หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (นอกเวลาทาการ)
(จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1.

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

2.

2 วิชา
วิชาที่ต้องเรียน 52 วิชา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

5.

6 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต

แบบนอกเวลาทาการ
จานวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
10 วิชา (เทียบโอน)
30 หน่วยกิต
33 วิชา (ต้องเรียน)
84 หน่วยกิต
6 วิชา (เทียบโอน)
13 หน่วยกิต
1 วิชา (ต้องเรียน)
2 หน่วยกิต
2 วิชา (เทียบโอน)
6 หน่วยกิต
วิชาที่ต้องเรียน 34 วิชา
86 หน่วยกิต
วิชาที่ต้องเทียบโอน 18 วิชา 48 หน่วยกิต

จานวนรายวิชาและหน่วยกิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร

3.
4.

แบบปกติ
จานวนวิชา
จานวนหน่วยกิต
10 วิชา
30 หน่วยกิต
33 วิชา
84 หน่วยกิต
7 วิชา
15 หน่วยกิต

แบบปกติ
จานวน 52 วิชา 135 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
31 วิชา
21 วิชา

แบบนอกเวลาทาการ
จานวน 34 วิชา 86 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
18
16

ระยเวลาการเรียนประมาณการ 7 ภาคการศึกษา เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562
เวลาเรียน
1) วันศุกร์
เวลา 18.00-21.00 น.
2) วันเสาร์
เวลา 09.00-18.00 น.
3) วันอาทิตย์
เวลา 09.00-18.00 น.
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณการ 168,850 บาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แผนการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาทาการ)
รายละเอียดรายวิชาที่ได้รับยกเว้น รายวิชาที่เทียบโอน และรายวิชาที่ต้องศึกษา
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (แบบปกติ) จานวน 52 วิชา (135 หน่วยกิต)
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โดยแบ่งเป็น วิชา 3 หน่วยกิต จานวน 31 วิชา และวิชา 2 หน่วยกิต จานวน 21 วิชา
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (แบบนอกเวลาทาการ) จานวน 34 หน่วยกิต (86 หน่วยกิต)
โดยแบ่งเป็น วิชา 3 หน่วยกิต จานวน 18 วิชา และวิชา 2 หน่วยกิต จานวน 16 วิชา
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 วิชา (30 หน่วยกิต)

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน

✓
✓
✓
✓
✓

*เงื่อนไข
สาหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า เพื่อขอยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จสิน้ ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ที่
นักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรือมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นวิชา
ภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์การขอทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยคะแนนสอบ TOEIC
ผลคะแนนสอบ TOEIC 250-349 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
ผลคะแนนสอบ TOEIC 350-449 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
ผลคะแนนสอบ TOEIC 450-549 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ GE005
หมวดวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
วิชา
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
✓
✓

นักศึกษาสามารถเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก ได้ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (ทุกวิชา)
✓
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
33 วิชา (84 หน่วยกิต) LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
LW104 ประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย
LW105 การเขียนทางกฎหมาย
LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
LW205 กฎหมายมหาชน
LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
LW207 กฎหมายลักษณะหนี้
LW208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได้
LW209 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่า
ทรัพย์ และเช่าซื้อ
LW210 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝาก
ทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และ รับขน
LW211 กฎหมายลักษณะประกันและหลักประกัน
LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการ
ปกครอง
LW214 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและประวัติศาสตร์
กฎหมายไทย
หมวดวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
วิชา
LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
LW314 กฎหมายเกีย่ วกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน
และบัญชีเดินสะพัด
LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LW317 กฎหมายลักษณะมรดก
LW318 กฎหมายภาษีอากร
LW320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LW321 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LW322 กฎหมายวีธีพิจารณาความอาญา
LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓

LW425 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา
LW426 กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการ
LW427 กฎหมายลักษณะพยาน
LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LW429 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
LW430 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LW456 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย

หมวดวิชา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(จานวน 15 หน่วยกิต)

รหัส
วิชา

✓
✓
✓
✓
✓

ชื่อวิชา

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
นักศึกษาสามารถเทียบโอนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านได้ จานวน 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
LW412 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
LW472 กฎหมายลิขสิทธิ์
LW473 กฎหมายสิทธิบัตร
LW474 กฎหายเครื่องหมายการค้าและความลับ
ทางการค้า
LW475 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง
LW476 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ
LW326 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิค
LW432 การค้าสินค้าระหว่างประเทศ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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LW433 การค้าบริการระหว่างประเทศ
LW436 สัมมนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับนักธุรกิจ
LW437 สถาบันการเงินระหว่างประเทศในยุคโลกา
ภิวัตน์
LW438 การซื้อขายทางพาณิชยกรรมระหว่างประเทศ
LW439 มรดกทางวัฒนธรรมกับการค้าระหว่าง
ประเทศ
LW459 กฎหมายพาณิชยนาวีและการจัดซื้อจัดหา
สินค้าข้ามชาติ

หมวดวิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
AC982 หลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี
สาหรับนักกฎหมาย
LW431 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินองค์กรธุรกิจ
LW451 กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
LW452 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและดูแลกากับ
ตลาดทุน
LW453 กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุรกิจ การเงินและ
การลงทุน
LW454 สัมมนากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี
LW455 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
LW457 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กลุ่มวิชาสื่อไร้พรมแดนและเทคโนโลยีการสื่อสาร
LW411 สื่อและการสื่อสารไร้พรมแดน
LW412 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
LW414 อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้คอมพิวเตอร์
ในการกระทาความผิด
LW458 กฎหมายและนโยบายการกระจายเสียง
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
LW469 กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการสื่อสาร
LW470 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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LW474 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและความลับ
ทางการค้า
LW475 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง

หมวดวิชา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลังงาน
LW415 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขนส่ง และ
พลังงาน
LW420 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย
LW421 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
LW433 การค้าบริการระหว่างประเทศ
LW459 กฎหมายพาณิชยนาวีและการจัดซื้อจัดหา
สินค้าข้ามชาติ
LW465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและการ
กระจายสินค้า
LW466 กฎหมายและนโยบายปิโตรเลียมระหว่าง
ประเทศ
LW467 กฎหมายและนโยบายพลังงาน
LW468 โลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซ่นส์
AC982 หลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี
สาหรับนักกฎหมาย
LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิค
LW414 อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้คอมพิวเตอร์
ในการกระทาความผิด
LW416 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
LW424 หลักกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
LW465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง โซ่อุปทาน และ
โลจิสติกส์

✓
✓

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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หมวดวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
วิชา
LW474 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและ
ความลับทางการค้า
LW479 กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ
LW488 สัมมนาในธุรกิจแฟรนไชส์
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
BA983 พฤติกรรมองค์การ
LW440 กฎหมายแรงงานสาหรับนักบริหารงานบุคคล
LW441 หัวข้อพิเศษ : การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
เพื่อการบริหารภายในองค์กร
LW442 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานในธุรกิจ
อุตสาหกรรม
LW443 สัมมนาประเด็นทางกฎหมาย เทคนิคการ
เจรจาและการระงับข้อพิพาทในองค์กรธุรกิจ
LW444 สัมมนาแนวโน้ม นโยบาย และผลกระทบต่อ
การเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติ
LW445 สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคโลกา
ภิวัตน์
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
LW327 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต
LW401 กฎหมายสหภาพยุโรป
LW402 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
LW403 กฎหมายสนธิสัญญา
LW404 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความ
รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
LW405 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
LW406 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
LW407 สัมมนากฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
LW408 กฎหมายทะเล
LW409 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LW418 กฎหมายกับการพัฒนา
LW419 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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หมวดวิชา

หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 วิชา (6 หน่วยกิต)

รหัส
ชื่อวิชา
วิชา
LW422 หัวข้อพิเศษในทางนิติศาสตร์
LW423 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
LW435 การให้คาปรึกษาทางกฎหมายและการว่า
ความ
LW446 ระเบียบและวิธีการวิจัยทางกฎหมาย
LW447 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
LW448 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
LW449 กฎหมายอวกาศ
LW450 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
LW462 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
LW486 นิติเวชวิทยา
LW487 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
LW489 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
LW491 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
LW492 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ และวิธีพิจารณาคดี
LW493 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศและ
อนุสัญญาภาษีซ้อน
LW494 กฎหมายการคลัง
LW495 กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
LW496 ศาลภาษีอากรและวีพิจารณาคดีภาษีอากร
LW497 อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก
LW498 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
รายวิชาสหกิจศึกษา
LW499 สหกิจศึกษา

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ยกเว้น เทียบ ต้อง
โอน เรียน
✓
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
ความหมายความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การ
เปลี่ยนแปลง และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่
สาคัญของโลก การใช้ การตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ การใช้สิทธิและการใช้สิทธิเกิน
ส่วน นิรโทษกรรม หลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง โดยเน้นสิทธิและหน้าที่ในทางแพ่งของบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 นอกจากที่เป็นเนื้อหาของวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Juristic Act and Contract)
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุ
ความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 รวมทั้งพัฒนาการของกฎหมาย
สัญญาในเรื่องข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ได้แก่ หลักทั่วไปว่าด้วย การกระทา
สภาวะจิตใจ และโทษ

LW104 ประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal History)
ความเข้าใจบทบาทกฎหมายต่อชุมชน วิวัฒนาการและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของระบบกฎหมาย และ
กฎหมายในภูมิภาคต่างๆ เช่น กฎหมายโรมัน กฎหมายเยอรมัน กฎหมายฝรั่งเศส อันเป็นต้นกาเนิดกฎหมายภาคพื้น
ยุโรปในระบบ Civil Law และกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษอันเป็นต้นกาเนิดของกฎหมาย Common
Lawประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายไทยในยุคสมัยต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศที่มี
ต่อระบบกฎหมายไทย
LW105 การเขียนทางกฎหมาย
(Legal Writing)

2(2-0-4)
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ความสาคัญ และความจาเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางกฎหมาย การเขียนเรียงความและ
รายงานทางกฎหมาย การเขี ยนเอกสารโต้ต อบ การบั น ทึ กและการท าความเห็ น ทางกฎหมายและเอกสารทาง
กฎหมายประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกการใช้ภาษาเทคนิคทางกฎหมาย
LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offenses)
ศึกษาก่อน: LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และลหุโทษ
LW205 กฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
(Public Law)
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมายและความจาเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย สถาบันทางกฎหมายมหาชน
ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ อานาจและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การใช้อานาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้อานาจอธิปไตย อานาจดุลพินิ จ และอานาจผูกพันนิติกรรมทางปกครอง
และการใช้อานาจของศาลปกครอง รวมถึงแนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน

LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3 (3-0-6)
(Property Law)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์และทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์รวม ทรัพย์สินประเภทต่างๆ สิทธิครอบครอง ภาระจายอม และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
LW207 กฎหมายลักษณะหนี้
3 (3-0-6)
(Obligations)
หลักพื้นฐานของกฎหมายลักษณะหนี้และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ อันประกอบด้วยวัตถุแห่ง
หนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับหนี้ การชาระหนี้ การปลดหนี้ การหักกลบลบหนี้ การแปลงหนี้ใหม่
และหนี้เกลื่อนกลืนกัน
LW208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกคาสั่ง และลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Wrongful Acts; Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichments)
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หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนการนิรโทษกรรม การ
จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
LW209 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
3(3-0-6)
(Laws of Sales, Exchange, Gift, Hire of Property and Hire Purchase)
หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ รวมถึงพัฒ นาการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์รูปแบบอื่นทานองเดียวกัน
LW210 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของและรับขน
3(3-0-6)
(Laws of Agency, Brokerage, Borrowing, Deposit, Hire of Services,
Hire of Works and Carriage)
หลั ก กฎหมายลั ก ษณะตั ว แทน นายหน้ า ยื ม ฝากทรั พ ย์ จ้ า งแรงงาน จ้ า งท าของ และรั บ ขน รวมถึ ง
พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
LW211 กฎหมายลักษณะประกันและหลักประกัน
2(2-0-4)
(Insurance and Secure Transactions)
หลักกฎหมายลักษณะค้าประกัน จานอง จานา และหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย รวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันภัยบุคคลที่สาม
LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
(Constitutional Law and Politics)
ทฤษฎีท างการเมื อง รูปแบบการปกครอง และสถาบั นทางการเมือง ตลอดจนการจัดองค์กรบริห าร
ราชการแผ่นดิน ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์กรต่างๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎี
และหลักการที่สาคัญของระบอบรัฐ ธรรมนูญ ได้แก่ อานาจอธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อานาจ หลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
LW214 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2(2-0-4)
(Constitution of Courts of Justice and Thai Legal History)
ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบ
กฎหมายไทยและศึกษาระบบศาลในประเทศไทยที่มีอานาจพิจารณาคดี ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
ระบบศาลยุติธรรมและศาลชานัญพิเศษ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลแรงงาน และศาลภาษี
รวมถึงขอบเขตและอานาจของศาลแต่ละประเภท
LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม
2(2-0-4)
(Industrial and Environmental Law)
แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
การควบคุมสิ่งที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และศึกษาแนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่
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การศึกษาและการจัดทารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ฯลฯ การเรียกร้องค่ าเสียหายจากคดีสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งคาร์บอนเครดิต และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
2(2-0-4)
(Commercial Negotiable Instruments and Current Accounts)
หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นๆ ที่สาคัญ และใช้ในวงการธุรกิจปัจจุบัน
LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
3(3-0-6)
(Law of Business Organizations)
ความสาคัญขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและดาเนินการ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด และองค์กรธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ กิจการร่วมค้า (Joint Venture) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้
ถื อ หุ้ น กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การกากับและตรวจสอบรวมถึงหลักบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance)
LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว การหมั้น การสมรส ความเป็นโมฆะของการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามี ภ รรยา ท รั พ ย์ สิ น ระหว่ า งสามี ภ รรยา บิ ด ามารดากั บ บุ ต ร สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข องบิ ด ามารดาและบุ ต ร
ความปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดู
LW317 กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
LW318 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation Law)
ทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร การคลัง งบประมาณแผ่นดิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม การอุทธรณ์ ภาษี อากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร รวมถึงปัญ หา
กฎหมายและการปฏิบัติ
LW320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 1)
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป ซึ่งประกอบด้วยศาล คู่ความ การยื่นและส่งคาคู่ความ
และเอกสารพยานหลักฐาน คาพิพากษาและคาสั่ง และวิธีพิจารณา ในศาลชั้นต้น ซึ่งประกอบด้วยวิธีพิจารณาสามัญ
ในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัดอนุญาโตตุลาการ
LW321 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

2(2-0-4)
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(Law of Civil Procedure 2)
ศึกษาก่อน: LW320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
หลักกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา และการบั งคับตามคาพิพากษา
หรือคาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
LW322 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Law of Criminal Procedure)
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3(3-0-6)

LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
2(2-0-4)
(Labour Law and Social Welfare)
หลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย หลักกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน การทางานของคน
ต่างด้าว หลักสวัสดิการสังคม ประวัติและวิวัฒนาการของการประกันสังคมและกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย
LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง
2(2-0-4)
(Administrative Law and Administrative Court)
ประวัติและลักษณะทั่ วไปของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายต่างๆ
หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานะทาง
กฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง ผลบังคับของคาสั่งทางปกครอง
การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่าย
ปกครอง สัญญาทางปกครอง ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LW425 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา
3(3-0-6)
(Legal Profession and Philosophy of Law)
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบและงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ อุดมคติและ
จรรยาบรรณของนักกฎหมาย จริยธรรม และมารยาทที่นักกฎหมายพึงต้องปฏิบัติ หน่วยงานควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ และหน่วยงานควบคุม ผู้
ประกอบวิ ช าชี พ กฎหมายในประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ระบบ Civil Law และ Common Law และวิ วั ฒ นาการของ
แนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาว่าด้วยอุดมคติ จรรยาบรรณจริยธรรม
และรากฐานแห่งกฎหมาย
LW426 กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law and Reorganization)
แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลาย กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ อานาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อานาจศาล และกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย การ
สอบสวน บทกาหนดโทษ ตลอดจนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการฟื้นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหา
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LW427 กฎหมายลักษณะพยาน
2(2-0-4)
(Law of Evidence)
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน หลักกฎหมายลักษณะพยาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
2(2-0-4)
(Public International Law)
ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายในประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ เขตแดนและเขตอานาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศ กฎหมายทะเล ความรับผิดชอบของรัฐ กฎหมายการทูต ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปราม
อาชญากรรม และกฎหมายภาคสงคราม
LW429 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
(Private International Law)
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การขัดกันแห่งกฎหมาย ระบบ
กฎหมาย และระบบศาลที่ใช้บังคับกับคดี รวมถึงการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษา ภูมิลาเนา สัญชาติ สถานะของ
คนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย
LW430 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade Law )
ที่มาของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการซื้อขายเทคโนโลยี บทบาทของสัญญาทางธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ กระบวนการผลิตสิ นค้า
การค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสัญญาการส่งออกและนาเข้าสินค้า Incoterms เลตเตอร์
ออฟเครดิต พิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ การประกันภัยทางทะเลและทางอากาศ การชาระและการโอนเงิน
ระหว่างประเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ
LW456 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย
2(2-0-4)
(Insurance Business Law)
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 การควบคุมตัวแทนนายหน้า ประกาศและกฎกระทรวงต่างๆ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
TCB (Technology and Creative Business)
LW412 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายใน
และนอกประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา คาพิพากษา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่ง
งานเชิงปฏิบัติการตามอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดให้ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
LW417 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
(Law, Science & Technology)
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิด
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ GMO Cloning และ Medical Ethics เป็นต้น
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
เศรษฐกิจเสรี ระบบการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศในระบบต่างๆ กฎหมายว่าด้วย การแข่งขันทางการค้า
องค์กร อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พร้อมทั้งการวินิจฉัยและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมาย
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายป้องกันการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ ข้อตกลงหรือ
อนุสัญญาว่าด้วยสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
LW472 กฎหมายลิขสิทธิ์
2(2-0-4)
(Copyright Law)
ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิของ
ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิตอล การคุ้มครองลิขสิทธ์ในต่างประเทศ
LW473 กฎหมายสิทธิบัตร
2(2-0-4)
(Patent Law)
ความเป็ น มาของกฎหมายสิ ท ธิบั ต ร ลั กษณะของสิ่ งที่ ขอรับ สิ ท ธิบั ต รได้ และข้อ ยกเว้น สิท ธิของผู้ ท รง
สิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร การบังคับใช้สิทธิ กระบวนการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย และต่างประเทศ
LW474 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้า
2(2-0-4)
(Trademark and Trade Secret Law)
หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า ลักษณะเครื่องหมายการค้า และข้อยกเว้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ลักษณะและรูปแบบการคุ้มครอง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า การดาเนินคดีเครื่องหมายการค้า การจด
ทะเบี ยนเครื่องหมายการค้าตามพิ ธีส ารมาดริด (Madrid Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลับ ทางการค้า
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ลักษณะความลับทางการค้าและข้อยกเว้นการคุ้มครองความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรูปแบบ
การคุ้มครองความลับทางการค้า
LW 475 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง
2(2-0-4)
(Entertainment Law)
ความเป็นมา และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจบันเทิง ในประเทศไทย เช่น การพิมพ์ , โทรทัศน์, ภาพยนตร์ และดนตรี เป็นต้น โดยรวมถึง ประเด็นทางด้าน
การสื่อสาร การแข่งขันทางการค้า ทางสังคมและทางจริยธรรม ทางนโยบายเกี่ยวกั บการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิตอล
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจบันเทิง
LW476 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา
2(2-0-4)
(Sport Business Law)
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจกีฬา รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนและทาการเผยแพร่กีฬา
ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ละเมิด สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน การแข่งขันทางการค้า การเจรจา
ต่อรองของกลุ่มนักกีฬา การกีดกันนักกีฬา การแพทย์สาหรับนักกีฬา และสิทธิทางสื่อของนักศึกษา เป็นต้น
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ
GBA (Global Business for Entrepreneurs)
LW326 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Economic and Investment Law)
โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และกฎระเบียบขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ โดยเน้นองค์การ
การค้าโลก (WTO) และศึกษากฎระเบียบขององค์การการค้าโลก รวมทั้งศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนภายใต้
กรอบของ WTO และการลงทุ น ในระดั บ ภู มิ ภ าคภายใต้ ก รอบของอาเซี ย น และสนธิ สั ญ ญาทวิ ภ าคี (Bilateral
Investment Treaty – BIT) ที่ประเทศไทยทากับต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของการก่อตั้งเขตการค้าเสรีและ
สหภาพศุลกากรต่อปริมาณการลงทุนระหว่างประเทศในประเทศไทยและอาเซียน
LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)
หลักกฎหมายอิสลามที่มีผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า
และการลงทุนกับกลุ่มประเทศอิสลาม รวมทั้งกฎหมายครอบครัว ทรัพย์สินและระบบศาลของกลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
2(2-0-4)
(Regional Economic Integration in Asia-Pacific)
กฎเกณฑ์ในเรื่องการรวมกลุ่มทางการค้า (Regional Trade Integration) ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี ความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มทางการค้ากั บกฎเกณฑ์ของ WTO โดยเน้นกรอบของข้อตกลงการ
รวมกลุ่มในระดับทวิภาคีและภูมิภาคในภาคพื้นยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย -แปซิฟิค อาทิเช่น สหภาพยุโรป การรวมตัว
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เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans
Pacific Partnership (TPP) เป็นต้น
LW432 การค้าสินค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Goods )
กฎเกณฑ์ที่สาคัญของ WTO ในการค้าสินค้า (Trade in Goods) ซึ่งรวมไปถึงการลดอุปสรรคทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ การระงับข้อพิพาทใน WTO การค้าและสิ่งแวดล้อม การค้าสินค้าเกษตรกรรม การอุดหนุนสินค้าและการ
ทุ่มตลาดการค้าและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าและประเทศกาลังพัฒนา
LW433 การค้าบริการระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Services)
กฎเกณฑ์ที่สาคัญของการค้าบริการ (Trade in Services) ทั้งในบริบทของข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
(GATS) และกรอบการค้าบริการอื่นๆ โดยเน้นการศึกษาเรื่องหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) และการ
เปิดตลาด (Market Access) ของการค้าบริการ
LW436 สัมมนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศสาหรับนักธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Global Trade Law for Entrepreneurs)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา คาพิพากษา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษา
จะต้องส่งงานเชิงปฏิบัติการตามอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดให้ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา

LW437 สถาบันการเงินระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวตั น์
2(2-0-4)
(International Financial Institutions and Globalization)
บทบาทที่สาคัญของสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ หลักการ เครื่องมือทางการเงิน และระบบของ
การเงินและตลาดเงินในภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ นโยบายทางการเงินระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงกรณีศึกษาในเรื่องการเงินระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการค้าของประเทศ
LW438 การซือ้ ขายทางพาณิชยกรรมระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Commercial Sales)
หลั กการของสั ญ ญาซื้ อขายระหว่างประเทศ การขนส่งสิน ค้ าระหว่างประเทศ การประกั น ภั ยระหว่าง
ประเทศ และระบบการชาระหนี้ระหว่างประเทศ รวมถึงกรณี ศึกษาที่ เกิดจากข้อพิ พ าททางพาณิ ชกรรมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่า ด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)
และการใช้ INCOTERMS
LW439 มรดกทางวัฒนธรรมกับการค้าระหว่างประเทศ

2(2-0-4)
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(Global Trade and Cultural Patrimony)
หลักการและหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ย วข้องกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการค้าเสรีและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม มิติของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครอง
มรดกทางวัฒนธรรม บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ทาลายมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดจากข้อพิพาทของการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม
LW459 กฎหมายพาณิชยนาวีและการจัดซื้อจัดหาสินค้าข้ามชาติ
2(2-0-4)
(Maritime Law and Global Sourcing)
ประเด็นและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อและการจัดหา บทบาทของการจัดซื้อและจัดหาในการบริหารโซ่
อุปทาน การตัดสินใจต่างๆ ในการจัดซื้อ การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการจัดซื้อ
ขั้นตอนในการจัดซื้อ การคัดเลือกผู้จัดหา การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า การรู้จักและจัดหาสินค้าจากแหล่งต่างๆ ทั่ว
โลก เทอมการค้าในการจัดหา ได้แก่ INCOTERM เป็นต้น การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
และศึกษากฎระเบียบต่าง เช่น อนุสัญ ญาขององค์การสหประชาชาติว่ า ด้วยสัญ ญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
(CISG) หลักเกณฑ์การรับขนของทางทะเล การทานิติกรรมลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ สิทธิของคนงานและ
ผู้ปฏิบัติงานทางทะเล ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกันการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ข้อจากัดความรับผิด และบทบาท
ของกฎหมายพาณิชยนาวีในประเทศไทย
กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
CFT (Capital Market Finance and Tax)
AC982 หลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Principles of Business Management, Finance and Accounting for Lawyer)
หลักการเบื้องต้นและความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบริหารงาน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทางบประมาณ การวางแผนการดาเนินงาน การบัญชีการเงินเบื้องต้น
และการบัญชีบริหาร เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและนามาปรับใช้กับอาชีพนักกฎหมาย
LW431 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินองค์กรธุรกิจ
2(2-0-4)
(Law of Corporate Finance)
ศึกษาก่อน: LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
รูปแบบการบริหารจัดการแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนของ
องค์กรธุรกิจจากสถาบันการเงินและจากการระดมทุนจากประชาชน รวมถึงการให้หลักประกันสินเชื่อธุรกิจแก่สถาบัน
การเงินและเพื่อการระดมทุนจากประชาชน การจัดหาแหล่งเงินทุนของกิจการโดยการออกตราสารทุน ตราสารหนี้
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมและการควบรวมกิจการ ตลอดจนการศึกษาแนวทางปฏิบัติและภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมดังกล่าว
LW451 กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
(Public Limited Company Law)

2(2-0-4)

19
ความแตกต่างของบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด การจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด การออกหลักทรัพย์
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป การเลิกบริษัทมหาชนจากัดการบริหารจัดการ และสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้ถือหุ้น และต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจากัด
LW452 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและดูแลกากับตลาดทุน
2(2-0-4)
(Law on Capital Market Management/Regulatory Principle)
การดาเนินงานและหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกากับดูแลตลาดทุน
อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ด้านการระดมทุน และการควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
การพัฒนาตลาดทุนไทย การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

LW453 กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุรกิจ การเงิน และการลงทุน
2(2-0-4)
(Taxation Law on Business Finance and Investment)
หลักการจัดเก็บภาษีอากร การวิเคราะห์ปัญหาทางภาษีอากรในกรณีต่างๆ รวมทั้ง การวางแผนภาษีสาหรับ
ธุรกิจ การเงิน และการลงทุนโดยเน้นภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับภาษีทางอ้อมอื่นๆ
LW454 สัมมนากฎหมายตลาดทุน การเงินและภาษี
3(3-0-6)
(Seminar in Capital Market, Finance and Tax Law)
การท ารายงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ตลาดทุ น การเงิ น และภาษี โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา
คาพิพากษา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งงานเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
กาหนดให้และเป็นไปตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
LW455 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
2(2-0-4)
(Securities Law)
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนด้วยการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ความหมายแล ะประเภทของหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทและลักษณะ
ของธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
LW457 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2(2-0-4)
(Financial Institutions Law)
ความหมายและความสาคัญของสถาบันการเงิน นโยบายของรัฐ และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในการควบคุมกากับดูแลสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กฎหมายและข้อบังคับในการดาเนินกิจการ
ของสถาบันการเงิน โดยเน้นการศึกษาบทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการรับฝากเงิน การให้สิน เชื่อ การให้บริการทั้ง
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ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัญหาและข้อเสนอแนะในการควบคุม
และพัฒนาสถาบันการเงิน
LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2(2-0-4)
(Investment Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนตามกฎหมายในประเทศไทย โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่ การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว การส่งเสริมการลงทุน รูปแบบการลงทุนด้วยวิธีการต่างๆ และข้อจากัดการลงทุนอื่นๆ เป็นต้น
กลุ่มวิชาสื่อไร้พรมแดนและเทคโนโลยีการสื่อสาร
GMCT (Global Media and Communications Technology)
LW411 สื่อและการสื่อสารไร้พรมแดน
2(2-0-4)
(Global Media and Communications Policy)
ประเด็นและข้อพิจารณาต่างๆทางด้านกฎหมาย สังคม ปรัชญา และเทคโนโลยี ผลกระทบด้านต่างๆที่ ได้
เกิดขึ้นแล้วหรืออาจที่จะเกิดขึ้นได้จากนโยบายและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นโลกาภิวัตน์ (globalization)
ของสื่อ การสื่อสารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการทาความเข้าใจว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารมีผลต่อ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของแนวทางในการ
วางนโยบายการควบคุมสื่อและการสื่อสารอย่างไร
LW412 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายใน
และนอกประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา คาพิพากษา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งงาน
เชิงปฏิบัติการตามอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดให้ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
LW414 อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิด
2(2-0-4)
(Cybercrime and Computer Misuse)
รูปแบบและลักษณะของอาชญากรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตหรือพื้นที่ไซเบอร์ และการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิด รวมถึงผลกระทบที่มีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการศึกษา
ไปที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ของสภายุโรป
และกฎหมายภายในประเทศ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจประเด็นทางกฎหมาย หลักการและเหตุผลในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ไซเบอร์และการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
LW458 กฎหมายและนโยบายการกระจายเสียง
2(2-0-4)
(Broadcasting Law and Policy)
หลักการพื้นฐานและภาพรวมของกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการกระจายเสียง โดยรวมถึงประเด็น ต่างๆ
ดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและการกากับดูแล บทบาทของหน่วยงานกากับดูแล
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การแข่งขันในตลาดการกระจายเสียง การจัดสรรทรัพยากร เช่น คลื่นความถี่และเลขหมาย การออกใบอนุญาต และ
การคุ้มครองผู้บริโภค
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
เศรษฐกิจเสรี ระบบการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศในระบบต่างๆ กฎหมายว่าด้วย การแข่งขันทางการค้า
องค์กร อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พร้อมทั้ง การวินิจฉัยและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมาย
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายป้องกันการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ ข้อตกลงหรือ
อนุสัญญาว่าด้วยสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
LW469 กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communications Law and Policy)
หลั ก การพื้ น ฐานและภาพรวมของกฎหมายและนโยบายว่าด้ วยการสื่ อ สาร โดยรวมถึ งประเด็ น ต่ างๆ
ดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและการกากับดูแล บทบาทของหน่วยงานกากับดูแล
การลงทุนในกิจการโทรคมนาคม การแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม ปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่าย การจัดสรรทรัพยากร
เช่น คลื่นความถี่และเลขหมาย การออกใบอนุญาต การให้บริการอย่างทั่วถึงและการคุ้มครองผู้บริโภค
LW470 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Law and Information Technology)
แนวคิดและหลักการของกฎหมายพิเศษในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติในการคุ้มครองซอฟต์แวร์
ด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติในการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจทางอิเ ล็กทรอนิกส์ แนวปฏิบัติในการรับฟังพยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการและเหตุผล รวมทั้งสามารถระบุหลักการร่วมกัน และความ
แตกต่างระหว่างหลักการตามกฎหมายทั่วไป และหลักกฎหมายเฉพาะสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
LW474 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้า
2(2-0-4)
(Trademark and Trade Secret Law)
หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า ลักษณะเครื่องหมายการค้า และข้อยกเว้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ลักษณะและรูปแบบการคุ้มครอง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า การดาเนินคดีเครื่องหมายการค้า การจด
ทะเบี ยนเครื่องหมายการค้าตามพิ ธีส ารมาดริด (Madrid Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลับ ทางการค้า
ลักษณะความลับทางการค้าและข้อยกเว้นการคุ้มครองความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรูปแบบ
การคุ้มครองความลับทางการค้า

LW475 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง
(Entertainment Law)

2(2-0-4)
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ความเป็นมา และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจบันเทิง ในประเทศไทย เช่น การพิมพ์ , โทรทัศน์, ภาพยนตร์ และดนตรี เป็นต้น โดยรวมถึงประเด็นทางด้าน
การสื่อสาร การแข่งขันทางการค้า ทางสังคมและทางจริยธรรม ทางนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิตอล
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจบันเทิง
กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลังงาน
LTE (Logistics Transportation and Energy)
LW415 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลังงาน
3(1-4-4)
(Seminar in Logistics Transportation and Energy)
วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง
และพลังงาน ที่น่าสนใจ หรือเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
LW420 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย
2(2-0-4)
(Transportation of Dangerous Goods Law)
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าอันตราย ศึกษากฎหมาย
แม่บทที่ กากับ ดู แ ลการขนส่ งสิน ค้าอัน ตรายและกฎระเบี ยบสากลที่จาเป็น ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการขนส่ง
สิ น ค้ า อั น ต ร า ย เ ช่ น MARPOL, Transportation of Dangerous Goods Recommendations (UNRecommendations), IIMDG Code, Basel Convention, พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
LW421 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
2(2-0-4)
(Aviation Law)
กฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติที่ เกี่ยวข้องกับ การขนส่งทางอากาศ เช่น พระราชบัญ ญั ติการเดินอากาศ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทาผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้ง โครงสร้างขององค์การบริหารการบิน การจราจรทางอากาศ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันก่อให้เกิด
ขึ้นโดยอากาศยานแก่บุคคลที่สามบนพื้นผิว

LW433 การค้าบริการระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Services)
กฎเกณฑ์ที่สาคัญของการค้าบริการ (Trade in Services) ทั้งในบริบทของข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
(GATS) และกรอบการค้าบริการอื่นๆ โดยเน้นการศึกษาเรื่องหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) และการ
เปิดตลาด (Market Access) ของการค้าบริการ
LW459 กฎหมายพาณิชยนาวีและการจัดซื้อจัดหาสินค้าข้ามชาติ

2(2-0-4)
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(Maritime Law and Global Sourcing)
ประเด็นและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อและการจัดหา บทบาทของการจัดซื้อและจัดหาในการบริหารโซ่
อุปทาน การตัดสินใจต่างๆ ในการจัดซื้อ การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่ างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการจัดซื้อ
ขั้นตอนในการจัดซื้อ การคัดเลือกผู้จัดหา การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า การรู้จักและจัดหาสินค้าจากแหล่งต่างๆ ทั่ว
โลก เทอมการค้าในการจัดหา ได้แก่ INCOTERM เป็นต้น การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
และศึกษากฎระเบียบต่าง เช่น อนุสัญ ญาขององค์การสหประชาชาติว่า ด้วยสัญ ญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
(CISG) หลักเกณฑ์การรับขนของทางทะเล การทานิติกรรมลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ สิทธิของคนงานและ
ผู้ปฏิบัติงานทางทะเล ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกันการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ข้อจากัดความรับผิด และบทบาท
ของกฎหมายพาณิชยนาวีในประเทศไทย
LW460 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและการกระจายสินค้า
2(2-0-4)
(Land Transportation Law and Distribution)
บทบาท หน้าที่ของการขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีต่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทฤษฎี
และแนวปฏิบัติการบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า หลักการและรูปแบบการกระจายสินค้า
เงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึง กรอบข้อตกลงและการบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในการเปิด AEC รวมทั้ง กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้าของการขนส่งสินค้าทั้งทางบกทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศตลอดจนความรับผิด และการจากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
LW465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง โซ่อุปทาน และโลจิสติกส์
2(2-0-4)
(Transportation Law, Supply Chain and Logistics)
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ และข้อตกลงทางการค้า ของการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ระหว่างประเทศตลอดจน
ความรับผิด และการจากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง โดยศึกษาอนุสัญ ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเปรียบเทียบกับหลัก
กฎหมายไทย รวมทั้งศึกษา กฎระเบียบ และข้อตกลงทางการค้าการขนส่งหลายรูปแบบในกลุ่ม AEC
LW466 กฎหมายและนโยบายปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Petroleum Law and Policy)
หลักกฎหมายและนโยบายที่สาคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมระหว่างประเทศ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์
และความตกลงระหว่างประเทศเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม (Host Government) กับบริษัทน้ามันหรือนักลงทุน (Oil
and Gas Company/Investors) และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้งศึกษาประเด็น
เกี่ยวกับภาษีปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง
LW467 กฎหมายและนโยบายพลังงาน
2(2-0-4)
(Energy Law and Policy)
แนวคิดและหลักกฎหมายและนโยบายพลังงานของประเทศไทยและของโลกในประเด็นต่างๆ อาทิ กฎเกณฑ์
และกฎหมายในกิจการไฟฟ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายและนโยบายพลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) พลังงาน
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ทางเลือก (Alternative Energy) และพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานของรัฐ และบทบาทหน้าที่
ขององค์กรกากับดูแลกิจการพลังงาน (Energy Regulatory Institutions)
LW468 โลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Green Logistics)
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งกระจายสินค้า กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มวิชาธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซ่นส์
FLB (Franchise and License Business)
AC982 หลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Principles of Business Management, Finance and Accounting for Lawyer)
หลักการเบื้องต้นและความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบริหารงาน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทางบประมาณ การวางแผนการดาเนินงาน การบัญชีการเงินเบื้องต้น
และการบัญชีบริหาร เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและนามาปรับใช้กับอาชีพนักกฎหมาย
LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)
หลักกฎหมายอิสลามที่มีผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า
และการลงทุนกับกลุ่มประเทศอิสลาม รวมทั้งกฎหมายครอบครัว ทรัพย์สินและระบบศาลของกลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
2(2-0-4)
(Regional Economic Integration in Asia-Pacific)
กฎเกณฑ์ในเรื่องการรวมกลุ่มทางการค้า (Regional Trade Integration) ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี ความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มทางการค้ากับกฎเกณฑ์ของ WTO โดยเน้นกรอบของข้อตกลงการ
รวมกลุ่มในระดับทวิภาคีและภูมิภาคในภาคพื้นยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย -แปซิฟิค อาทิเช่น สหภาพยุโรป การรวมตัว
เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans
Pacific Partnership (TPP) เป็นต้น
LW414 อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิด
2(2-0-4)
(Cybercrime and Computer Misuse)
รูปแบบและลักษณะของอาชญากรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตหรือพื้นที่ไซเบอร์ และการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิด รวมถึงผลกระทบที่มีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการศึกษา
ไปที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ของสภายุโรป
และกฎหมายภายในประเทศ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจประเด็นทางกฎหมาย หลักการและเหตุผลในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ไซเบอร์และการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
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LW416 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
2(2-0-4)
(Licensing Law)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจชนิดต่างๆ อาทิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ปัญหาข้อ
กฎหมายที่คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสัญญา และกฎหมายแข่งขันทาง การค้า
LW424 หลักกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์
2(2-0-4)
(Principles of Franchise Law and Franchise Agreement)
ลักษณะและรูปแบบของระบบแฟรนไชส์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายและกลยุทธ์ในระบบแฟรนไชส์ หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เช่ น กฎหมายสัญญาและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การแข่งขันทาง
การค้า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทในทางการค้า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การระงับ
ข้อพิพาทในทางการค้า เป็นต้น ศึกษากลไกทางกฎหมายในการกากับและควบคุมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ แนวคิด
และหลั ก การกฎหมายแฟรนไชส์ ข องประเทศไทยและของต่ างประเทศ และศึ ก ษาโครงสร้างสั ญ ญาและเงื่อ นไข
สัญญาแฟรนไชส์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์แบบสาขาเดี่ยว (Single Unit Franchise) แบบพัฒนา
พื้นที่ (Area Development Franchise) และแบบมาสเตอร์ (Master Franchise) การจัดทาเอกสารเปิดเผยข้อมูลใน
ธุรกิจแฟรนไชส์ (Disclosure Document)
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
เศรษฐกิจเสรี ระบบการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศในระบบต่างๆ กฎหมายว่าด้วย การแข่ง ขันทางการค้า
องค์กร อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พร้อมทั้ง การวินิจฉัยและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมาย
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายป้องกันการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ ข้อตกลงหรือ
อนุสัญญาว่าด้วยสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
LW465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง โซ่อุปทาน และโลจิสติกส์
2(2-0-4)
(Transportation Law, Supply Chain and Logistics)
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ และข้อตกลงทางการค้า ของการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ระหว่างประเทศตลอดจน
ความรับผิด และการจากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง โดยศึกษาอนุสัญ ญาต่างๆ ที่เกี่ย วข้องและเปรียบเทียบกับหลัก
กฎหมายไทย รวมทั้งศึกษา กฎระเบียบ และข้อตกลงทางการค้าการขนส่งหลายรูปแบบในกลุ่ม AEC
LW474 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้า
2(2-0-4)
(Trademark and Trade Secret Law)
หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า ลักษณะเครื่องหมายการค้า และข้อยกเว้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ลักษณะและรูปแบบการคุ้มครอง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า การดาเนินคดีเครื่องหมายการค้า การจด
ทะเบี ยนเครื่องหมายการค้าตามพิ ธีส ารมาดริด (Madrid Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลับ ทางการค้า
ลักษณะความลับทางการค้าและข้อยกเว้นการคุ้มครองความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรูปแบบ
การคุ้มครองความลับทางการค้า
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LW479 กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Franchising)
รูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์ไปต่างประเทศทั้งในรูปแบบสาขาเดี่ยว (Single Unit Franchise) แบบพัฒนา
พื้นที่ (Area Development Franchise) และมาสเตอร์ (Master Franchise) สิทธิและหน้าที่ของแฟรนไชซอร์และ
ซับแฟรนไชซอร์ (Sub-franchisor) ศึกษาประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของแฟรนไชซอร์ การ
จดทะเบียนสัญญาหรือเอกสารเผยแพร่ธุรกิจ กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจ การปริวรรตเงินตรา การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การทางานของคนต่างด้าว กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต

LW488 สัมมนาในธุรกิจแฟรนไชส์
3(1-4-4)
(Seminar in Franchise Business)
ศึกษาก่อน: LW424 หลักกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์ และ
LW479 กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ศึกษาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา คาพิพากษา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นอุทาหรณ์
โดยนักศึกษาจะต้องส่งงานเชิงปฏิบัติการตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดให้ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของ
นักศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
HRM (Human Resoruce Management)
BA983 พฤติกรรมองค์การ
2(2-0-4)
(Organizational Behavior)
พฤติกรรมการทางานร่วมกันในองค์การ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล
เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถและแรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่มในการทางาน
ร่วมกัน ภาวะผู้นาและการใช้อานาจการติดต่อสื่อสาร และปัญหาความขัดแย้ง พฤติกรรมระดับองค์การ วัฒนธรรมการ
ทางานในองค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการ
สร้างความพอใจในการทางาน
LW440 กฎหมายแรงงานสาหรับนักบริหารงานบุคคล
2(2-0-4)
(Employment Laws for the HR Professional)
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กร เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างที่มี
ต่อกัน การจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ กระบวนการร้องทุกข์ในองค์กร การลงโทษทางวินัย การเลิกจ้างและค่าชดเชย
ปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ตลอดจนกรณีศึกษาที่มีผลต่อการจัดการภายในองค์กร
LW441 หัวข้อพิเศษ: การจัดทาเอกสารทางกฎหมายเพื่อการบริหารภายในองค์กร

2(2-0-4)
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(Special Topics: Legal Form and Documents for Internal Administration)
มาตรฐานสากล แนวปฏิบัติ และเทคนิคในการจัดทาข้อตกลง สัญ ญาจ้างแรงงาน การจัดท าคู่มือเพื่ อ
ประสิ ท ธิภ าพขององค์ก รธุรกิจสมั ยใหม่ เช่น การจัดท าข้ อบั งคับ ในการท างาน ข้อ กาหนดที่ จาเป็ น ในสัญ ญาจ้าง
ข้อตกลงในการรักษาความลับ ข้อกาหนดห้ามทางานให้แก่บริษัทคู่แข่ง นโยบายด้าน Social Media นโยบายด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เทคนิคการออกหนังสือเตือน และการออกหนังสือ
เลิกจ้าง เป็นต้น
LW442 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Labour Standards in an Industrial Sector)
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานทั้งในและระหว่างประเทศโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
เช่น การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางาน กฎหมายเกี่ยวกับความไม่เป็น
ธรรมในที่ทางานกับจริยธรรมทางธุรกิจ ประเด็นการจัดการแรงงานในการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ และกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องทั้งจากในและต่างประเทศ
LW443 สัมมนาประเด็นทางกฎหมาย เทคนิคการเจรจาและ
2(2-0-4)
การระงับข้อพิพาทในองค์กรธุรกิจ
(Seminar on Legal Issues and Guideline for Collective Bargaining and
Dispute Resolution )
ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจ มาตรการหรือแนวปฏิบัติที่
ดีก่อนและภายหลังเพื่อลดความขัดแย้ง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน การโยกย้ายตาแหน่งงาน หรือการเลิก
จ้าง เทคนิคการเจรจาต่อรองทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง การยื่นข้อเรียกร้อง การระงับข้อพิพาทในคดีแรงงาน ตลอดจน
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้อง
LW444 สัมมนาแนวโน้ม นโยบาย และผลกระทบต่อการเคลื่อนย้าย
2(2-0-4)
บุคลากรต่างชาติ
(Seminar on Future Flow of Foreign Worker’s Issues: Trends,
Policies, Impacts)
ผลกระทบของวิ วั ฒ นาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ มี ผ ลต่ อ งานบริ ห ารบุ ค คลในยุ ค สมั ย ใหม่
สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบตลอดจนผลกระทบที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ เช่น
ประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน ความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจ การจัดทามาตรฐานร่วมในงานวิชาชีพ (MRA)
กฎหมายเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว การขอใบอนุญาตทางาน การขอวีซ่าทางาน เป็นต้น
LW445 สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคโลกาภิวัตน์
3(1-4-4)
(Seminar on Human Resources Management in the Era of
Globalization)
ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการบริหารแรงงานในยุคสมัยใหม่ เช่น ธุรกิจรับสรรหาบุคลากรเพื่อองค์กรธุรกิจ
การบริหารในยุคสื่อสังคมออนไลน์ การจัดการและจ้างงานในประเทศอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหาร
แรงงานในวัฒ นธรรมที่แตกต่าง การจัดโครงสร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเพื่อองค์กรธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจน
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ประเด็นสาคัญทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การจ้างงานคนพิการเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งจากในและต่างประเทศ
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
(General Law)
LW327 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
2(2-0-4)
(Seminar on Law Related to Anti-Corruption)
หลั ก กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ านการทุ จ ริต โดยเน้ น หลั ก กฎหมายสากล เช่ น
อนุสัญญาเวียนนา Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ
(Government Procurement Agreement: GPA) ขององค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) United Nation Convention
against Corruption และหลักกฎหมายไทยบางส่วน เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น
LW401 กฎหมายสหภาพยุโรป
2(2-0-4)
(European Union Law)
ที่มาของสหภาพยุโรป ลักษณะทางกฎหมายของสหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นสถาบันการจั ดองค์กรของ
สหภาพยุโรป สภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป นโยบายและบทบาทของสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
สหภาพยุโรปกับประเทศ ภาคีสมาชิก และความสัมพันธ์ภายนอกของสหภาพยุโรปกับรัฐอื่นหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ
LW402 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
(Human Rights Law)
ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ กฎเกณฑ์ที่มี
สภาพเป็ นกฎหมาย รวมทั้ งวิธีการส่ งเสริม และคุ้มครองซึ่งสิท ธิม นุษ ยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายระหว่าง ประเทศแผนกคดีเมืองที่เกี่ยวข้อง
LW403 กฎหมายสนธิสัญญา
2(2-0-4)
(Law of Treaty)
ที่มาของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทฤษฎีและผลผูกพันของสนธิสัญญาความแตกต่างระหว่างสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ การเกิด การบังคับใช้ และการสิ้นผลของสนธิสัญญา ทฤษฎีการยอมรับสนธิสัญญาในกฎหมาย
ภายใน และการวิเคราะห์ปัญหาอันเกี่ยวกับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ.1969 และ 1982
LW404 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
(Consumer Protection Law and Product Liability Law)

2(2-0-4)
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แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติสาหรับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ราคา การปิดฉลาก การบรรจุหีบห่อ
การโฆษณา หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
LW405 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2(2-0-4)
(Real Estate Business Law)
ลักษณะการใช้และการหาประโยชน์ทางธุรกิจในที่ดิน การบริหารงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ศึกษา
กฎหมายที่ดิน กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรบ้านพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ศูนย์การค้า สถานที่พักตากอากาศ วิธีปฏิบัติและสัญญาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
LW406 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Law of Economic Crime)
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากห้างหุ้นส่วนบริษัท (Corporate Crime) มาตรการ และกลไกของรัฐใน
การดาเนิ นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ รวมถึงการได้เปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โทรสาร การดักฟังทางโทรศัพท์
(Wire Tapping) ฯลฯ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
LW407 สัมมนากฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(Seminar in International Business and Investment Law)
ปัญหาต่างๆ ที่สาคัญในกฎหมายธุรกิจตามสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่สาคัญ ได้แก่
ปัญหาเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า แฟรนไชส์ ลิสซิ่ง และการถ่ายโอนเทคโนโลยี

LW408 กฎหมายทะเล
2(2-0-4)
(Law of the Sea)
กฎเกณฑ์ตามสนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ผลที่มีต่อสิทธิหน้าที่ของรัฐชายฝั่งทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองปัญ หาเกี่ยวกับทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจาเพาะ การประมง การขุดแร่ธาตุในทะเลซึ่งรัฐชายฝั่งมี
อธิปไตยและในเขตทะเลหลวง หลักเกี่ยวกับรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันแห่งมนุษยชาติ
ตลอดจนท่าทีของประเทศมหาอานาจและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีต่อกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอันจะมีผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย
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LW409 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Economic Law)
บทบาทหน้าที่และกฎเกณฑ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (International Bank for Reconstruction and Development:
World Bank) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์เบื้องต้น
ของ WTO ในการค้าสินค้าเพื่อนาไปสู่การค้าเสรี
LW418 กฎหมายกับการพัฒนา
2(2-0-4)
(Law and Development)
ปัญ หาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒ นาโดยเฉพาะในประเทศไทย พิจารณาถึง
สถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์ในสังคม ตลอดจน
บทบาทของนักกฎหมายในกระบวนการดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการปฏิรูปกฎหมาย
การเผยแพร่กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
LW419 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Public Economic Law)
ความเป็นมา พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและดาเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งใน
แง่ของการเข้าควบคุ ม การดาเนิ น การทางเศรษฐกิจของเอกชน และการที่ รัฐเข้าดาเนิ น การในทางเศรษฐกิ จเอง
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่รัฐอาจนามาใช้ได้ โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น

LW422 หัวข้อพิเศษในทางนิติศาสตร์
2(2-0-4)
(Special Topics in Law)
กฎหมายใหม่ที่สาคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือสาธารณชน รวมทั้งกรณีการบังคับใช้กฎหมายที่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติ ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบกฎหมายหรือธุ รกิจในประเทศไทย รวมถึงประเด็น
กฎหมายที่น่าสนใจในปัจจุบัน
LW423 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
2(2-0-4)
(Law and Economics)
ความสั ม พั น ธ์และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและเศรษฐกิจ กระบวนการทางกฎหมายของไท ยที่
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในมิติการแทรกแซง กากับ ชี้นา ส่งเสริม หรือจากัดการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอันจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การนาหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวินิจฉัยประเด็น
ทางกฎหมาย อาทิ ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจต่อการบัญญัติกฎหมาย การคิดค่าเสียหาย เป็นต้น
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LW435 การให้คาปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ
2(2-0-4)
(Counseling and Advocacy)
ลักษณะงานที่ปรึกษากฎหมาย การให้คาแนะนาทางกฎหมายโดยศึกษาจากตัวอย่างที่สมมุติขึ้น การจัดตั้ง
การบริหารสานักงานทนายความและสานักงานที่ปรึกษา ระบบการคิดค่าตอบแทน รวมทั้งการว่าความ การเตรียม
คดี การสืบพยาน ขั้นตอนในการดาเนินคดีในศาลยุติธรรม ตลอดจนจริยธรรมนักกฎหมาย
LW446 ระเบียบและวิธีการวิจัยทางกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal Research Methodology)
หลักและวิธีวิจัยทางกฎหมาย ขั้นตอนและกระบวนวิธีการวิจัย การเขียนโครงการ การวิจัยในรูปแบบต่างๆ
การเสนอข้อมูลทางการวิจัย ทฤษฎีที่จะใช้ประกอบการวิจัย โดยเน้นการวิจัยทางกฎหมาย
LW447 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
2(2-0-4)
(English for Lawyer 1)
ศึกษาก่อน : HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
ฝึกการอ่านและการแปลสัญญาชนิดต่างๆ ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinions) เอกสารทางกฎหมาย
(Legal Documents) ได้แก่ หนังสือทวงถาม (Notice) คาคัดค้าน (Protest) และบทความทางกฎหมาย

LW448 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
2(2-0-4)
(English for Lawyer 2)
ศึกษาก่อน: LW447 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
ฝึกการอ่าน การแปล และการจับใจความ โดยศึกษาจากตัวอย่างสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ ได้แก่
สั ญ ญาร่ ว มค้ า (Joint Venture Agreement), สั ญ ญาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Agreement),
ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (Licensing Agreement) เป็นต้น
LW449 กฎหมายอวกาศ
2(2-0-4)
(Space Law)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมด้านอวกาศทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ระบบกฎหมายเกี่ยวกับ
ห้วงอวกาศและดวงดาวต่างๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดอันเกิดจากกิจกรรม
ด้านอวกาศทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในห้วง
อวกาศทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจและทางด้านทหาร
LW450 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
(Medical and Public Health Law)

2(2-0-4)
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แนวคิดและที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ การควบคุมสถานพยาบาล การควบคุมยา และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ ศึกษาแนวทางการใช้และการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษาถึง
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับการรักษา
LW462 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
2(2-0-4)
(Contract Drafting and Negotiation)
วิธีการและตัวอย่างในการทาสัญญาผูกพันบุคคลหรือองค์กร ตลอดจนรูปแบบของสัญญาต่างๆ ซึ่งรวมทั้ง
สัญญาการค้าระหว่างประเทศ การเลือกใช้กฎหมาย (Choice of Law) กระบวนการเจรจาและรูปแบบของวิธีการ
ประชุมเจรจาประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
LW486 นิติเวชวิทยา
2(2-0-4)
(Forensic Law)
แนวคิดและหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อใช้ในการพิสูจน์
หลักฐานในการดาเนินคดีตามกฎหมายตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาลทั้งทางอาญาและ
ทางแพ่ง
LW487 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Law)
ระบบเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและสินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า การลงทุน และการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ
LW489 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Environmental Law)
ศึกษาก่อน : LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ (Climate Change) การพัฒ นาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) การก่อมลภาวะข้าม
พรมแดน (Transborder Pollution) เป็นต้น
LW491 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
2(2-0-4)
(Seminar in Taxation Law)
วิเคราะห์ปัญหาทางภาษีอากรในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่สาคัญในปัจจุบัน (Current Issues)
ทั้งในส่วนของภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้ และภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
LW492 ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
(The Intellectual Property and International Trade Court and
Procedure Law)

2(2-0-4)
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หลักการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เขตอานาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาค ขอบเขตอานาจ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการพิจารณาและบังคับ
คดี
LW493 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน
2(2-0-4)
(International Taxation Law and Double Treaty Taxation)
หลักการจัดเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่และตามหลักแหล่งเงินได้ ผลกระทบของภาษีต่อธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ การแก้ไขการเก็บภาษีซ้าซ้อนระหว่างประเทศ วิธีการเก็บภาษีซ้าซ้อนระหว่างประเทศ และหลักการทั่วไป
ของอนุสัญญาภาษีซ้อน
LW494 กฎหมายการคลัง
2(2-0-4)
(Fiscal Law)
ทฤษฎี หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ นโยบายภาษี และนโยบาย
การเงิน สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ
LW495 กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(Taxation Law for International Business)
พื้นฐานและหลักการทั่วไปของกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต การใช้กลไกทางภาษีในการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ภาษีท้องถิ่น ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า
ระหว่างประเทศ ได้แก่ WTO ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN Economic Community (AEC)
LW496 ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
2(2-0-4)
(Taxation and Tax Court Procedure Law)
การจัดตั้งศาลภาษี อานาจ และขอบเขตของศาลภาษีอากรกลาง วิธีพิจารณาคดีภาษีอากรประเภทต่างๆ
การอุทธรณ์ภาษี
LW497 อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก
2(2-0-4)
(Arbitration and Alternative Dispute Resolutions)
ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการระงับข้อพิพาทแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญ าโตตุลาการ หลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับของสถาบันอนุญ าโตตุลาการ และข้อ
แตกต่างระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สาคัญ ข้อพิจารณาในการทาสัญญา การเลือกกฎหมายและวิธีการ
ระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
และคาพิพากษาของศาล
LW498 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law)

2(2-0-4)
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แนวความคิ ด ลั ก ษณะ และหลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา โดยเฉพาะลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า และการคุ้มครองสิทธิตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

รายวิชาสหกิจศึกษา
LW499 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
ศึกษาก่อน : ศึกษาครบทุกวิชาในกลุ่มวิชาแกน
การปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานประกอบการอย่ า งมี ร ะบบ ตามสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเป็ น ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ตนในสังคมการทางาน รวมทั้งดาเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาและพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการ
มอบหมาย
กลุ่มวิชาโทสาขาวิชานิตศิ าสตร์
LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(General Principles of Law)
ความสาคัญของกฎหมายต่อสังคมและบุคคล ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หรือศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายกับเทคโนโลยี ฯลฯ ระบบกฎหมายใน
ปัจจุบัน ประเภทของกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการนิติ
บัญญัติ การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา สถาบันทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
LX002 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Environment Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้อมในด้าน
การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน และ
มาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดล้อม ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ การควบคุมการใช้ที่ดิน
และกฎหมายผังเมือง
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LX003 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ระเบียบปฏิบัติสาหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุ หีบห่อ การโฆษณา หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
LX004 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Law of Business Crime)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของอาชญากรรมทางธุรกิจ
อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิ ดจากห้างหุ้นส่วนบริษั ท (Corporate Crime) มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการ
ดาเนินการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ รวมถึงการได้เปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบ
อาชญากรรมทางธุ รกิ จ ได้ แ ก่ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การจารกรรมข้ อ มู ล ทางโทรสาร การดั ก ฟั งทางโทรศั พ ท์ (Wire
Tapping) ตลอดจนการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
LX005 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Securities and Securities Exchange Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ความหมายและประเภทของหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์ ประเภทและลักษณะของธุรกิจ
หลักทรัพย์ การกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และ
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to International Investment Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง
และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุน
ทางการเงิน (Portfolio Investment) อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายขององค์การการค้าโลก
(WTO) รวมทั้งนโยบาย หรือข้อปฏิบัติของ GATT ที่มีผลกระทบกับการลงทุนระหว่างประเทศ

แผนการศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
(นอกเวลาทาการ)
ภาคต้ น / 2562
รหัสวิชา
LW101
LW102
LW103
LW104
LW105
LW205
LW206

ชื่ อวิชา
กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
ประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย
การเขียนทางกฎหมาย
กฎหมายมหาชน
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
18 หน่ วยกิต

เงื่อนไข
ก่ อนเรียน
-

ภาคปลาย / 2562
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง) ก่อนเรียน

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW204

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
LW103

LW207

กฎหมายลักษณะหนี้

3(3-0-6)

-

LW209

กฎหมายลักษณะซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์
และเช่าซื้อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

พระธรรมนู ญศาลยุติธรรมและประวัติศาสตร์
กฎหมายไทย

2(2-0-4)

-

LW212

LW214

รวม

14 หน่ วยกิต

ภาคฤดูร้อน / 2562
รหัสวิชา
LW208
LW210

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง) ก่อนเรียน
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ และ
3(3-0-6)
ลาภมิควรได้
กฎหมายลัก ษณะตัว แทน นายหน้ า ยื ม ฝาก
3(3-0-6)
ทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และรับขน
ชื่ อวิชา

รวม

6 หน่ วยกิต

ภาคต้ น / 2563
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW211

กฎหมายลักษณะประกันและหลักประกัน
(Insurance and Secure Transactions)
กฎหมายเกี่ ยวกับตราสารพาณิ ชย์ ตัว๋ เงิ น และ
บัญชีเดินสะพัด

LW314
LW315
LW316
LW318

LW456

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายลักษณะครอบครัว
กฎหมายภาษีอากร

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย
รวม

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง) ก่อนเรียน
2(2-0-4)
2(2-0-4)

-

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

-

2(2-0-4)
15 หน่ วยกิต

-

ภาคปลาย / 2563
รหัสวิชา
LW317
LW320
LW322
LW323
LW324
LW430

ชื่ อวิชา
กฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
กฎหมายปกครองและศาลปกครอง
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
รวม
15 หน่ วยกิต

เงื่อนไข
ก่ อนเรียน
-

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

เงื่อนไข
ก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน
LW320

ฤดูร้อน / 2563
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW321

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

LW427
LW428

กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หน่ วยกิต

ภาคต้ น / 2564
รหัสวิชา
LW235
LW425
LW426
LW429
LW435

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม
2(2-0-4)
หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา
3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการ
3(3-0-6)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
การให้คาปรึ กษาทางกฎหมายและการว่าความ
2(2-0-4)
รวม
12 หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา

เงื่อนไข
ก่ อนเรียน
-

