
X
X
5. จัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูรอน
X
X
X
X
X
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
X
X
X
X
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
X
X
X
X
X
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
X
X
X
X
X
9. อาจารยประจําทุกคนไดเขารวมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน หรือดานที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ครั้ง/ป
การศึกษา
X
X
X
X
X
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือดานที่เกี่ยวของไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
X
X
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
X
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
9
10 10 11 12
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
จํานวนตัวบงชี้ตองผานรวมไมนอยกวารอยละ 80 (ขอ)
8
8
8
9
10
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
- การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
- การประชุมคณาจารยในคณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
- การสอบถามจากนักศึกษา
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การ
ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผลและการใชสื่อการสอน
เปนตน
- ประเมินโดยตัวอาจารยเอง
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน
- ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
- ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
- คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
- การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอคณะกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการประจําคณะ
- ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
----------------------------------------
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โครงสรางหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร
นักศึกษาสามารถยื่นขออนุปริญญาทางนิติศาสตรได โดยมีหลักเกณฑตามโครงสรางดังนี้
1. จํานวนหนวยกิต

107

2. องคประกอบของโครงสรางหลักสูตรอนุปริญญา มีดังนี้
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

30
6
6
6
6
6
74
71
3
3
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต

3. รายวิชาในหมวดตาง ๆ
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาใน 5 กลุม ตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือก 2 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
** PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology
PHI1000
หลักการดํารงชีวิตในสังคม Principles for living in a Society
PHI1001
วัฒนธรรมและศาสนา Culture and Religion
PHI1003
ปรัชญาเบื้องตน Introduction to Philosophy
PHI1005
ตรรกวิทยาเบื้องตน Introduction in Logic
PHI1007
หลักการใชเหตุผล Reasoning
** HIS1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย Foundations of Thai Culture
อารยธรรมตะวันตก
** HIS1001
Western Civilization
เลื อ กกระบวนวิ ช าในกลุ ม นี้ เ ลื อ กได
ไม เ กิ น 1 กระบวนวิ ช า 3 หน ว ยกิ ต
อารยธรรมตะวันออก
** HIS1002
Eastern Civilization
เลือกจากกลุมขางตน อีก 1 กระบวน
วิชา 3 หนวยกิต รวมเปน 6 หนวยกิต
อารยธรรมโลก
HIS1003
World Civilization
รวม

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

6
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กลุมวิชาสังคมศาสตร
** RAM1000

หนวยกิต
3 (3-0-9)

ความรูคูคุณธรรม Knowledge and Morality

และเลือก 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
** ECO1003 เศรษฐศาสตรทั่วไป General Economics
POL1100 รัฐศาสตรทั่วไป Introduction to Political Science
** SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน
Introduction to Sociology and Anthropology
SOC2033 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง Political Sociology
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
BIO1001 ชีววิทยาเบื้องตน Introduction to Biology
BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา Life and System Ecology
CMS1004 เคมีในชีวิตประจําวัน Chemistry in Everyday Life
INT1005
ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer Systems
MTH1003 คณิตศาสตรพื้นฐาน Basic Mathematics
PHY1001 ฟสิกสเบื้องตน Introduction to Physics
SCI1003
วิทยาศาสตรพื้นฐาน Basic Science
** STA1003 สถิติเบื้องตน Introduction to Statistics

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

3 (3-0-6)
6
หนวยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

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

กลุมวิชาภาษาไทย
บังคับใหเรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา ดังนี้
THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย
Structure of Thai and Its Usage
THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
Preparation for Speech and Writing

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม

6
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 6 หนวยกิต
เลือกเรียนภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง 2 กระบวนวิชาติดตอกัน (กระบวนวิชา 3
หนวยกิต) รวม 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
** ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน
Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily
Life
** ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพททั่วไป
English Sentences and Vocabulary in General Use
** FRE1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
(FRE1001) French for Communication 1
** FRE1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
(FRE1002) French for Communication 2
** GER1011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
(GER1001) German for Communication 1
** GER1012 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
(GER1002) German for Communication 2
** SPN1011 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
(SPN1001) Spanish for Communication 1
** SPN1012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2
(SPN1002) Spanish for Communication 2
** JPN1011 ภาษาญี่ปุนชั้นตน 1
(JPN1001) Basic Japanese 1
** JPN1012 ภาษาญี่ปุนชั้นตน 2
(JPN1002) Basic Japanese 2
** RUS1011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
(RUS1001) Russian for Communication 1
** RUS1012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
(RUS1002) Russian for Communication 2
** CHI1001
ภาษาจีน 1
Chinese 1
** CHI1002
ภาษาจีน 2
Chinese 2
MAL1001 ภาษามลายูพื้นฐาน 1
Fundamental Malay I
MAL1002 ภาษามลายูพื้นฐาน 2
Fundamental Malay II
** GRK1011 ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1
(GEK1001) Greek for Communication 1
** GRK1012 ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2
(GRK1002) Greek for Communication 2

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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KHM1001

ภาษาเขมรพื้นฐาน 1
Fundamental Khmer 1
KHM1002 ภาษาเขมรพื้นฐาน 2
Fundamental Khmer 2
** MMR1011 ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1
(MMR1001) Fundamental Myanmar 1
** MMR1012 ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 2
(MMR1002) Fundamental Myanmar 2
LAO1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1
Fundamental Lao 1
LAO1002 ภาษาลาวพื้นฐาน 2
Fundamental Lao 2
VNM1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
Fundamental Vietnamese 1
VNM1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
Fundamental Vietnamese 2
KOR1001 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1
Fundamental Korean 1
KOR1002 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
Fundamental Korean 2
** HIN1001 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1
Fundamental Hindi 1
** HIN1002 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2
Fundamental Hindi 2
ARA1001 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1
Fundamental Arabic 1
ARA1002 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2
Fundamental Arabic 2

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
รวม

คําอธิบายความหมายของรหัสวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
รหัสวิชา มี 7 หลัก
หลักที่ 1-3
หลักที่ 4
หลักที่ 5
หลักที่ 6-7

เปนตัวอักษร
เปนตัวเลข
เปนตัวเลข
เปนตัวเลข

สื่อถึงรหัสวิชา (LAW หมายถึง กระบวนวิชากฎหมาย)
สื่อถึงชั้นปของวิชา
สื่อถึงกลุมวิชา นิติศาสตรเปนเลข 0 (ศูนย)
สื่อถึงลําดับของวิชา

6
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 74 หนวยกิต ดังนี้
3.2.1 กลุมวิชาบังคับ 71 หนวยกิต
นักศึกษาคณะนิติศาสตรทุกคนตองเรียนวิชากฎหมายบังคับดังนี้
LAW1001
LAW1002
LAW1003
LAW2001
LAW2002
** LAW2003
LAW2004
LAW2005
LAW2006
LAW2007
LAW2008
LAW2009
LAW2010
LAW2011
** LAW2012
** LAW2013
LAW3001
LAW3002
** LAW3003
LAW3004
LAW3005
LAW3006
LAW3007
LAW3008
LAW3009
** LAW3010
LAW3011
LAW3012

หลักกฎหมายมหาชน
หลักกฎหมายเอกชน
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
กฎหมายอาญา 1
กฎหมายอาญา 2
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน
จางทําของ รับขน
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง จํานํา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
กฎหมายอาญา 3
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายปกครอง

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
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3.2.2 กลุมวิชาเลือก 3 หนวยกิต

นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชากฎหมาย 3 หนวยกิต 1 วิชา จากวิชาตอไปนี้
LAW3031
LAW3032
** LAW3033
LAW3034
LAW3035
LAW3036
LAW3037
LAW3038
LAW3039
LAW3040
LAW3041
LAW3042
LAW3043
LAW3044
LAW3045
LAW3046
LAW3047
** LAW3048
(LAW2037)
LAW3049
LAW3050
LAW3051
LAW3052
LAW3053
LAW3054
** LAW3055
LAW3056
** LAW3057
(LAW2031)
** LAW3058
(LAW2033)
** LAW3059
(LAW2034)
** LAW3060
(LAW2035)

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
ปญหาในกฎหมายอาญา
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
นิติเวชศาสตร
การสืบสวนและสอบสวน
ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
สัญญาของฝายปกครอง
กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ
กฎหมายรัฐวิสาหกิจ
สังคมวิทยาทางกฎหมาย

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

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

กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐสภา
กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
กฎหมายเลือกตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายโรมันเบื้องตน

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

กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน

3 (3-0-6)

สถาบันกฎหมายอเมริกัน

3 (3-0-6)

กฎหมายอิสลาม

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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** LAW3061
(LAW2040)
** LAW3062
(LAW2041)
** LAW3063
(LAW2042)
** LAW3064
(LAW2043)
** LAW3065
(LAW2048)
* LAW3066
LAW4031
LAW4032
LAW4033
LAW4034
LAW4035
LAW4036
** LAW4037
LAW4038
LAW4043
LAW4044
LAW4045
LAW4046
LAW4047
LAW4048
LAW4049
LAW4050
LAW4051
LAW4052
LAW4053
LAW4054
LAW4055
LAW4056
LAW4057
LAW4058
LAW4059
LAW4060
* LAW4061

กฎหมายแพงเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)

กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)

สัญญาสําคัญทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

ปญหาในกฎหมายแพง

3 (3-0-6)

การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ
กฎหมายอาเซียน
ปญหากฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กฎหมายพาณิชยนาวี
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2
กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
กฎหมายวาดวยการเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและจราจร
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
กฎหมายทหาร
กฎหมายอากาศ
กฎหมายสิ่งแวดลอม
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
การใชและการตีความกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หลักการบัญชีนักกฎหมาย
ภาษากฎหมายไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย
ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย
การเจรจาตอรอง
กฎหมายประชาคมอาเซียน
กฎหมายสหภาพยุโรป

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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** LAW4062
(LAW2032)
** LAW4063
(LAW2036)
** LAW4064
(LAW2038)
** LAW4065
(LAW2039)
** LAW4066
(LAW2044)
** LAW4067
(LAW2045)
** LAW4068
(LAW2046)
* LAW4069
* LAW4070
* LAW4071
* LAW4072
* LAW4073
* LAW4074
* LAW4075
** LAW4076
(LAW4039)
** LAW4077
(LAW4040)
** LAW4078
(LAW4041)
** LAW4079
(LAW4042)
* LAW4080
* LAW4081
* LAW4082
* LAW4083
** LAW4084
(LAW2049)
** LAW4085
(LAW2050)
** LAW4086
(LAW2051)

ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก

3 (3-0-6)

สิทธิมนุษยชน

3 (3-0-6)

เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)

สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)

กฎหมายเศรษฐกิจ

3 (3-0-6)

กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค

3 (3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา

3 (3-0-6)

ปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ
กฎหมายการแพทย
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ
นิติเศรษฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

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

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป

3 (3-0-6)

กฎหมายภาษีทองถิ่น

3 (3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีภาษีอากร

3 (3-0-6)

การวางแผนภาษีเบื้องตนสําหรับธุรกิจ
ระบบภาษีเปรียบเทียบ
กฎหมายภาษีการรับมรดกและการให
กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบื้องตน
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

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

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

3 (3-0-6)

กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3 (3-0-6)
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** LAW4087 ปญหาในกฎหมายพาณิชย
(LAW2047)

3 (3-0-6)

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 1 กระบวน
วิชากระบวนวิชาละ 3 หนวยกิต ยกเวน วิชากฎหมายที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื่นไดแก LAW1004,
LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016 และ
กระบวนวิชากฎหมายที่ระบุเทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซึ่งระบุอนุญาตใหลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษารหัส
ประจําตัว 47-51 ไดแก LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4014, LAW4015, LAW4016, LAW4017
หรือนักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และหลักเกณฑของคณะกรรมการประจําคณะ
นิติศาสตร
---------------------------------------------------------------------4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย สุจริต
(2) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสังคม
2. ดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเจตนารมณของกฎหมายในกระบวน
วิชาที่ศึกษา
(2) มีความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3 ดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถนําความรูกฎหมายไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
(2) สามารถบูรณาการความรูทางกฎหมายกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ความเปนผูนําและผูตามที่ดี รวมถึงสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในหนาที่
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสม
(2) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
โดยระบุวา  หมายถึงความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึงความรับผิดชอบรอง
เวนวาง หมายถึงไมเกี่ยวของ
และแสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก 1

