คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
แผนการศึกษาตามหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
รายละเอียดรายวิชาทีไ่ ด้ รับยกเว้น และรายวิชาทีต่ ้ องศึกษา
หลักสู ตร 52 วิชา (135 หน่ วยกิต)
โดยแบ่ งเป็ นวิชา 3 หน่ วยกิต จานวนทั้งสิ้น 31 วิชา และวิชา 2 หน่ วยกิต จานวนทั้งสิ้น 21 วิชา
หมวดวิชา
รหัส
ชื่ อวิชา
ยกเว้น เทียบ ต้ อง
วิชา
โอน เรียน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
10 วิชา (30 หน่วยกิต)
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1

HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3

HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 4

SG004 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

SG006 การรู ้ทางดิจิทลั

BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม

HG022 การบริ หารตนเอง

HG032 ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก

2. หมวดวิชาเฉพาะ
LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
2.1 กลุ่มวิชาแกน

33 วิชา (84 หน่วยกิต)
LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป

LW104 ประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย

LW105 การเขียนทางกฎหมาย

LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

LW205 กฎหมายมหาชน

LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

LW207 กฎหมายลักษณะหนี้

LW208 กฎหมายลัก ษณะละเมิ ด จัด การงานนอกสั่ ง

และลาภมิควรได้

หมวดวิชา

รหัส
ชื่ อวิชา
ยกเว้น เทียบ ต้ อง
วิชา
โอน เรียน
LW209 กฎหมายลัก ษณะซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น ให้ เช่ า

ทรัพย์ และเช่าซื้ อ
LW210 กฎหมายลัก ษณะตัว แทน นายหน้ า ยื ม ฝาก

ทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และ รับขน
LW211 กฎหมายลักษณะประกันและหลักประกัน

LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง

LW214 พระธรรมนู ญศาลยุติธรรมและประวัติศาสตร์

กฎหมายไทย
LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม

LW314 กฎหมายเกี่ ยวกับ ตราสารพาณิ ช ย์ ตัว๋ เงิ น และ

บัญชีเดินสะพัด
LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุ รกิจ

LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว

LW317 กฎหมายลักษณะมรดก

LW318 กฎหมายภาษีอากร

LW320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

LW321 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

LW322 กฎหมายวีพิจารณาความอาญา

LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง

LW425 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา

LW426 กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการ

LW427 กฎหมายลักษณะพยาน

LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

LW429 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

LW430 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

LW456 กฎหมายว่าด้วยธุ รกิจประกันภัย


หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเรี ยนวิชาในกลุม่ วิชาเฉพาะด้ าน ตามข้ อ 2.2 จานวน 15 หน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน1
7 วิชา (15 หน่วยกิต)

ยกเว้ น เทียบ ต้ อง
โอน เรียน


กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้ างสรรค์
LW412 สัมมนากฎหมายธุ รกิจ
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
LW472 กฎหมายลิขสิ ทธิ์
LW473 กฎหมายสิ ทธิบตั ร
LW474 กฎหายเครื่ องหมายการค้าและความลับทางการ
ค้า
LW475 กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจบันเทิง
LW476 กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจการกีฬา
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ
LW326 กฎหมายเศรษฐกิ จ และการลงทุ น ระหว่ า ง
ประเทศ
LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 การรวมตัว ทางเศรษฐกิ จในภู มิ ภ าคเอเชี ย แป
ซิฟิค
LW432 การค้าสิ นค้าระหว่างประเทศ
LW433 การค้าบริ การระหว่างประเทศ
LW436 สัมมนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
นักธุ รกิจ
LW437 สถาบันการเงินระหว่างประเทศในยุคโลกา
ภิวตั น์
LW438 การซื้ อขายทางพาณิ ชยกรรมระหว่างประเทศ

















1 นักศึกษาจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเรี ยนวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน จานวน 15 หน่วยกิ ต เนื่ องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้ อ 8 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับผู้ที่จะจบการศึกษาปริญญาตรีไว้ วา่ “….หลักสูตรปริ ญญาตรี 4
ปี ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ... ” แต่เนื่องจากวิชาในกลุม่ วิชาเฉพาะด้ าน จานวน 15 หน่วยกิตนัน้ เป็ นกลุ่มวิชาที่เพิ่มเติม
ขึ ้นมาจาก 120 หน่วยกิต ดังนัน้ ถึงแม้ วา่ นักศึกษาจะไม่ได้ ลงเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน นักศึกษาก็สามารถเรียนจบปริญญาตรี ตามหลักเกเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

หมวดวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
ยกเว้ น เทียบ ต้ อง
วิชา
โอน เรียน
LW439 มรดกทางวัฒนธรรมกับการค้าระหว่างประเทศ 
LW459 กฎหมายพาณิ ชยนาวีและการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้า 
ข้ามชาติ
กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
AC982 หลัก การบริ ห ารธุ รกิ จ การเงิ น และการบัญ ชี 
สาหรับนักกฎหมาย

LW431 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินองค์กรธุ รกิจ

LW451 กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
LW452 กฎหมายเกี่ ย วกับ การจัด การและดู แ ลก ากับ 
ตลาดทุน
LW453 กฎหมายภาษี อากรส าหรั บ ธุ รกิ จ การเงิ นและ 
การลงทุน

LW454 สัมมนากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี

LW455 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์

LW457 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชาสื่ อไร้ พรมแดนและเทคโนโลยีการสื่ อสาร

LW411 สื่ อและการสื่ อสารไร้พรมแดน

LW412 สัมมนากฎหมายธุ รกิจ
LW414 อาชญากรรมไซเบอร์ และการใช้คอมพิ วเตอร์ 
ในการกระทาความผิด

LW458 กฎหมายและนโยบายการกระจายเสี ยง

LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

LW469 กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการสื่ อสาร

LW470 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
LW474 กฎหมายเครื่ องหมายการค้ า และความลั บ 
ทางการค้า

LW475 กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจบันเทิง

หมวดวิชา

รหัส
ชื่ อวิชา
ยกเว้น เทียบ ต้ อง
วิชา
โอน เรียน
กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ ขนส่ ง และพลังงาน
LW415 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ ง และ 
พลังงาน

LW420 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าอันตราย

LW421 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางอากาศ

LW433 การค้าบริ การระหว่างประเทศ
LW459 กฎหมายพาณิ ชยนาวีและการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้า 
ข้ามชาติ
LW465 กฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ งทางบกและการ 
กระจายสิ นค้า
LW466 กฎหมายและนโยบายปิ โตรเลี ย มระหว่ า ง 
ประเทศ

LW467 กฎหมายและนโยบายพลังงาน

LW468 โลจิสติกส์และสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มวิชาธุรกิจแฟรนไชส์ และไลเซ่ นส์
AC982 หลัก การบริ ห ารธุ รกิ จ การเงิ น และการบัญ ชี 
สาหรับนักกฎหมาย

LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 การรวมตัว ทางเศรษฐกิ จในภู มิ ภ าคเอเชี ย แป 
ซิฟิค
LW414 อาชญากรรมไซเบอร์ และการใช้คอมพิ วเตอร์ 
ในการกระทาความผิด

LW416 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

LW424 หลักกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์

LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

LW465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง โซ่อุปทาน และ
โลจิสติกส์

LW474 กฎหมายเครื่ องหมายการค้าและ
ความลับทางการค้า

หมวดวิชา

รหัส
ชื่ อวิชา
ยกเว้น เทียบ ต้ อง
วิชา
โอน เรียน
LW479 กฎหมายเกี่ ย วกับ การให้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ ใ น 
ต่างประเทศ

LW488 สัมมนาในธุ รกิจแฟรนไชส์
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล

BA983 พฤติกรรมองค์การ

LW440 กฎหมายแรงงานสาหรับนักบริ หารงานบุคคล
LW441 หัวข้อพิ เศษ : การจัดท าเอกสารทางกฎหมาย 
เพื่อการบริ หารภายในองค์กร
LW442 กฎหมายเกี่ ย วกับ มาตรฐานแรงงานในธุ รกิ จ 
อุตสาหกรรม
LW443 สัมมนาประเด็นทางกฎหมาย เทคนิ คการเจรจา 
และการระงับข้อพิพาทในองค์กรธุ รกิจ
LW444 สัม มนาแนวโน้ม นโยบาย และผลกระทบต่ อ 
การเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติ
LW445 สัมมนาการบริ หารทรัพยากรบุคคลในยุคโลกา 
ภิวตั น์
กลุ่มวิชากฎหมายทัว่ ไป

LW327 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต

LW401 กฎหมายสหภาพยุโรป

LW402 กฎหมายสิ ทธิมนุษยชน

LW403 กฎหมายสนธิสัญญา
LW404 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและความรับผิดชอบ 
ในผลิตภัณฑ์

LW405 กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

LW406 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
LW407 สัมมนากฎหมายธุ รกิ จและการลงทุ นระหว่าง 
ประเทศ

LW408 กฎหมายทะเล

LW409 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หมวดวิชา

รหัส
วิชา
LW418
LW419
LW422
LW423
LW435
LW446
LW447
LW448
LW449
LW450
LW462
LW486
LW487
LW489
LW491
LW492
LW493
LW494
LW495
LW496
LW497
LW498
LW499

ชื่ อวิชา
กฎหมายกับการพัฒนา
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
หัวข้อพิเศษในทางนิติศาสตร์
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
การให้คาปรึ กษาทางกฎหมายและการว่าความ
ระเบียบและวิธีการวิจยั ทางกฎหมาย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
กฎหมายอวกาศ
กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุ ข
การเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
นิติเวชวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจการเกษตร
กฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
สัมมนากฎหมายภาษีอากร
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ และวิธีพิจารณาคดี
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศและ
อนุสัญญาภาษีซอ้ น
กฎหมายการคลัง
กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ
ศาลภาษีอากรและวีพิจารณาคดีภาษีอากร
อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
รายวิชาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

ยกเว้น เทียบ ต้ อง
โอน เรียน
























หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 วิชา (6 หน่วยกิต)

รหัส
วิชา

ชื่ อวิชา

ยกเว้น เทียบ ต้ อง
โอน เรียน


