รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มี 5 กลุ่มวิชา จานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิชาภาษา (15 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG009
(English for Communication 2)
หรื อ คะแนน
TOEIC 250 หรื อ
เทียบเท่า
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 3
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010
(English for Communication 3)
หรื อ คะแนน
TOEIC 350 หรื อ
เทียบเท่า
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 4
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG011
(English for Communication 4)
หรื อ คะแนน
TOEIC 450 หรื อ
เทียบเท่า
หมายเหตุ สาหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยืน่ ผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเทียบเท่า
ตามที่ ระบุไว้ในคาอธิ บายรายวิชา เพื่ อยกเว้นรายวิชาภาษอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ
TOEIC ให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่ นกั ศึกษาเข้าศึกษา ในกรณี ที่ยื่นผล
คะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รับการยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชา
ในหมวดวิช าศึ ก ษาทั่วไป และต้องลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าอื่ น ๆ ที่ เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย ฯ
(ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป) ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่ วยกิตที่ได้รับการ
ยกเว้นเพื่อให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสู ตรกาหนด

รายละเอียดของวิชา
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รหัสวิชา
SG004
SG005

SG006

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Science and Technology)
คณิ ตศาสตร์ และสถิติสาหรับ
3(3-0-6)
ชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily
Life)
การรู ้ทางดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Literacy)

ค. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovative Entrepreneurship)
ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
HG022 การบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Self-Management)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

รายละเอียดของวิชา
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จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชี วติ (3 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
HG032 ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
3(3-0-6)
(Global Life Skills)
2) หมวดวิชาเฉพาะ มี 2 กลุ่มวิชา จานวนรวม 99 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน จานวน 84 หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
3(3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Juristic Act and Contract)
LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
LW104 ประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal History)
LW105 การเขียนทางกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal Writing)
LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน LW103
(Criminal Law : Offenses)
LW205 กฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
(Public Law)
LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3(3-0-6)
(Property Law)
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รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW207

กฎหมายลักษณะหนี้
(Obligations)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
(Wrongful Acts ; Torts, Management
of Affairs without Mandate and Undue
Enrichments)
กฎหมายลักษณะซื้ อขาย แลกเปลี่ยน
ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้ อ
(Laws of Sales, Exchange, Gift, Hire
of Property and Hire Purchase)
กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม
ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และ
รับขน
(Laws of Agency, Brokerage,
Borrowing, Deposit, Hire of Services,
Hire of Works and Carriage)
กฎหมายลักษณะประกันและ
หลักประกัน
(Insurance and Secure Transactions)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการ
ปกครอง
(Constitutional Law and Politics)

LW208

LW209

LW210

LW211

LW212

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

2(2-0-4)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW214

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
(Constitution of Courts of Justice and
Thai Legal History)
กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม
(Industrial and Environmental Law)
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิ ชย์
ตัว๋ เงิน และบัญชีเดินสะพัด
(Commercial Negotiable Instruments
and Current Accounts)
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุ รกิจ
(Law of Business Organizations)
กฎหมายลักษณะครอบครัว
(Family Law)
กฎหมายลักษณะมรดก
(Law of Succession)
กฎหมายภาษีอากร
(Taxation Law)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
(Law of Civil Procedure 1)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
(Law of Civil Procedure 2)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Law of Criminal Procedure)
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
(Labour Law and Social Welfare)

LW235
LW314

LW315
LW316
LW317
LW318
LW320
LW321
LW322
LW323

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

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)

ศึกษาก่อน LW320

3(3-0-6)

-

2(2-0-4)

-
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รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW324

กฎหมายปกครองและศาลปกครอง
(Administrative Law and
Administrative Court)
หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา
(Legal Profession and Philosophy of
Law)
กฎหมายลักษณะล้มละลายและการ
ฟื้ นฟูกิจการ
(Bankruptcy Law and Reorganization)
กฎหมายลักษณะพยาน
(Law of Evidence)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(Public International Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล
(Private International Law)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
กฎหมายว่าด้วยธุ รกิจประกันภัย
(Insurance Business Law)

LW425

LW426

LW427
LW428
LW429

LW430
LW456

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

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)

-
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ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน จานวน 15 หน่วยกิต
แผนปกติ
เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จานวน 15 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จานวน 9 หน่วยกิต และ
วิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
LW412
LW417
LW461
LW472
LW473
LW474

LW475
LW476

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้ างสรรค์
TCB (Technology and Creative Business)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
สัมมนากฎหมายธุ รกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
กฎหมายกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
(Law, Science & Technology)
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
กฎหมายลิขสิ ทธิ์
2(2-0-4)
(Copyright Law)
กฎหมายสิ ทธิบตั ร
2(2-0-4)
(Patent Law)
กฎหมายเครื่ องหมายการค้าและความลับ
2(2-0-4)
ทางการค้า
(Trademark and Trade Secret Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจบันเทิง
2(2-0-4)
(Entertainment Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจการกีฬา
2(2-0-4)
(Sport Business Law)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-
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รหัสวิชา
LW326

LW410
LW413

LW432
LW433
LW436

LW437

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ
GBE (Global Business for Entrepreneurs)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง
2(2-0-4)
ประเทศ
(International Economic and Investment
Law)
กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
2(2-0-4)
แปซิฟิค
(Regional Economic Integration in AsiaPacific)
การค้าสิ นค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Goods)
การค้าบริ การระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Services)
สัมมนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(1-4-4)
สาหรับนักธุ รกิจ
(Seminar in Global Trade Law for
Entrepreneurs)
สถาบันการเงินระหว่างประเทศใน
2(2-0-4)
ยุคโลกาภิวตั น์
(International Financial Institutions and
Globalization)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

-

-
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รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW438 การซื้ อขายทางพาณิ ชยกรรมระหว่าง
ประเทศ
(International Commercial Sales)
LW439 มรดกทางวัฒนธรรมกับการค้าระหว่าง
ประเทศ
(Global Trade and Cultural Patrimony)
LW459 กฎหมายพาณิ ชยนาวีและการจัดซื้ อจัดหา
สิ นค้าข้ามชาติ
(Maritime Law and Global Sourcing)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-
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รหัสวิชา
AC982

LW431
LW451
LW452

LW453

LW454

LW455
LW457

กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
CFT (Capital Market Finance and Tax)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
หลักการบริ หารธุ รกิจ การเงิน และ
2(2-0-4)
การบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
(Principles of Business Management,
Finance and Accounting for Lawyer)
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินองค์กรธุ รกิจ
2(2-0-4)
ศึกษาก่อน LW315
(Law of Corporate Finance)
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
2(2-0-4)
(Public Limited Company Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและดูแลกากับ
2(2-0-4)
ตลาดทุน
(Law on Capital Market Management/
Regulatory Principle)
กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุ รกิจ การเงิน
2(2-0-4)
และการลงทุน
(Taxation Law on Business Finance and
Investment)
สัมมนากฎหมายตลาดทุน การเงินและภาษี
3(3-0-6)
(Seminar in Capital Market, Finance and
Tax Law)
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
2(2-0-4)
(Securities Law)
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2(2-0-4)
(Financial Institutions Law)
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รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
(Investment Law)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-
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“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา
LW411

LW412
LW414

LW458
LW461
LW469
LW470
LW474

LW475

กลุ่มวิชาสื่ อไร้ พรมแดนและเทคโนโลยีการสื่ อสาร
GMCT (Global Media and Communications Technology)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
สื่ อและการสื่ อสารไร้พรมแดน
2(2-0-4)
(Global Media and Communications
Policy)
สัมมนากฎหมายธุ รกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้
2(2-0-4)
คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิด
(Cybercrime and Computer Misuse)
กฎหมายและนโยบายการกระจายเสี ยง
2(2-0-4)
(Broadcasting Law and Policy)
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการสื่ อสาร
2(2-0-4)
(Communications Law and Policy)
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Law and Information Technology)
กฎหมายเครื่ องหมายการค้าและความลับ
2(2-0-4)
ทางการค้า
(Trademark and Trade Secret Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจบันเทิง
2(2-0-4)
(Entertainment Law)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

-

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา
LW415

LW420

LW421
LW433
LW459

LW460

LW465

กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ ขนส่ ง และพลังงาน
LTE (Logistics Transportation and Energy)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ ง
3(1-4-4)
และพลังงาน
(Seminar in Logistics Transportation and
Energy)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
2(2-0-4)
(Transportation of Dangerous Goods
Law)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางอากาศ
2(2-0-4)
(Aviation Law)
การค้าบริ การระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Services)
กฎหมายพาณิ ชยนาวีและการจัดซื้ อจัดหา
2(2-0-4)
สิ นค้าข้ามชาติ
(Maritime Law and Global Sourcing)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกและการ
2(2-0-4)
กระจายสิ นค้า
(Land Transportation Law and
Distribution)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง โซ่ อุปทาน และ
2(2-0-4)
โลจิสติกส์
(Transportation Law, Supply Chain and
Logistics)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

-

-

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW466 กฎหมายและนโยบายปิ โตรเลียมระหว่าง
ประเทศ
(International Petroleum Law and Policy)
LW467 กฎหมายและนโยบายพลังงาน
(Energy Law and Policy)
LW468 โลจิสติกส์และสิ่ งแวดล้อม
(Green Logistics)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา
AC982

LW410
LW413

LW414

LW416
LW424

LW461
LW465

กลุ่มวิชาธุรกิจแฟรนไชส์ และไลเซ่ นส์
FLB (Franchise and License Business)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
หลักการบริ หารธุ รกิจ การเงิน และ
2(2-0-4)
การบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
(Principles of Business Management,
Finance and Accounting for Lawyer)
กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
2(2-0-4)
แปซิฟิค
(Regional Economic Integration in AsiaPacific)
อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้
2(2-0-4)
คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิด
(Cybercrime and Computer Misuse)
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ
2(2-0-4)
(Licensing Law)
หลักกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์
2(2-0-4)
(Principles of Franchise Law and
Franchise Agreement)
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง โซ่ อุปทาน
2(2-0-4)
และโลจิสติกส์
(Transportation Law, Supply Chain and
Logistics)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

-

-

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW474 กฎหมายเครื่ องหมายการค้าและความลับ
ทางการค้า
(Trademark and Trade Secret Law)
LW479 กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิ แฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ
(International Franchising )
LW488 สัมมนาในธุ รกิจแฟรนไชส์
(Seminar in Franchise Business)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

3(1-4-4)

ศึกษาก่อน LW424
และ LW479

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา
BA983
LW440

LW441

LW442

LW443

LW444

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
HRM (Human Resoruce Management)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
พฤติกรรมองค์การ
2(2-0-4)
(Organizational Behavior)
กฎหมายแรงงานสาหรับนักบริ หารงาน
2(2-0-4)
บุคคล
(Employment Laws for the HR
Professional)
หัวข้อพิเศษ: การจัดทาเอกสารทาง
2(2-0-4)
กฎหมายเพื่อการบริ หารภายในองค์กร
(Special Topics: Legal Form and
Documents for Internal Administration)
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานใน
2(2-0-4)
ธุ รกิจอุตสาหกรรม
(Labour Standards in an Industrial Sector)
สัมมนาประเด็นทางกฎหมาย เทคนิคการ
2(2-0-4)
เจรจาและการระงับข้อพิพาทในองค์กร
ธุ รกิจ
(Seminar on Legal Issues and Guideline
for Collective Bargaining and Dispute
Resolution )
สัมมนาแนวโน้ม นโยบาย และผลกระทบ
2(2-0-4)
ต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติ
(Seminar on Future Flow of Foreign
Worker’s Issues: Trends, Policies,
Impacts)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

-

-

-

2 (2-0-4)

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW445 สัมมนาการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ในยุคโลกาภิวตั น์
(Seminar on Human Resources
Management in the Era of Globalization)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(1-4-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”
กลุ่มวิชากฎหมายทัว่ ไป
(General Law)

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW327 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริ ต
(Seminar on Law Related to AntiCorruption)
LW401 กฎหมายสหภาพยุโรป
(European Union Law)
LW402 กฎหมายสิ ทธิมนุษยชน
(Human Rights Law)
LW403 กฎหมายสนธิสัญญา
(Law of Treaty)
LW404 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและ
ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
(Consumer Protection Law and Product
Liability Law)
LW405 กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
(Real Estate Business Law)
LW406 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
(Law of Economic Crime)
LW407 สัมมนากฎหมายธุ รกิจและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
(Seminar in International Business and
Investment Law)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW408 กฎหมายทะเล
(Law of the Sea)
LW409 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Law)
LW418 กฎหมายกับการพัฒนา
(Law and Development)
LW419 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
(Introduction to Public Economic Law)
LW422 หัวข้อพิเศษในทางนิติศาสตร์
(Special Topics in Law)
LW423 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
(Law and Economics)
LW435 การให้คาปรึ กษาทางกฎหมายและ
การว่าความ
(Counseling and Advocacy)
LW446 ระเบียบและวิธีการวิจยั ทางกฎหมาย
(Legal Research Methodology)
LW447 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
(English for Lawyer 1)
LW448 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
(English for Lawyer 2)
LW449 กฎหมายอวกาศ
(Space Law)
LW450 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุ ข
(Medical and Public Health Law)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

ศึกษาก่อน HG012

2(2-0-4)

ศึกษาก่อน LW447

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW462 การเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
(Contract Drafting and Negotiation)
LW486 นิติเวชวิทยา
(Forensic Law)
LW487 กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจการเกษตร
(Agricultural Law)
LW489 กฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(International Environmental Law)
LW491 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
(Seminar in Taxation Law)
LW492 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดี
(The Intellectual Property and
International Trade Court and Procedure
Law)
LW493 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ และ
อนุสัญญาภาษีซอ้ น
(International Taxation Law and Double
Treaty Taxation)
LW494 กฎหมายการคลัง
(Fiscal Law)
LW495 กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ
(Taxation Law for International Business)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

ศึกษาก่อน LW235

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW496 ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร
(Taxation and Tax Court Procedure Law)
LW497 อนุญาโตตุลาการและการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก
(Arbitration and Alternative Dispute
Resolutions)
LW498 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW499 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

รายวิชาสหกิจศึกษา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
6(0-40-20)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาครบทุกวิชา
ในกลุ่มวิชาแกน

ค. รายวิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์
วิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่เปิ ดให้บริ การแก่นกั ศึกษาต่างคณะมาเลือกเรี ยนได้จานวน 15
หน่วยกิต มีดงั ต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
(General Principles of Law)
LX002 กฎหมายสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
(Introduction to Environment Law)
LX003 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและความ
รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
(Introduction to Consumer Protection
Law and Product Liability Law)
LX004 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุ รกิจ
เบื้องต้น
(Introduction to Law of Business Crime)
LX005 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เบื้องต้น
(Introduction to Securities and Securities
Exchange Law)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน
LX001
ศึกษาก่อน
LX001

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
LX001

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
LX001

รายละเอียดของวิชา
“หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559”

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศเบื้องต้น
(Introduction to International Investment
Law)

จานวนหน่ วยกิต
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรี อย่างน้อย จานวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือก
เรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในคณะใดๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามความสนใจ

