
หลักสูตรหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 

  
1. ชื่อหลักสูตร   
    นิติศาสตรบัณฑิต   
   BACHELOR OF LAWS PROGRAM  

2. ชื่อปริญญา   
   นิติศาสตรบัณฑิต   
   น.บ. 
   BACHELOR OF LAWS  
   LL.B. 

3. ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT 
   FIELD OF STUDY : LAWS 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. หลักการและเหตผุล 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะเด่นในการมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะสาขาอันได้แก่ สาขากฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายแพ่ง
และอาญา  สาขากฎหมายระหว่างประเทศและสาขากฎหมายมหาชน แต่เนื่องจากสาขาวิชานิติศาสตร์
เป็นสาขาวิชาที่ต้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ นักนิติศาสตร์จึงควรเป็นผู้มีความรอบรู้และรู้
รอบในศาสตร์อ่ืนควบคู่กับความรู้ทางกฎหมาย ในท านองเดียวกันบุคคลในสายวิชาชีพหรือสายอาชีพ
อื่นๆ ควรจะมีความรู้กฎหมายควบคู่กับความรู้ในศาสตร์ของตนเอง   ดังนั้น หากหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตสามารถจัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จชั้นปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นซึ่งมีวุฒิภาวะ
ในระดับหนึ่งให้สามารถเข้าเรียนเพื่อรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตได้อีกปริญญาหนึ่งแล้ว  เชื่อว่าจะ
ส่งผลให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมของคณะนิติศาสตร์และของมหาวิทยาลัย
แล้วเห็นว่า นอกเหนือจากระบบการศึกษาปกติที่รับผู้ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแล้ว คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังสามารถจัดระบบ
การศึกษาพิเศษที่รับเฉพาะผู้ส าเร็จขั้นปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ โดย
จัดเป็นการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อให้นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมาเชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้กับความรู้ทางนิติศาสตร์ เพื่อเป็นบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่รู้รอบและรอบรู้ในการประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย หรือในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่น ๆ ตามความช านาญของตน  จึง
เห็นสมควรจัดให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีระบบการศึกษาส าหรับขั้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) เพิ่มเติมจากระบบการศึกษาปกติที่รับเฉพาะผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2546 ขณะนี้

สภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการออกกฎหมายใหม่หลายฉบับมาบังคับใช้ คณะ
นิติศาสตร์จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ได้มีการ
เปิดรายวิชาใหม่ โดยเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรายวิชา และปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 
6.  ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   
     6.1 ปรัชญาของหลักสูตร    
   1. คณะนิติศาสตร์มุ่งมัน่พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ผลิตผลงานวิจัยและ
ให้บริการวิชาการทางนิติศาสตรแ์ละศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศ 
                       2. คณะนิติศาสตร์เป็นสถานการศึกษาทางนิติศาสตร์ชั้นน าและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคเอเชียและในระดับนานาชาติ 
                       3. คณะนิติศาสตร์เป็นสถานศึกษาทางนิติศาสตร์ที่มีบทบาทในการชี้น าและ
แก้ปัญหาสังคมของประเทศ 
 6.2 วัตถุประสงค์ของหลักสตูร  

 1. เพื่อให้นิสิตเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถและเพรียบพร้อมด้วยองค์
ความรู้ ในกฎหมายสาขาต่างๆ ได้แก่ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายมหาชน และ
กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนมีจริยธรรมและคุณธรรม 

           2. เพื่อให้นิสิตมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม (Social Concern) 
           3. เพื่อให้นิสิตมีความเป็นนักนิตศิาสตร์ (Professionalism) 
           4. เพื่อให้นิสิตมีความเป็นสากล (Internationalization) 
           5. เพื่อให้นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใชป้ระโยชน์เชื่อมโยงกับ

ศาสตร์อ่ืนได้อยา่งถูกต้อง 
 6.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์  
  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่สามารถประกอบวิชาชีพกฎหมายในสาขาต่าง ๆ 
ได้ และสามารถเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 
 
7.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขานิติศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาของไทยหรือส า เร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตสาขาใดสาขา หนึ่ งจาก
สถาบันการศึกษาของต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
และ/หรือมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหารคณะประกาศก าหนด 
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8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะนิติศาสตร์ การสอบข้อเขียนจะมีเนื้อหาด้านการเขียน
เรียงความ ย่อความ และการให้เหตุผลทางด้านกฎหมาย เมื่อได้คะแนนข้อเขียนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ในแต่ละปีการศึกษาแล้ว จะจัดให้มีการ
สอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ ดังกล่าว 
 
9.  จ านวนที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
  จ านวนประมาณ 250 คนต่อปีการศึกษา 
 
10. ระบบการศึกษา 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 
(semester) คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายและอาจมีภาคฤดูร้อน (summer 
session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคก็ได้  ภาคการศึกษาหนึ่งๆ  มีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมง
เรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  

 
11.  ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรคือ 3 ปี และระยะเวลาการศึกษาที่ให้ศึกษาได้
อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาส าหรับส าเร็จระดับปริญญาบัณฑิต 
 
12. การลงทะเบียนเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ว่าด้วยระบบการศึกษาส าหรับขั้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) พ.ศ. 2545 
  การก าหนดรายวิชาที่จะเปิดบรรยายในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี จะ
เป็นไปตามแนวทางในแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)  
ที่ประกาศไว้ในคู่มือการศึกษา  อย่างไรก็ดีในกรณีจ าเปน็คณะอาจปรับแผนการศึกษาได้ 
 
13.  การก าหนดตารางสอน ตารางสอบ 
  คณะจะจัดท าตารางสอน ตารางสอบ ประกาศให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนทราบ
ล่วงหน้าตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งมีแนวทางด าเนินการดงันี้ 
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  1.  จัดให้มีการเรียนการสอนส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1- 2  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง
เวลา 18.00 – 21.30 น. และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.30 น. ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 17.30 – 21.30 น. และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.30 น. และ
หากมีความจ าเป็นอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้  ทั้งนี้ วัน เวลาและจ านวน
ชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาจะก าหนดเป็นตารางสอนซึ่งจะเป็นไปตามจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้น ๆ 
  2.  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดยปกติจะแบ่งเป็น 2 ตอนเรียน 
(Section) โดยแต่ละตอนเรียนจะมีนิสิตจ านวนเท่า ๆ กัน และจะจัดให้มีการเรียนการสอนในวัน เวลา
เดียวกันทั้ง 2 ตอนเรียนในรายวิชาเดียวกัน  อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและ
ลงทะเบียนเป็นนิสิตไม่ถึงจ านวน 150 คน คณะอาจใช้ดุลพินิจเปิดเพียงตอนเรียนเดียวได้ 
  3.  ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีการจัดสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค  ส่วน
วิชาเลือกเสรีจะจัดให้มีการสอบปลายภาค  เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนประสงค์ให้มีการสอบกลางภาคด้วย  
การสอบกลางภาคและปลายภาคจะจัดสอบในช่วงเวลา 18.00 – 21.30 น. ในวันท าการและอาจมี
การจัดสอบในวันหยุดท าการ ถ้ามีความจ าเป็น 
  4.  เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนจะต้องมีการจัดสอบตามก าหนดเวลา ซึ่งคณะได้ประกาศให้นิสิตทราบล่วงหน้า ในหลักการ
คณะจะไม่อนุญาตให้มีการจัดสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคนอกตารางสอบที่คณะประกาศ เว้นไว้
แต่กรณีจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ 
 
14.  จ านวนเวลาเรียน 
  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด  จึงจะมีสทิธิเข้าสอบในรายวิชานัน้ได้  ในกรณีทีน่ิสิตมีเวลาเรียนต่ ากวา่ที่ก าหนดอาจารย์
ผู้สอนจะพจิารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าสอบในรายวชิานั้น 
 
15.  กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์  กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสันทนาการ 

ในแต่ละปีการศึกษาคณะนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนิสิตใหม่และนิสิต
ปัจจุบันเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ท าความรู้จักและเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ
นิสิต รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่กับนิสิตปัจจุบัน  คณาจารย์ประจ า  
คณาจารย์พิเศษและนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ  
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16.  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์การวัดผล  
นิสิตต้องสอบได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F ถือว่า

สอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวชิาบังคบัตามหลักสูตร นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือก นิสิต
สามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไมผ่่านได ้

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
1. นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ที่ศึกษามาแล้วไม่

ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา เรียนครบตามหลักสูตรของภาควิชาและสอบได้หน่วยกิตไม่ต่ ากว่า 108 
หน่วยกิต จะต้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาทางเว็ปไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ของ
ส านักงานการทะเบียนและประมวลผลตามเวลาที่ก าหนดให้แสดงความจ านง 

2. ส านักงานการทะเบียนและประมวลผลส่งผลการลงทะเบียนเรียนและผลการสอบ
ของนิสิตที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาให้คณะตรวจสอบหลักสูตร 

3. เมื่อครบตามหลักสูตรและนิสิตสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หน่วยทะเบียน
และประมวลผลคณะเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาได้ และจัดท าประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาส่งให้ส านักงานการ
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป 
 
17. คณาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร 

17.1 รายนามคณาจารย์ประจ า 
 

ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) - หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 
อาจารย์ ดร.คณพล   จันทน์หอม  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- ศ.บ. (มสธ.), น.ม. (จุฬาฯ) 
- LL.M. (University of Washington) 
- Ph.D. (University of Washington) 

- ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
- กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 
- นิติปรัชญา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  
- น.บ.(จุฬาฯ), น.ม.(จุฬาฯ) 
- LL.M. (Harvard University) 
- Bachelor of International     
  Environmental Studies (International  
  Pacific College) 
- Docteur (Université de Nantes) 

- กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายมหาชนภาคภาษาตา่งประเทศ 
- สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม 

http://www.reg.chula.ac.th/
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
รองศาสตราจารย์จันตรี  สินศุภฤกษ์  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.ม. (จุฬาฯ) - กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันติ  ไกรกาญจน์  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- Diploma in International Law  
  and Relations (University of Wales) 
- LL.M. (in Admiralty) (Tulane University) 

- กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน 
- กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 1 
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  

อาจารย์ ดร.ชัชพล  ไชยพร  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) 
- ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) (มสธ.) 
- LL.M. (Indiana University) 
- M.C.L. (Indiana University) 
- S.J.D. (University of Wisconsin) 

- หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 
- ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร  ปัจจุสานนท์  
- น.บ. (จุฬาฯ) 
- D.E.A. (Droit international privé) 
- D.E.A. (Recherche de la Politique) 
  (international et européen) 
- Docteur de 3e Cycle en Droit   
  (Université de Paris X) 

- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

อาจารย์ ดร. โชติกา  วิทยาวรากุล  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. 
- LL.M. (Oxford University) 
- Ph.D. (Manchester University) 

- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
- อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง 
  ประเทศ 
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์เดช  สรุโฆษิต  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) 
- LL.M. (University of Cambridge)  
- LL.M. (University of California, Berkeley) 
- Advanced Certificate of U.S. Constitution  
  (with distinction) Fulbright Institute (Lafayette  
  College) 

- หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 
- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1 
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์ณัฐพร  นครอินทร์  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ), น.บ.ท. ล าดับที่ 1 
- น.ม. (จุฬาฯ) 

- นิติตรรกศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ทัชชมัย  ทองอุไร  
- น.บ.(จุฬาฯ) 
- น.ม.(จุฬาฯ) 

- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
- กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 

อาจารย์ธิดาพร ศิริถาพร  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) 
- LL.M. (University of Cambridge) 
- LL.M. (University of Virginia) 

- หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 
- กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว 
- กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 2 

อาจารย์ธิดารัตน์  ศิลปภิรมย์สุข  
- LL.B. (King’s College London) 
- LL.M. (University of Birmingham) 

- กฎหมายแพ่งอาญาภาคภาษาอังกฤษ 
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), น.บ.ท. (ที่ 1) 
- LL.M. (Harvard University) 
- M.B.A. (ธรรมศาสตร์) 

- กฎหมายภาษีอากร 
- การบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 
- หลักการภาษีระหว่างประเทศ 
- กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์  
- น.บ.(จุฬาฯ) 
- D.S.U. (Droit administratif) (Paris II) 
  Diplôme D’Etudes Doctorales 
  (Universite’ Paris II) 

- กฎหมายปกครอง 
- ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- สัญญาของรัฐ 
- กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการของ 
  เจ้าหน้าที่ 
- กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
  และรัฐวิสาหกิจ 

อาจารย์ปุณยวัจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), น.บ.ท., น.ม. (จุฬาฯ) - กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) 
- LL.M. (University of Pennsylvania) 
- LL.M.  (Harvard University) 
- S.J.D.  (University of Wisconsin) 

- กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) 
- International Master in ASEAN Study 
  (University of Malaya) 

- กฎหมายอาเซียน 

อาจารย์ ดร.พัฒนาพร  โกวพัฒนกิจ  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), น.บ.ท. (ที่ 1) 
- LL.M. (University of California, Berkeley) 
- J.S.D. (University of California,  Berkeley) 

- การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 
- กฎหมายประกันภัย 

อาจารย์ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) 
- LL.M. (Hons.) (University of Cambridge, UK.) 

- กฎหมายแพ่งอาญาภาคภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ภัทรภาส  ทัดศรี  
- B.A. (University of Cambridge, London) 
- LL.M. (McGill University, Cannada) 

- กฎหมายแพ่งอาญาภาคภาษาอังกฤษ 

รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), น.บ.ท., น.ม.(จุฬาฯ) 
- LL.M. (Southern Methodist University) 

- กฎหมายลักษณะทรัพย ์
- ผลแห่งหนี ้

อาจารย์วรพล  มาลสุขุม  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (มธ.) - หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน 
  การเมือง 

ศาสตราจารย์วิทิต  มันตาภรณ์  
- M.A. (Oxon); B.C.L. (Oxon), of the Middle  
  Temple, Barrister-at- Law London) 
- Licencie Special en Droit European (Brussels) 

 - กฎหมายระหว่างประเทศแผนก  
   คดีเมือง 

อาจารย์วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์  
- LL.B. (Kobe University) 
- LL.M. (Kobe University) 

- กฎหมายป้องกันการผูกขาด 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายญี่ปุน่ 

ศาสตราจารย์วีระพงษ์  บุญโญภาส  
- น.บ.(จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (Criminal Justice) (New York University) 
- Cert. in Law Enforcement (Police Sci. Institute,  
  Penn) 

- กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 
- อาชญากรรมทางธุรกิจ 
- อาชญาวทิยา 
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์  โสตถิพันธุ์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (ธรรมศาสตร์) 
- Dottore di Giurisprudenza   
  (มหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี) 

- มูลหนี้ 1 
- มูลหนี้ 2 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ธนิตกุล  
- น.บ.(จุฬาฯ) 
- Certificate of Japanese Language Study 
  (Osaka University of Foreign Studies) 
- LL.M., Ph.D. (University of Washington)   
- LL.M., LL.D.  (Kyoto University) 

- กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศารทูล  สันติวาสะ  
- น.บ.(จุฬาฯ) 
- D.S.U. (Droit International Public)  
  (Université Panthéon-Assas Paris II) 
- D.E.A. (Droit International) 
  (Université Panthéon-Assas Paris II) 
- Docteur (Université Panthéon-Assas Paris II) 

 - กฎหมายระหว่างประเทศแผนก  
   คดีเมือง 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล  
- น.บ.(ธรรมศาสตร์),  D.S.U. 
- D.E.A. (Finances Publiques et Fiscalité) 
- Docteur (nouveau régime)  
  (Université Panthéon-Assas Paris II) 

- หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 
- กฎหมายการคลัง 
 

อาจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ),  น.บ.ท. 
- Master II de Recherché Mention droit des 
  affaires, Spécialité droit social (mention assez 
  bien) (Université Paul Cézanne) (Aix-Marseille III) 
- Docteur en Droit   Section droit privé et sciences 
  criminelles, Spécialité droit   social (mention  
  Très honorable avec Félicitations du jury à  
  l’ unanimité) (Université Paul Cézanne) (Aix- 
  Marseille III) 

- กฎหมายแรงงาน 



 - 10 - 
 

ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
รองศาสตราจารย์ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร  
- น.บ.(จุฬาฯ) 
- น.บ.ท. 
- M.C.L. (Miami University) 

- มูลหนี้ 1 
- กฎหมายเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ 
- สัมมนากฎหมายแพ่ง 
- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการที่ดิน 
- สัมมนากฎหมายธุรกิจ 

อาจารย์สิพิม  วิวัฒนวัฒนา  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) 
- LL.M. (National University of  Singapore) 

- กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว 
- กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 2 

อาจารย์สิริกัญญา  โฆวิไลกูล  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ) 
- LL.M. (University of Michigan, U.S.A. 
- LL.M. (Georgetown University Law Center, U.S.A.) 
- S.J.D. (Washington University in St. Louis, U.S.A.) 

- กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 2 

ศาสตราจารย์สุษม  ศุภนิตย์  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. 
- LL.M. (Indiana University) 

- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

รองศาสตราจารย์อรพรรณ  พนัสพัฒนา  
- น.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) 
- LL.M. (Harvard University) 

- กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์  
- น.บ.(รามค าแหง) 
- M.Sc. (Asian Institute of Technology) 

 - กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและ 
   หลักประกัน 

อาจารย์ ดร.เอื้ออารีย์  อ้ิงจะนิล  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์) 
- DEA. Droit Public Université de Paul  
  Cézanne (Aix-Marseille III) 
- Docteur en Droit Section droit public et  
  sciences Juridiques et Politiques (mention  
  Très honorable) (Université de Paul  
  Cézanne) (Aix-Marseille III) 

- หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 
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 17.2  คณาจารย์พิเศษ   

          เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท. 
- ปริญญาขั้นสูงทางกฎหมายปกครอง   
  (Université Paris X) 
- ปริญญาเอกกฎหมายมหาชน (Université Paris X) 

- หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
- นิติตรรกศาสตร ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. 
- J.S.D. (University of California, Berkeley) 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
- นิติตรรกศาสตร ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ)  
- ปริญญาโท การเมืองและการเศรษฐกิจระหว่าง 
  ประเทศ   
  The Fletcher School (Tufts   University) 
- LL.M. (Harvard University) 
- S.J.D. (Harvard University) 

- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ  หะวานนท์  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
- LL.M. (Harvard University) 

- กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

- J.S.D. (George Washington University)  
ศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์  วสันตสิงห์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- LL.M. in Comparative Law (University of  
  Illinois) 
- ประกาศนียบัตร (Harvard  Business School)  

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- สัญญาของรัฐ 

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท.  
- B.A. (University of Cambridge) 
- Barrister at law (Gray's Inn) 

- ผลแห่งหนี ้
- สัมมนากฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง 

  

http://tufts.edu/
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม  นิติสิริ  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (Columbia University)  
- นิติศาสตร์ดษุฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ (รามค าแหง) 

- กฎหมายอาญาภาคความผิด 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศ ุ  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท. 
- น.ม. (จุฬาฯ), นศ.บ. (มสธ.) 
- LL.M. (New York University)  

- ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
- นิติตรรกศาสตร ์

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข  บุญเดช  
- ธ.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท.   
- Barrister at law (Lincoln's Inn) 
  สถาบนัอบรมผู้พิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา 

- กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว 

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ ์ โฆวิไลกูล  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท.  
- LL.M. (Columbia University) 
- นิติศาสตรดษุฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ) 

- หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 
- กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 2 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท.  
- LL.M.  (Harvard University) 

- กฎหมายลักษณะพยาน 

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัติ  ฉ่ าเฉลิม  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. 
- น.ม. (จุฬาฯ), วปรอ. รุ่นที่1 

- สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  
- น.บ., น.ม., น.บ.ท., ร.ม., วปอ. รุ่นที4่1 
- นิติศาสตรดษุฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ) 

- กฎหมายล้มละลาย 

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  อริยะนันทกะ  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท. 
- LL.B. (University of Wales) 
- LL.M.  London of  Gray's Inn  
- Barrister at law (Gray's Inn)   

- กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล 
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอ านาจ  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท.  
- LL.M.  (Harvard University) 
- ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขากฎหมาย (จุฬาฯ) 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 

ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร  จุฬารัตน  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. 
- ปริญญาเอกกฎหมาย มหาวิทยาลัยโรม อิตาลี 
- วุฒิบัตรการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครอง 
  ระดับสูงวทิยาลัยการปกครอง ระดับสูง  
  กระทรวงมหาดไทย 
- วุฒิบัตรจากสถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสงู   
  กองทัพบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- สัมมนากฎหมายปกครอง 

ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์  หรยางกูร  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (Harvard University) 
- ประกาศนียบัตรกฎหมายระหว่างประเทศกับ 
  การพัฒนา (สถาบันการศึกษาทางสงัคมกรุงเฮก) 

- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
  เปรียบเทียบ 

ศาสตราจารย์สุดาศิริ  วศวงศ์  
- น.บ.(ธรรมศาสตร์), น.ม.(จุฬาฯ) - กฎหมายแรงงาน 
รองศาสตราจารย์ธัชชัย  ศุภผลศิริ  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ)  
- LL.M. (Harvard University) 

- กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน 

รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ), น.บ.ท.  
- LL.M. (New York University) 

- กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน 
- มูลหนี้ 2 
- กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 
- สัมมนากฎหมายแพ่ง 

รองศาสตราจารย์มัทยา  จิตติรัตน์  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์)  
- น.ม. (จุฬาฯ) 

- กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 
- กฎหมายลักษณะมรดก 
- กฎหมายอาญาภาคความผิด 
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
รองศาสตราจารย์วิมลศิริ  ช านาญเวช  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์) 
- M.A. (Political Science, Major in Public 
  Administration) (University of Georgia) 

 - กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์  
- พ.บ. (จุฬาฯ), น.บ. (รามค าแหง) - นิติเวชศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (ธรรมศาสตร์) 
- LL.M. (New York University) 
- J.S.D. (New York University) 

- กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 
- นิติปรัชญา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- D.E.A. (Droit International).  
- Doctorat (nouveau regime) (Université  
  Robert Schuman de Strasbourg) 

- กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  นิมมานเหมินท์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- LL.M. (Harvard University) 

- กฎหมายภาษีอากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  กุลบุศย์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (Harvard University) 

- กฎหมายลักษณะทรัพย ์
- ผลแห่งหนี ้
- สัมมนากฎหมายแพ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุรธา  วัฒนะชีวะกุล  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- LL.M.  (New York University) 

- การว่าความและศาลจ าลอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต  เกิดสมเกียรต ิ  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.ม. (จุฬาฯ) 
- LL.M. in International Legal Studies    
  (New York University) 

- กฎหมายลักษณะบุคคลและ ครอบครัว 
- กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 1 

 



 - 15 - 
 

ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์ ดร.กฤษณ์  วสีนนท์  
- น.บ. (จุฬาฯ) 
- D.E.U. (Université Panthéon-Assas) 
- D.S.U. (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
   มหาชนทางเศรษฐกิจ 

อาจารย์ ดร.เชาวนะ  ไตรมาส  
- ร.บ. (ธรรมศาสตร์), ร.ด. (สาขารัฐศาสตร์) (จุฬาฯ) - สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
อาจารย์ ดร.ธเนศ  สุจารีกุล  
- น.บ. (มธ.), M.A. (Political Science/Urban 
  Affairs), University of Detroit, U.S.A. 
- M.C.L.,George Washington University 
- LL.M., (With Highest Honors),(International 
  And Comparative Law),G.W.U. 
- S.J.D., George Washington University 

- กฎหมายอาเซียน 

อาจารย์ ดร.เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (University of California, Berkeley) 
- S.J.D. (Indiana University Bloomington) 

- กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 

อาจารย์ ดร.อายุศรี  ค าบรรลือ  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- Ph.D. in Insurance Law (University of  
  Southampton) 

- กฎหมายประกันภัย 

อาจารย์ ดร.อุทัย  อาทิเวช  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- D.E.U (Université Panthéon-Assas) 
- D.E.U. สาขากฎหมายอาญาและนโยบาย 
  อาญายุโรป (Université Paris 1 Panthéon- 
  Sorbonne) 
- D.S.U. (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อาจารย์กนก  อินทรัมพรรย์  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- LL.B. (With Honors) (London) 
- Barrister at law (Gray's Inn) 

- กฎหมายลักษณะทรัพย ์
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์กาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.ม. (จุฬาฯ) 
- LL.M. in Public International Law  
  (King’s College, University of London) 

 - สัมมนาการร่างกฎหมายและ 
   กระบวนการยุติธรรม 

อาจารย์กิติพงศ ์ อุรพีพัฒนพงศ ์  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.ม. (จุฬาฯ) 
- LL.M.  (The University of British Columbia) 

- การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 

อาจารย์กฤติกา  ปั้นประเสริฐ  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.ม. (จุฬาฯ) 
- LL.M. In International Maritime Law 
  (International Maritime Law Institute, 
  University of Malta) 

- กฎหมายศุลกากร 

อาจารย์ไกรสร  บารมีอวยชัย  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- น.ม. (จุฬาฯ) 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
  ภาคบังคับคด ี

อาจารย์คถา  สถลสุต  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (Cornell University) 
- LL.M. (มหาวิทยาลยัดุ๊ค, U.S.A.) 

- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1 

อาจารย์จิริเดชา  พึ่งสุนทร  
- น.บ. (จุฬาฯ) 
- LL.M. (Southern Methodist University) 

- กฎหมายเก่ียวกับโครงสร้างการลงทุน 
  และการเงิน 

อาจารย์ฉันทวัธน์  วรทัต  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท. 
- M.C.L./LL.M. (University of Michigan) 
- LL.M. (Distinction) (Vrije Universiteit Brussel) 
- ว.ป.อ. 

- กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 1 

อาจารย์ชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- LL.M. in Banking Law Studies (Boston University) 

- กฎหมายธนาคาร 

http://www.imli.org/
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์ไชยวัฒน์  บุนนาค  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (Harvard University) 

- สัมมนากฎหมายธุรกิจ 

ร.ต.อ.โชคชัย  สิทธิผลกุล  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท.,  
- น.ม. (จุฬาฯ), ศศ.ม. (จุฬาฯ) 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (ม.ธ.) 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อาจารย์ธนชัย  มีโชค  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ), น.ม. (จุฬาฯ) 
- Master Of Laws, Duke University,U.S.A. 

- กฎหมายหลักทรัพย์ 

อาจารย์ธนวัฒน์  เนติโพธิ์  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- น.ม. (จุฬาฯ), บธ.ม.(จุฬาฯ) 

- กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 

อาจารย์ธวัชชัย  พิทยโสภณ  
- LL.M. (University of Michigan) - กฎหมายหลักทรัพย์ 
อาจารย์ธานิศ  เกศวพิทักษ์  
- น.บ., น.บ.ท.  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรม 
  ระดับสูง 
- ปริญญาบตัรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
- สัมมนากฎหมายวิธพีิจารณา 
  ความอาญา 

อาจารย์นนทิกร  กาญจนะจิตรา  
- Master of Public Administration 
  (Middle Tennessee State  University) 

- การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

อาจารย์นพดล  เฮงเจริญ  
- ร.ม. (ธรรมศาสตร์), วปอ. (รุ่นที่ 35) - สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
อาจารย์นารี  ตัณฑเสถียร  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท. 
- LL.M. (ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ) (Howard University)  
- LL.M. (ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ) (American  
  University Washington College of Law) 
- LL.M.(ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ) (Vrije Universitiet   
  Brussel) 

- สัญญาของรัฐ 
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์บรรพต  ไชยนันทน ์  
- M.C.L. (University of Miami) - การว่าความและศาลจ าลอง 
อาจารย์บุญมา  เตชะวณิช  
- น.ม. (จุฬาฯ), LL.M. (Columbia University) - กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 
อาจารย์ปนัดดา  พงศ์สูรย์มาส  
- น.บ. (รามค าแหง), ประกาศนยีบัตรชั้นสูงทางการสอบ 
  บัญชี (จฬุาฯ) 

- การบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 

อาจารย์ปรัชญา  อยู่ประเสริฐ  
- น.ม.(จุฬาฯ), LL.M.  (Golden Gate University) - กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล 
อาจารย์ปรีชา  นิศารัตน์  
- ร.ม. (ทางบริหารรัฐกิจ) (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. - กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
พล.ต.ต.ประพัฒน์  คนตรง  
- วท.ม. (การพิสูจน์หลักฐาน) (University of California) - การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
อาจารย์พงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล  
- น.ม. (จุฬาฯ) - การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
อาจารย์พรพิมล  รัตนพิทักษ์  
- รอ.ม (สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) - การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
อาจารย์พีระพรรณ  ตั้งสุวรรณ  
- LL.M. (London School of Economics  
  and Political Science, University of  London) 

- กฎหมายเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ 

อาจารย์ไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ  
- LL.M. (British Council Scholarship) (University of  
  London) 

- กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลย ี

อาจารย์เยี่ยมศักดิ์  คุ้มอินทร์  
- น.บ. (จฬุาฯ) - กฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
อาจารย์วสันต์  เทียนหอม  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ), น.บ.ท.  
- LL.M. In International Banking Law (Boston  
  University) 

- กฎหมายหลักทรัพย์ 

อาจารย์วิภานนัท์  ประสมปลื้ม  
- LL.B., LL.M. (University of London) - กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล 
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ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน 
อาจารย์วันชัย  รุจนวงศ์  
- LL.M. (Cornell University) 
- วปอ. 

- กฎหมายเก่ียวกับการกระท าผดิของ 
  เด็กและเยาวชน 

อาจารย์ศิริชัย  สวัสดิ์มงคล  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. - กระบวนการยุติธรรมและระบบ 

  ศาลไทย 
อาจารย์สมชัย  ฑีฆาอุตมากร  
- น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท. - กฎหมายอาญาภาคความผิด 
อาจารย์สมนึก  ชัยเดชสุริยะ  
- น.บ. (จุฬาฯ), น.บ.ท., น.ม.(จฬุาฯ) - การว่าความและศาลจ าลอง 
อาจารย์สมประสงค์  มัคคสมัน  
- บธ.ม. (เกษตรศาสตร์), น.บ. (จุฬาฯ) - การว่าความและศาลจ าลอง 
อาจารย์สุชาติ  มงคลเลิศลพ  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (มหาวิทยาลยัรามค าแหง) 
- น.ม. (จุฬาฯ) 

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการที่ดิน 

อาจารย์สุธีรัตต  ยศยิ่งยวด  
- น.บ. (จุฬาฯ) 
- MA. In Management (Webster Graduate  
  School London) 

- กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 

อาจารย์สุวรรณา  เชื้อบุญชัย  
- น.บ. (เกียรตินิยม) (จฬุาฯ) 
- LL.M.  (Harvard  University) 

- กฎหมายหลักทรัพย์ 

อาจารย์สุภา  ธรรมธิติวัฒน์  
- LL.M. in Securities Regulation   
  (Georgetown University) 

- กฎหมายหลักทรัพย์ 

อาจารย์อวยชัย  คูหากาญจน์  
- LL.M. (จุฬาฯ) 
- M.B.A. (With honors) (Mount Saint Mary’s College) 
- LL.M. (Harvard University) 

- สัญญาระหว่างประเทศ 

Mr.Greg  Betty  
- B.A. (Colby College) 
- J.D. (New England School of  Law) 

- สัญญาระหว่างประเทศ 
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18. หลักสูตร 
  18.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     136  หน่วยกิต    
  18.2 โครงสร้างหลักสูตร   

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  
     -  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางนติิศาสตร์ (บังคับ) 78 หน่วยกิต 
     -  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)      16 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี/เลือก       12 หน่วยกิต 
        รวมทั้งสิ้น       136 หน่วยกิต 

     
  หมายเหตุ  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตมาแล้วจะได้รับการยกเว้น
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 28 หน่วยกิต  ทั้งนี้ ต้องเรียน
รายวิชานิติตรรกศาสตร์หรือประวัติศาสตร์กฎหมายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
  18.3  รายวิชา  

 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 30 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1.1 วิชาศึกษาทั่วไป        24  หน่วยกิต 

   (1) กลุ่มสังคมศาสตร ์      3  หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มมนุษยศาสตร ์     3  หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์    3  หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มสหศาสตร ์      3  หน่วยกิต 

  (5) วิชาภาษาต่างประเทศ                                  12 หน่วยกิต 
             5500111  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 (EXP I) 3(2-2-5) 

     หรือ 2231101  ภาษาฝรั่งเศสส าหรับนสิิตนอกคณะอักษรศาสตร์ 1    3(2-2-5)  
            5500112  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 (EXP II) 3(2-2-5) 
           หรือ 2231102  ภาษาฝรั่งเศสส าหรับนสิิตนอกคณะอกัษรศาสตร์2  3(2-2-5) 

        5500263  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชานติิศาสตร์ 1 (EAP I) 3(2-2-5)    
     หรือ 2231151  ภาษาฝรั่งเศสส าหรับนติิศาสตร์ 3             3(2-2-5) 
           5500264  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชานติิศาสตร์ 2 (EAP  II) 3(2-2-5) 

      หรือ 2231152 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมาย 2         3(2-2-5) 
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    1.2 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ                       6  หน่วยกิต 

 (1)  เลือกวิชาใดวชิาหนึง่ต่อไปนี้          
     3404122 นิติตรรกศาสตร์      2(2-0-4) 

      3404123 ประวัติศาสตร์กฎหมาย    2(2-0-4) 
 (2)  3404124 กฎหมายกับสังคม     2(2-0-4) 
 (3)  เลือกวิชาใดวชิาหนึง่ต่อไปนี้              

     3404201* กฎหมายกับการบัญชี    2(2-0-4) 
     3404202* วิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์และนัยตอ่ธุรกิจ 2(2-0-4) 

            
19.  หลักสูตร  

   
1.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 78 หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์ (บังคับ) จ านวน             78 หน่วยกิต
  

3401110*  มูลหนี้ 1         3(3-0-6) 
     Sources of Obligations I 
3401121   กฎหมายลักษณะทรัพย ์     3(3-0-6) 
     Property Law 
3401122   กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว   3(3-0-6) 
    Persons and Family Law 
3401123   หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย     3(3-0-6) 
    Fundamental Legal Principles 
3401202   ผลแห่งหนี ้      3(3-0-6)    
  Effect of Obligations  
3401201*  กฎหมายลักษณะมรดก     3(3-0-6)    
  Succession Law 
3401204*  กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน   3(3-0-6)    
  Loan and Security Transactions 
3401208*  กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 1    3(3-0-6) 
  Specific Contracts I 
3401209*  กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 2     3(3-0-6)    
  Specific Contracts II 
_____________ 
* รายวิชาเปิดใหม่
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3401210*  มูลหนี้ 2       3(3-0-6) 
  Sources of Obligations II 
3401301 กฎหมายเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ    3(3-0-6) 
  Law on Business Organizations 
3401302 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ     3(3-0-6) 
  Negotiable Instruments 
3401303 กฎหมายภาษีอากร     3(3-0-6) 
  Taxation 
3402101 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป     3(3-0-6) 
  Criminal Law : General Principles 
3402102 กฎหมายอาญาภาคความผิด    3(3-0-6) 
  Criminal Law : Specific Offences 
3403201 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย   3(3-0-6) 
  Judiciary Process and Thai Court System 
3403301 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    3(3-0-6) 
  Civil Procedure 
3403302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3(3-0-6) 
  Criminal Procedure 
3403304*  กฎหมายลักษณะพยาน     3(3-0-6)  
  Evidence Law 
3404125*  หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน    3(3-0-6)   
  General Principles of Public Law 
3404220 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง   3(3-0-6) 
  Constitutional Law and Political Institutions 
3404301*  กฎหมายแรงงาน      3(3-0-6)   
  Labour Law 
3404320 กฎหมายปกครอง      3(3-0-6) 
  Administrative Law 
3404404*  นิติปรัชญา      3(3-0-6)   
  Legal Philosophy 
 
 
_____________ 
* รายวิชาเปิดใหม่
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3405301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   3(3-0-6) 
  Public International Law 
3405302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล   3(3-0-6) 
  Private International Law 
       รวม       26  รายวิชา 
 
1.2  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (บงัคับเลือก)  จ านวน  16  หน่วยกิต    

นิสิตต้องเลือกเรียนชุดวิชาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง และต้องลงทะเบียนเรียน 

ให้ครบ 16 หน่วยกิต  ดังนี้ 

  2.2.1 สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา 
   2.2.2 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
   2.2.3 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
   2.2.4 สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

1.2.1  สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา 
3401430 กฎหมายแพ่งและอาญาภาคภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 
  Civil and Criminal Law in English 
3401431 สัมมนากฎหมายแพ่ง     2(2-0-4) 
  Seminar on Civil Law 
3401432 กฎหมายประกันภัย     2(2-0-4) 
  Insurance Law 
3402430 สัมมนากฎหมายอาญา     2(2-0-4) 
  Seminar on Criminal Law 
3402431 อาชญากรรมทางธุรกิจ     2(2-0-4) 
  Business Crime 
3403430 กฎหมายเก่ียวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  2(2-0-4) 
  Juvenile Offences 
3403432 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี   2(2-0-4) 
  Civil Procedure : Execution of Judgements or Orders 
3403433 กฎหมายล้มละลาย     2(2-0-4) 
  Bankruptcy Law 
3403434 สัมมนากฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง   2(2-0-4) 
  Seminar on Civil Procedure 
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3403435 สัมมนากฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา   2(2-0-4) 
  Seminar on Criminal Procedure 
3404432 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายเปรียบเทียบ   2(2-0-4) 
  Introduction to Comparative Law   
        รวม  11  รายวิชา 

1.2.2  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
 

3404201*  กฎหมายกับการบัญช ี     2(2-0-4) 
 Law and Accounting  

3401433 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 
  Business Law in English 
3401434 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา    2(2-0-4) 
  Intellectual Property Law 
3401435 กฎหมายป้องกันการผูกขาด     2(2-0-4) 
  Anti-trust Law 
3401436 สัมมนากฎหมายธุรกิจ     2(2-0-4) 
  Seminar on Business Law 
3401437 กฎหมายหลักทรัพย์     2(2-0-4) 
  Securities Regulations 
3401438 การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา    2(2-0-4) 
  Contract Negotiation and Drafting 
3404430 กฎหมายธนาคาร      2(2-0-4) 
  Banking Law 
3404435 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     2(2-0-4) 
  Consumer Protection Law 
3405432 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  International Trade Law 
3405433 สัญญาระหว่างประเทศ     2(2-0-4) 
  International Contract 
3405434 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  International Business Transaction Law 
       รวม     12  รายวิชา 
_____________ 
* รายวิชาเปิดใหม่
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1.2.3  สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 

3405430 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล   2(2-0-4) 
  International Law on Sea 
3405431 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  International Criminal Law 
3405435 กฎหมายระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 
  International Law in English 
3405436 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  International Environmental Law 
3405437 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  International Organization Law 
3405438 กฎหมายสหภาพยุโรป     2(2-0-4) 
  European Union Law 
3405439 สัมมนากฎหมายระหวา่งประเทศ    2(2-0-4) 
  Seminar on International Law 
3405440 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  International Humanitarian Law 
3405441 กฎหมายสิทธิมนุษยชน     2(2-0-4) 
  Human Rights Law 
3405443 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1    2(2-0-4) 
  International Economic Law I 
3405444 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2    2(2-0-4) 
  International Economic Law  II 
3405446 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา   2(2-0-4) 
  International Law and Development 
3405447   กฎหมายอาเซียน      2(2-0-4) 
  ASEAN Law 
        รวม 13  รายวิชา   
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1.2.4  สาขาวิชากฎหมายมหาชน  

 
3404437 กฎหมายมหาชนภาคภาษาตา่งประเทศ   2(2-0-4) 
  Public Law in Foreign Language 
3404438 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1    2(2-0-4) 
  Organic Law I 
3404439 ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง   2(2-0-4) 
  Administrative Court and Administrative Procedure 
3404440 กฎหมายการคลัง      2(2-0-4) 
  Public Finance Law 
3404441 กฎหมายว่าด้วยวิธปีฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  2(2-0-4) 
  Administrative Procedure Law 
3404442 สัญญาของรัฐ      2(2-0-4) 
  State Contracts 
3404443 สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม    2(2-0-4) 

Seminar on Law and Social Problems 
3404444 กฎหมายสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
  Environmental Law 
3404445 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  2(2-0-4) 
  Introduction to Public Economic Law 
3404446 สัมมนาการร่างกฎหมายและกระบวนการนิตบิัญญัติ  2(2-0-4) 
  Seminar on Legal Drafting and Legislative Process 
3404447 สัมมนากฎหมายปกครอง     2(2-0-4) 
  Seminar on Administrative Law 
3404449 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ    2(2-0-4) 
  Seminar on Constitutional Law  
        รวม  12 รายวิชา 
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2.  หมวดวิชาเลือกเสรี/เลือก  จ านวน  12  หน่วยกิต   

  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวชิาเลือกอีก 12  หน่วยกิตได้ 2 วิธี ดังนี ้

 2.1 ลงทะเบียนเรียนโดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ให้ครบ 12 หน่วยกิต โดยสามารถเลือก
รายวิชาใดในระหว่าง (1) - (4) คละกันได้อยา่งเสร ี

(1) วิชาศึกษาทั่วไป  ประเภท 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษในรายวิชาทีย่ังมิได้
ลงทะเบียนเรียนมาก่อน 

(2) วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก) ในรายวิชาที่ยงัมิไดล้งทะเบียนเรียนมาก่อนโดยไม่
จ ากัดสาขา 

(3) วิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ ตามข้อ ก. 
(4) วิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ตามข้อ ก. อย่างน้อย 2 หน่วยกิต และวิชาเลือก 
     นอกคณะนิติศาสตร์ ที่คณะนิติศาสตรป์ระกาศก าหนดให้นสิิตสามารถลงทะเบียน 
     เรียนได้ หรือ 

 2.2  ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์อย่างน้อย 2 หน่วยกิต และลงทะเบียน
เรียนกลุ่มวิชาเลือกนอกคณะนิติศาสตร์เพิ่มเติมให้ครบ 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาต่างคณะ 
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่คณะนิติศาสตร์จะได้ท าความตกลงกับคณะผู้ให้บริการ 
               หมายเหตุ  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑติมาแล้วจะเลือกลงทะเบียนเรียนใน
หมวดวิชาเลือกเสรี/เลือก ได้ตามข้อ 3.1 (1) – (3) เท่านั้น 
 

ก.  วิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ 

 
3401439 การเจรจาต่อรองส าหรับนักกฎหมาย    2(2-0-4) 
  Negotiation for Lawyers 
3401470 กฎหมายตราสารอนุพนัธ ์     2(2-0-4) 
  Law on Derivatives 
3401480 กฎหมายเก่ียวกับการจัดโครงสร้างการลงทุนและการเงิน  2(2-0-4) 
  Law on Structuring and Financing Foreign Direct Investment 
3402480 อาชญาวทิยา      2(2-0-4) 
  Criminology 
3403431 กฎหมายวิธีพิจารณาคดผีู้บริโภค    2(2-0-4) 
  Consumer Case Procedure Law 
3403481 การว่าความและศาลจ าลอง     2(2-0-4) 
  Litigation and Moot Court 
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3403482 นิติเวชศาสตร์      2(2-0-4) 
  Forensic Medicine 
3403483 กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล    2(2-0-4) 
  Alternative Dispute Resolution 
3403484 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา    2(2-0-4) 
  Criminal Investigation and Inquiry 
3404100 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายญี่ปุ่น   2(2-0-4) 
  Introduction to Japanese Law 
3404114 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายโรมัน   2(2-0-4) 
  Introduction to Roman Law 
3404470 กฎหมายเก่ียวกับการจัดการที่ดิน    2(2-0-4) 
  Law on Land Management 
3404471 สัมมนากฎหมายภาษีอากร     2(2-0-4) 
  Seminar on Taxation 
3404472  กฎหมายศุลกากร      2(2-0-4) 
  Customs Law 
3404473 กฎหมายการตลาด     2(2-0-4) 
  Law on Marketing 
3404474 กฎหมายแร่และปิโตรเลียม     2(2-0-4) 
  Mineral Resource and Petroleum Law 
3404484 กฎหมายภาษีการบริโภค     2(2-0-4) 
  Consumption Tax  
3404489 ทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร    2(2-0-4) 
  Theo/prin Tax Law 
3404490 สัมมนากฎหมายและคอมพิวเตอร์    2(2-0-4) 
  Seminar on Law and Computer 
3404491 กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะและรัฐวสิาหกิจ  2(2-0-4) 
  Law on Public Service and State Enterprise 
3404492 สัมมนากฎหมายแรงงานและประกันสังคม   2(2-0-4) 
  Seminar on Labour Law and Social Security 
3404493   กฎหมายอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 
  Industrial Law 
3404494 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ    2(2-0-4) 
  Law on Personal Management in Public Sector 
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3404495    กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธสิ่วนบุคคล   2(2-0-4) 
  Law on  Public Information Access and Rights of Privacy 
3404496 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2    2(2-0-4) 
  Organic Law  II 
3404497 กฎหมายภาษีทรัพย์สนิ     2(2-0-4) 
  Law on Property Taxation  
3404498 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน     2(2-0-4) 
  Investment Law 
3404499 กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลย ี    2(2-0-4) 
  Law of Technology 
3405475 กฎหมายพาณิชยนาว ี     2(2-0-4) 
  Maritime Law 
3405476 อนุญาโตตลุาการทางการค้าระหว่างประเทศ   2(2-0-4) 
  International Commercial Arbitration 
3405477 หลักการภาษีระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
  International Taxation 
3405478 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  2(2-0-4) 
  International Law on Natural Resource Management 
3405450*  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศ       2(2-0-4) 
  Space Law   
3405451*  กฎหมายการเดินอากาศ     2(2-0-4) 
  Air Law 
3405483 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่น  2(2-0-4) 
  International Refugee and Migration Law 
3405484  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก   2(2-0-4) 
  International Law of Child Rights 
3405485 กฎหมายระหว่างประเทศกับปญัหาการเมืองระหว่างประเทศ 
                      ในยุคปัจจุบนั      2(2-0-4) 
                      Seminar on International Law and Contemporary 

             Political Issues 

        รวม  36 รายวิชา 
 

____________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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20. แผนการศึกษา   
 

แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ (ภาคบัณฑติ) 

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาต้น 
        หน่วยกิต 
3404125   หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน   3(3-0-6)          
3401123   หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย     3(3-0-6)  
3401110   มูลหนี้ 1       3(3-0-6) 
3401121   กฎหมายลักษณะทรัพย์    3(3-0-6) 
3401122   กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว  3(3-0-6) 
3402101   กฎหมายอาญาหลักทั่วไป     3(3-0-6) 
      รวม         18  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาปลาย 
        หน่วยกิต 

3404122   นิติตรรกศาสตร์                                  2(2-0-4)   
3404123   ประวัติศาสตร์กฎหมาย       2(2-0-4) 

     3401201   กฎหมายลักษณะมรดก    3(3-0-6)   
3401202   ผลแห่งหนี้     3(3-0-6) 
3401208  กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 1   3(3-0-6) 
3401210   มูลหนี้ 2           3(3-0-6) 
3403201   กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  3(3-0-6)   
3404220   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3(3-0-6) 
       รวม       20  หน่วยกิต 

หรอื 
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ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาต้น 
        หน่วยกิต 

3401204   กฎหมายว่าด้วยกู้ยืมและหลักประกัน   3(3-0-6)   
3401209   กฎหมายเอกเทศสัญญาส าคัญ 2   3(3-0-6)   
3401301   กฎหมายเก่ียวกับองค์กรทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
3401302   กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ    3(3-0-6) 
3402102   กฎหมายอาญาภาคความผิด   3(3-0-6) 
3403301   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   3(3-0-6) 
3404320   กฎหมายปกครอง     3(3-0-6) 
              รวม  21  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาปลาย 

        หน่วยกิต 
3401303   กฎหมายภาษีอากร    3(3-0-6) 
3403304   กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6)   
3403302   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(3-0-6) 
3404301   กฎหมายแรงงาน     3(3-0-6)  
3405301   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(3-0-6) 
3405302    กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3(3-0-6) 
3404404   นิติปรัชญา     3(3-0-6)   
               รวม  21  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาต้น 

               
        หน่วยกิต 

xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี     2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี     2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี     2(2-0-4) 
                       รวม    14  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาปลาย 
        หน่วยกิต 
xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)   2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี     2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี     2(2-0-4) 
xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี     2(2-0-4) 

                    รวม   14  หน่วยกิต 
 
21. อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1. ค่าใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร  ชุดละ   250 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร รายละ     400 บาท 
3. ค่าเล่าเรียน  ภาคการศึกษาละ           14,500 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ           25,000 บาท 
หมายเหตุ 
 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1. – ข้อ 4.  เมื่อช าระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
22.  สถานที่ติดต่อ 
 
  ส านักงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) อาคาร
เทพทวาราวดี  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2020, 0-2218-2017 ต่อ 512 โทรสาร. 
0-2218-2020 หรือที่ http://www.law.chula.ac.th  

http://www.law.chula.ac.th/
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กิจกรรมปฐมนิเทศนสิิตใหม่ และเตรียมความพร้อมนอกสถานที่ฯ 

กิจกรรมกฬีาเชื่อมสัมพันฯ 
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กิจกรรมเลือกสาขาวิชาฯ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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วันแห่งความส าเร็จ 


