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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559 

___________________________________ 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะนิติศาสตร์ 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย : หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Laws Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ช่ือเตม็ (ไทย) : นิติศาสตรบณัฑิต 
ช่ือยอ่ (ไทย) : น.บ. 
ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor  of  Laws 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) : LL.B.

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)
 มุ่งใหน้ักศึกษามีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัทฤษฎีดา้นกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
ซ่ึงสามารถออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสถานประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน  ภาครัฐ  
และภาครัฐวสิาหกิจภายในประเทศ  และสถาบนัธุรกิจระหว่างประเทศ  โดยให้สอดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากความตอ้งการของตลาดงาน  และให้ตรงกบัความตอ้งการของธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศดว้ย 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ 
 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับนกัศึกษาไทย  และนกัศึกษาต่างชาติที่สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัที่จดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ปรับปรุงจากหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  ใหค้วามเห็นชอบการ

ปรับปรุงหลกัสูตร  เม่ือวนัที่  20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
 สภาวชิาการพจิารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร  ใน

การประชุมคร้ังที ่3/2559   เม่ือวนัที่ 30   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2559
 สภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ใหก้ารอนุมตัิเห็นชอบหลกัสูตร  ในการ

ประชุมคร้ังที่ 3/2559 (316)  เม่ือวนัที่  4  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2559
 เปิดสอนในภาคตน้  ปีการศึกษา  2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา  2561 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

 ที่ปรึกษากฎหมาย
 เจา้หนา้ที่กฎหมายของหน่วยงานเอกชน
 ผูป้ระกอบการอิสระ
 ผูพ้พิากษา
 พนกังานอยัการ
 ทนายความ
 ขา้ราชการ หรือพนกังานฝ่ายกฎหมาย

9. ช่ือ -  นามสกลุ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
ล าดบั
ท่ี 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ขวญักมล 
ทิพยม์โนสิงห์ 

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2544 
น.บ. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2538 

2 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

อาภสัรา 
เทพจ านงค์ 

น.ม. กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2536 

3 ผูช่้วย 
ศาสตราจารย ์

อมัพวรรณ์ 
มงคลอินทร์ 

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2546 
น.บ. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2530 

4 ผูช่้วย 
ศาสตราจารย ์ 
ดร. 

ณฐัริกา  แชน S.J.D Bank and Finance Golden Gate University, 
International Legal  
Sutdies, USA 

2555 

LL.M Bank and Finance Golden Gate University, 
International Legal  
Sutdies, USA 

2548 

น.บ. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2545 
5 อาจารย ์ น ้าฝน  ลิมปเจต LL.M. International 

Commercial Law 
CEPMLP, University of 
Dundee, UK 

2553 

น.ม. กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2547 

น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 
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3.1.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
มี 2 แผน คือ 
1. แผนปกติ

1) กลุ่มวชิาแกน   84 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น   15 หน่วยกิต 

2. แผนสหกิจศึกษา
1) กลุ่มวชิาแกน   84 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น   9 หน่วยกิต 
3) รายวชิาสหกิจศึกษา    6  หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

3.1.3.1 รหัสวิชา 
 รายวิชาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 

2 ตวั และตวัเลข 3 ตวั น าหนา้ทุกรายวชิาในหลกัสูตรต่อไปน้ี 
1) รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาต่างๆ ในหมวดศึกษาทั่วไปมีรหัสน าหน้าช่ือวิชา ซ่ึงมี
ความหมายดงัต่อไปน้ี 

อกัษรตวัแรก คือ คณะวชิา ประกอบดว้ย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ จัดบริการ ได้แก่ กลุ่มวิชา

สงัคมศาสตร์ 
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์จดับริการ 

ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาภาษา กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชีวติ 
S หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดบริการ 

ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อกัษรตวัที่สอง คือ  G  หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
เลขหลกัร้อย  คือ  0  หมายถึง รายวชิาศึกษาทัว่ไป 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01-99 

2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชา

เฉพาะดา้น และจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
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ก. กลุ่มวิชาแกน 
อักษรตวัแรกและตวัที่สอง คือ คณะวิชาที่สอน และคณะที่

ใหบ้ริการสอน ประกอบดว้ย 
 LW หมายถึง  คณะนิติศาสตร์ 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีที่ ประกอบดว้ย 

1  หมายถึง  จดัสอนในชั้นปีที่ 1 
2  หมายถึง  จดัสอนในชั้นปีที่ 2 
3  หมายถึง  จดัสอนในชั้นปีที่ 3 
4  หมายถึง  จดัสอนในชั้นปีที่ 4 

เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิา ตั้งแต่ 01-99 
BA  หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ 

 AC  หมายถึง  คณะบญัชี 
เลขหลกัร้อย  9 หมายถึง วชิาที่ใหบ้ริการ 
เลขหลกัสิบ  8  หมายถึง  คณะนิติศาสตร์ เป็นคณะที่รับบริการ 
เลขหลกัหน่วย  หมายถึง ล าดบัวชิาตั้งแต่ 1-9 

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
อกัษรตวัแรกและตวัที่สอง LW หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีที่ ประกอบดว้ย 

3  หมายถึง  จดัสอนในชั้นปีที่ 3 
4  หมายถึง  จดัสอนในชั้นปีที่ 4 

เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  
 คือล าดบัวชิาตั้งแต่ 01-99 

ค. กลุ่มวิชาโท 
อกัษรตวัแรก    L  หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
อกัษรตวัที่สอง    X  หมายถึง รายวชิาโท 
เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย  

คือล าดบัวชิาตั้งแต่ 001  เป็นตน้ไป 
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3.1.3.2 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  มี  5 ก ลุ่มวิชา จ  านวน  30 หน่วยกิต

ประกอบดว้ย 
ก.  กลุ่มวิชาภาษา  (15 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG008 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
(Thai for Communication) 

3(3-0-6) - 

HG009 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) - 

HG010 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009 
หรือ คะแนน 

TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า 

HG011 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 
(English for Communication 3) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010 
หรือ คะแนน 

TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า 

HG012 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 
(English for Communication 4) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011 
หรือ คะแนน 

TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า 

หมายเหตุ ส าหรับกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ นกัศึกษาสามารถยืน่ผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า 
ตามที่ระบุไวใ้นค าอธิบายรายวิชา เพื่อยกเวน้รายวิชาภาษอังกฤษได้ โดยตอ้งยื่นผลคะแนนสอบ 
TOEIC ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ที่นักศึกษาเขา้ศึกษา ในกรณีที่ยื่นผล
คะแนน TOEIC 550 หรือมากกวา่ นกัศึกษาสามารถไดรั้บการยกเวน้วชิาภาษาองักฤษไดทุ้กรายวชิา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 
(ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป) ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ  านวนหน่วยกิตที่ไดรั้บการ
ยกเวน้เพือ่ใหมี้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่หลกัสูตรก าหนด 
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ข.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (6 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SG004 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
(Modern Science and Technology) 

3(3-0-6) - 

SG005 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ
ชีวติประจ าวนั 
(Mathematics and Statistics for Daily 
Life) 

3(3-0-6) - 

SG006 การรู้ทางดิจิทลั 
(Digital  Literacy) 

3(3-0-6) - 

ค.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BG003 การประกอบการเชิงนวตักรรม 
(Innovative Entrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

ง.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  (3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG022 การบริหารตนเอง 
(Self-Management) 

3(3-0-6) -
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จ.  กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต (3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG032 ทกัษะการด ารงชีวติในสงัคมโลก 
(Global Life Skills) 

3(3-0-6) - 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  มี 2 กลุ่มวชิา จ  านวนรวม 99 หน่วยกิต
ก.  กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 84 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW101 กฎหมายแพง่ : หลกัทัว่ไป 
(Civil Law : General Principles) 

3(3-0-6) - 

LW102 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา 
(Juristic Act and Contract) 

3(3-0-6) - 

LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป 
(Criminal Law : General Principles) 

3(3-0-6) - 

LW104 ประวตัิศาสตร์หลกักฎหมาย 
(Legal History) 

2(2-0-4) - 

LW105 การเขียนทางกฎหมาย 
(Legal Writing) 

2(2-0-4) - 

LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ 
(Criminal Law : Offenses)  

3(3-0-6) ศึกษาก่อน LW103 

LW205 กฎหมายมหาชน 
(Public Law) 

2(2-0-4) - 

LW206 กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น 
(Property Law) 

3(3-0-6) - 

LW207 กฎหมายลกัษณะหน้ี 
(Obligations) 

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW208 กฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงาน
นอกสัง่ และลาภมิควรได ้
(Wrongful Acts ; Torts, Management 
of Affairs without Mandate and Undue 
Enrichments) 

3(3-0-6) - 

LW209 กฎหมายลกัษณะซ้ือขาย แลกเปล่ียน 
ให ้เช่าทรัพย ์และเช่าซ้ือ 
(Laws of Sales, Exchange, Gift, Hire 
of Property and Hire Purchase) 

3(3-0-6) - 

LW210 กฎหมายลกัษณะตวัแทน นายหนา้ ยมื 
ฝากทรัพย ์จา้งแรงงาน จา้งท าของ และ
รับขน 
(Laws of Agency, Brokerage, 
Borrowing, Deposit, Hire of Services, 
Hire of Works and Carriage) 

3(3-0-6) - 

LW211 กฎหมายลกัษณะประกนัและ
หลกัประกนั 
(Insurance and Secure Transactions) 

2(2-0-4) - 

LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการ
ปกครอง 
(Constitutional Law and Politics) 

3(3-0-6) - 

LW214 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรมและ
ประวตัิศาสตร์กฎหมายไทย 
(Constitution of Courts of Justice and 
Thai Legal History) 

2(2-0-4) - 

LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
(Industrial and Environmental Law) 

2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW314 กฎหมายเก่ียวกบัตราสารพาณิชย ์ 
ตัว๋เงิน และบญัชีเดินสะพดั 
(Commercial Negotiable Instruments 
and Current Accounts) 

2(2-0-4) - 

LW315 กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ 
(Law of Business Organizations) 

3(3-0-6) - 

LW316 กฎหมายลกัษณะครอบครัว 
(Family Law) 

3(3-0-6) - 

LW317 กฎหมายลกัษณะมรดก 
(Law of Succession) 

3(3-0-6) - 

LW318 กฎหมายภาษีอากร 
(Taxation Law) 

3(3-0-6) - 

LW320 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ 1 
(Law of Civil Procedure 1) 

3(3-0-6) - 

LW321 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ 2 
(Law of Civil Procedure 2) 

2(2-0-4) ศึกษาก่อน LW320 

LW322 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 
(Law of Criminal Procedure) 

3(3-0-6) - 

LW323 กฎหมายแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
(Labour Law and Social Welfare) 

2(2-0-4) - 

LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง 
(Administrative Law and 
Administrative Court) 

2(2-0-4) - 

LW425 หลกัวชิาชีพนกักฎหมายและนิติปรัชญา 
(Legal Profession and Philosophy of 
Law) 

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW426 กฎหมายลกัษณะลม้ละลายและการ
ฟ้ืนฟูกิจการ 
(Bankruptcy Law and Reorganization) 

3(3-0-6) - 

LW427 กฎหมายลกัษณะพยาน 
(Law of Evidence) 

2(2-0-4) - 

LW428 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 
(Public International Law) 

2(2-0-4) - 

LW429 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนก 
คดีบุคคล 
(Private International Law) 

2(2-0-4) - 

LW430 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 
(International Trade Law) 

2(2-0-4) - 

LW456 กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจประกนัภยั 
(Insurance Business Law) 

2(2-0-4) - 

ข.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ  านวน 15 หน่วยกิต 
แผนปกติ  เลื อกในก ลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน  15 

หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะดา้น จ านวน 9 

หน่วยกิต และวชิาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์ 
TCB (Technology and Creative Business) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW412 สมัมนากฎหมายธุรกิจ 
(Seminar in Business Law) 

3(1-4-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW417 กฎหมายกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(Law, Science & Technology) 

2(2-0-4) - 

LW461 กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ 
(Competition Law) 

2(2-0-4) - 

LW472 กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 (Copyright Law) 

2(2-0-4) - 

LW473 กฎหมายสิทธิบตัร 
 (Patent Law) 

2(2-0-4) - 

LW474 กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และความลบั
ทางการคา้ 
(Trademark and Trade Secret Law) 

2(2-0-4) - 

LW475 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจบนัเทิง 
 (Entertainment Law) 

2(2-0-4) - 

LW476 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจการกีฬา 
(Sport Business Law) 

2(2-0-4) - 

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบการ 
GBE (Global Business for Entrepreneurs) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW326 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหวา่ง
ประเทศ 
(International Economic and Investment 
Law) 

2(2-0-4) - 

LW410 กฎหมายการคา้กลุ่มประเทศอิสลาม 
(Law of Trade in Islamic Countries) 

2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW413 การรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค 
(Regional Economic Integration in Asia-
Pacific) 

2(2-0-4) - 

LW432 การคา้สินคา้ระหวา่งประเทศ  
(International Trade in Goods) 

2(2-0-4) - 

LW433 การคา้บริการระหวา่งประเทศ  
(International Trade in Services) 

2(2-0-4) - 

LW436 สมัมนากฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ
ส าหรับนกัธุรกิจ  
(Seminar in Global Trade Law for 
Entrepreneurs) 

3(1-4-4) - 

LW437 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศใน 
ยคุโลกาภิวตัน์ 
(International Financial Institutions and 
Globalization) 

2(2-0-4) - 

LW438 การซ้ือขายทางพาณิชยกรรมระหวา่ง
ประเทศ 
(International Commercial Sales) 

2(2-0-4) - 

LW439 มรดกทางวฒันธรรมกบัการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
(Global Trade and Cultural Patrimony) 

2(2-0-4) - 

LW459 กฎหมายพาณิชยนาวแีละการจดัซ้ือจดัหา
สินคา้ขา้มชาต ิ
(Maritime Law and Global Sourcing) 

2(2-0-4) -
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กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี 
CFT (Capital Market Finance and Tax) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

AC982 หลกัการบริหารธุรกิจ การเงิน และ 
การบญัชีส าหรับนกักฎหมาย 
(Principles of Business Management, 
Finance and Accounting for Lawyer) 

2(2-0-4) - 

LW431 กฎหมายเก่ียวกบัการเงินองคก์รธุรกิจ 
(Law of Corporate Finance) 

2(2-0-4) ศึกษาก่อน LW315 

LW451 กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(Public Limited Company Law) 

2(2-0-4) - 

LW452 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการและดูแลก ากบั 
ตลาดทุน 
(Law on Capital Market Management/ 
Regulatory Principle) 

2(2-0-4) - 

LW453 กฎหมายภาษีอากรส าหรับธุรกิจ การเงิน 
และการลงทุน  
(Taxation Law on Business Finance and 
Investment) 

2(2-0-4) - 

LW454 สมัมนากฎหมายตลาดทุน การเงินและภาษี 
(Seminar in Capital Market, Finance and 
Tax Law) 

3(3-0-6) - 

LW455 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์
(Securities Law) 

2(2-0-4) - 

LW457 กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 
(Financial Institutions Law) 

2(2-0-4) - 

LW464 กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน 
(Investment Law) 

2(2-0-4) -
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กลุ่มวิชาส่ือไร้พรมแดนและเทคโนโลยีการส่ือสาร 
GMCT (Global Media and Communications Technology) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW411 ส่ือและการส่ือสารไร้พรมแดน 
(Global Media and Communications 
Policy) 

2(2-0-4) - 

LW412 สมัมนากฎหมายธุรกิจ  
(Seminar in Business Law) 

3(1-4-4) - 

LW414 อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้
คอมพวิเตอร์ในการกระท าความผดิ 
(Cybercrime and Computer Misuse) 

2(2-0-4) - 

LW458 กฎหมายและนโยบายการกระจายเสียง 
(Broadcasting Law and Policy) 

2(2-0-4) - 

LW461 กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ 
(Competition Law) 

2(2-0-4) - 

LW469 กฎหมายและนโยบายวา่ดว้ยการส่ือสาร 
(Communications Law and Policy) 

2(2-0-4) - 

LW470 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (Law and Information Technology) 

2(2-0-4) - 

LW474 กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และความลบั
ทางการคา้ 
 (Trademark and Trade Secret Law) 

2(2-0-4) - 

LW475 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจบนัเทิง 
 (Entertainment Law) 

2(2-0-4) -
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กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลังงาน 
LTE (Logistics Transportation and Energy) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW415 สมัมนากฎหมายเก่ียวกบัโลจิสติกส์ ขนส่ง
และพลงังาน 
(Seminar in Logistics Transportation and 
Energy) 

3(1-4-4) - 

LW420 กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตราย 
(Transportation of Dangerous Goods 
Law) 

2(2-0-4) - 

LW421 กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางอากาศ 
(Aviation Law) 

2(2-0-4) - 

LW433 การคา้บริการระหวา่งประเทศ 
(International Trade in Services) 

2(2-0-4) - 

LW459 กฎหมายพาณิชยนาวแีละการจดัซ้ือจดัหา
สินคา้ขา้มชาต ิ
(Maritime Law and Global Sourcing) 

2(2-0-4) - 

LW460 กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกและการ
กระจายสินคา้ 
(Land Transportation Law and 
Distribution) 

2(2-0-4) - 

LW465 กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง โซ่อุปทาน และ 
โลจิสติกส์ 
(Transportation Law, Supply Chain and 
Logistics) 

2(2-0-4) - 

LW466 กฎหมายและนโยบายปิโตรเลียมระหวา่ง
ประเทศ 
(International Petroleum Law and Policy) 

2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW467 กฎหมายและนโยบายพลงังาน 
(Energy Law and Policy) 

2(2-0-4) - 

LW468 โลจิสติกส์และส่ิงแวดลอ้ม 
(Green Logistics) 

2(2-0-4) - 

กลุ่มวิชาธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ 
FLB (Franchise and License Business) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

AC982 หลกัการบริหารธุรกิจ การเงิน และ 
การบญัชีส าหรับนกักฎหมาย 
(Principles of Business Management, 
Finance and Accounting for Lawyer) 

2(2-0-4) - 

LW410 กฎหมายการคา้กลุ่มประเทศอิสลาม 
(Law of Trade in Islamic Countries) 

2(2-0-4) - 

LW413 การรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค 
(Regional Economic Integration in Asia-
Pacific) 

2(2-0-4) - 

LW414 อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้
คอมพวิเตอร์ในการกระท าความผดิ 
(Cybercrime and Computer Misuse) 

2(2-0-4) - 

LW416 กฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 
(Licensing Law) 

2(2-0-4) - 

LW424 หลกักฎหมายและสญัญาแฟรนไชส์ 
(Principles of Franchise Law and 
Franchise Agreement) 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW461 กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ 
(Competition Law) 

2(2-0-4) - 

LW465 กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง โซ่อุปทาน 
และโลจิสติกส์  
(Transportation Law, Supply Chain and 
Logistics) 

2(2-0-4) - 

LW474 กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และความลบั
ทางการคา้ 
 (Trademark and Trade Secret Law) 

2(2-0-4) - 

LW479 กฎหมายเก่ียวกบัการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ 
(International Franchising ) 

2(2-0-4) - 

LW488 สมัมนาในธุรกิจแฟรนไชส์ 
(Seminar in Franchise Business) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน LW424 
และ LW479 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล  
HRM (Human Resoruce Management) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA983 พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 

2(2-0-4) - 

LW440 กฎหมายแรงงานส าหรับนกับริหารงาน
บุคคล 
(Employment Laws for the HR 
Professional) 

2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW441 หวัขอ้พเิศษ: การจดัท าเอกสารทาง
กฎหมายเพือ่การบริหารภายในองคก์ร 
(Special Topics: Legal Form and 
Documents for Internal Administration) 

2(2-0-4) - 

LW442 กฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานแรงงานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
(Labour Standards in an Industrial Sector) 

2(2-0-4) - 

LW443 สมัมนาประเด็นทางกฎหมาย เทคนิคการ
เจรจาและการระงบัขอ้พพิาทในองคก์ร
ธุรกิจ          
(Seminar on Legal Issues and Guideline 
for Collective Bargaining and Dispute 
Resolution ) 

2(2-0-4) - 

LW444 สมัมนาแนวโนม้ นโยบาย และผลกระทบ
ต่อการเคล่ือนยา้ยบุคลากรต่างชาติ 2 (2-0-4)
(Seminar on Future Flow of Foreign 
Worker’s Issues: Trends, Policies, 
Impacts) 

2(2-0-4) - 

LW445 สมัมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในยคุโลกาภิวตัน์  
(Seminar on Human Resources 
Management in the Era of Globalization) 

3(1-4-4) 
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กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป 
(General Law) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW327 สมัมนากฎหมายเก่ียวกบัการต่อตา้น
การทุจริต 
(Seminar on Law Related to Anti-
Corruption) 

2(2-0-4) - 

LW401 กฎหมายสหภาพยโุรป 
(European Union Law) 

2(2-0-4) - 

LW402 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Law) 

2(2-0-4) - 

LW403 กฎหมายสนธิสญัญา 
(Law of Treaty) 

2(2-0-4) - 

LW404 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและ 
ความรับผดิชอบในผลิตภณัฑ ์
(Consumer Protection Law and 
Product Liability Law) 

2(2-0-4) - 

LW405 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
(Real Estate Business Law) 

2(2-0-4) - 

LW406 กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
(Law of Economic Crime) 

2(2-0-4) - 

LW407 สมัมนากฎหมายธุรกิจและการลงทุน
ระหวา่งประเทศ 
(Seminar in International Business and 
Investment Law) 

2(2-0-4) - 

LW408 กฎหมายทะเล 
(Law of  the Sea) 

2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW409 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
(International Economic Law) 

2(2-0-4) - 

LW418 กฎหมายกบัการพฒันา 
(Law and Development) 

2(2-0-4) - 

LW419 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องตน้ 
(Introduction to Public Economic 
Law) 

2(2-0-4) - 

LW422 หวัขอ้พเิศษในทางนิติศาสตร์ 
(Special Topics in Law) 

2(2-0-4) - 

LW423 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ 
(Law and Economics) 

2(2-0-4) - 

LW435 การใหค้  าปรึกษาทางกฎหมายและ 
การวา่ความ 
(Counseling and Advocacy) 

2(2-0-4) - 

LW446 ระเบียบและวธีิการวิจยัทางกฎหมาย 
(Legal Research Methodology) 

2(2-0-4) - 

LW447 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 1 
(English for Lawyer 1) 

2(2-0-4) ศึกษาก่อน HG012 

LW448 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 2 
(English for Lawyer 2) 

2(2-0-4) ศึกษาก่อน LW447 

LW449 กฎหมายอวกาศ 
(Space Law) 

2(2-0-4) - 

LW450 กฎหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข   
(Medical and Public Health Law) 

2(2-0-4) - 

LW462 การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา 
(Contract Drafting and Negotiation) 

2(2-0-4) - 

LW486 นิติเวชวทิยา 
(Forensic Law) 

2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW487 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจการเกษตร   
(Agricultural Law) 

2(2-0-4) - 

LW489 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
(International Environmental Law) 

2(2-0-4) ศึกษาก่อน LW235 

LW491 สมัมนากฎหมายภาษีอากร 
(Seminar in Taxation Law) 

2(2-0-4) - 

LW492 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศ และวธีิพจิารณาคดี 
(The Intellectual Property and 
International Trade Court and 
Procedure Law) 

2(2-0-4) - 

LW493 กฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ 
และอนุสญัญาภาษีซอ้น 
(International Taxation Law and 
Double Treaty Taxation) 

2(2-0-4) - 

LW494 กฎหมายการคลงั 
(Fiscal Law) 

2(2-0-4) - 

LW495 กฎหมายภาษีอากรส าหรับธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
(Taxation Law for International 
Business) 

2(2-0-4) - 

LW496 ศาลภาษีอากรและวธีิพจิารณาคดี 
ภาษีอากร 
(Taxation and Tax Court Procedure 
Law) 

2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW497 อนุญาโตตุลาการและการระงบั 
ขอ้พพิาททางเลือก 
(Arbitration and Alternative Dispute 
Resolutions) 

2(2-0-4) - 

LW498 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual Property Law) 

2(2-0-4) - 

รายวิชาสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LW499 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6(0-40-20) ศึกษาครบทุกวชิา
ในกลุ่มวชิาแกน 

ค. รายวิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 วิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษาต่าง

คณะมาเลือกเรียนไดจ้  านวน 15 หน่วยกิต มีดงัต่อไปน้ี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LX001 หลกักฎหมายทัว่ไป 
(General Principles of Law) 

3(3-0-6) - 

LX002 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเบื้องตน้ 
(Introduction to Environment Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  LX001 

LX003 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและความ
รับผดิชอบในผลิตภณัฑเ์บื้องตน้ 
(Introduction to Consumer Protection 
Law and Product Liability Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  LX001 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

LX004 กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางธุรกิจ
เบื้องตน้ 
(Introduction to Law of Business 
Crime) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  LX001 

LX005 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยเ์บื้องตน้ 
(Introduction to Securities and 
Securities Exchange Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  LX001 

LX006 กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนระหวา่ง
ประเทศเบื้องตน้ 
(Introduction to International 
Investment Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  LX001 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือก เส รีอย่างน้อย จ านวน  6 

หน่วยกิต ทั้งน้ี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในคณะใดๆ ของมหาวิทยาลยัไดต้าม
ความสนใจ 
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3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
3.1.5.1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

3.1.5.1.1 กลุ่มวิชำภำษำ  

HG008 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร                       3(3-0-6) 
(Thai  for Communication)  
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  หลกัการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน 

การใชภ้าษาไทยเพือ่ถ่ายทอดความคิดอยา่งเป็นระบบและสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

HG009 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 1                     3(3-0-6) 
(English for Communication 1) 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นทกัษะ

การฟัง เพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทกัทาย
เร่ิมตน้สนทนา  แนะน าตนเอง  ต้อนรับ  ถามและตอบขอ้มูลอย่างง่าย การอ่านขอ้ความระดับ                 
ย่อหน้าอย่างง่ายๆ  เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น  การเขียนข้อความสั้ นๆ ใน
รูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

HG010 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 2  3(3-0-6) 
(English for Communication 2) 
ศึกษาก่อน: HG009  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250 

หรือเทียบเท่า 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   โดยเน้นทักษะการฟัง              

เพื่อจบัใจความส าคญั  และรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การมีส่วนร่วม    
ในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่างๆ  ที่พบ                   
ในชีวิตประจ าวนั  รวมทั้งการน าเสนอและเปรียบเทียบขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งง่าย  การอ่านขอ้ความ
ในหัวขอ้ที่หลากหลายและสามารถสรุปเร่ืองได ้ การเขียนขอ้ความในหัวขอ้ที่หลากหลายทั้งใน
รูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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HG011  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 3                       3(3-0-6) 
(English  for Communication 3) 
ศึกษาก่อน: HG010 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 

หรือเทียบเท่า 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ทางธุรกิจในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็น

การบูรณาการทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศพัท ์ การน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกับบริษทั สินคา้และบริการ  การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  การเขียน
บนัทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การอ่านข่าวที่เก่ียวกับธุรกิจและสรุปใจความส าคญั                
ในเร่ืองที่อ่าน 

HG012  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 4                       3(3-0-6) 
(English  for Communication 4) 
ศึกษาก่อน: HG011 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 หรือคะแนน TOEIC 450  

หรือเทียบเท่า 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงเป็น

การบูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
เบื้องตน้  และการสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จ าลอง การเขียนจดหมายสมคัรงาน  และประวตัิ
ส่วนตัวในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุปความเก่ียวกับ
สถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนั  รวมทั้งการส่ือสารทางธุรกิจในวฒันธรรมที่แตกต่าง 

หมำยเหตุ  ส าหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC  หรือ
เทียบเท่าตามที่ระบุไวใ้นค าอธิบายรายวิชาเพื่อเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษได ้ 
ในกรณีที่ยืน่ผลคะแนน  TOEIC 550  หรือมากกว่า  นักศึกษาสามารถเทียบโอนวชิา
ภาษาองักฤษไดทุ้กรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ในกรณีที่นักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้
เทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาตอ้ง ล งทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเวน้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 
ไม่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยกิตที่ไดรั้บเทียบโอน      
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3.1.5.1.2 กลุ่มวิชำวทิยำศำสตร์และคณติศำสตร์ 

SG004   วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่           3(3-0-6) 
(Modern Science and Technology) 
วทิยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความตอ้งการของมนุษย ์เทคโนโลยชีีวภาพ วสัดุศาสตร์ พลงังาน
ทดแทน นาโนเทคโนโลย ี

SG005   คณติศำสตร์และสถิติส ำหรับชีวิตประจ ำวัน   3(3-0-6) 
(Mathematics and Statistics for Daily Life)          
ความส าคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ  บทบาทของคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัและในทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการแปลผลโดยใช้โปรแกรม
ประยกุตท์ี่ทนัสมยั 

SG006   กำรรู้ทำงดิจิทัล   3(3-0-6) 
(Digital Literacy) 
การใชส่ื้อดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท างาน

ร่วมกนั การใชเ้คร่ืองมือและแหล่งทรัพยากรดิจิทลัในการคน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์และประเมิน
ขอ้มูล เพือ่การตดัสินและแกปั้ญหา การศึกษาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ การสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผลงาน
ดิจิทลั  จริยธรรม และความปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจน
ผลกระทบของส่ือดิจิทลัที่มีต่อบุคคล ธุรกิจ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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3.1.5.1.3 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 

BG003   กำรประกอบกำรเชิงนวัตกรรม                                               3(3-0-6) 
(Innovative Entrepreneurship) 
หลกัการและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นนวตักรรมการประกอบการ รูปแบบการท า

ธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้เบื้ องต้นด้านการเงิน การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจ
พอเพยีง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผดิชอบต่อสงัคม และวสิาหกิจสงัคม 

3.1.5.1.4 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 

HG022   กำรบริหำรตนเอง                                          3(3-0-6) 
(Self- Management) 
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา 

พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่มเก่ียวกับการรับรู้  การเรียนรู้ แรงจูงใจ  ความฉลาดทาง
อารมณ์  การมีวุฒิภาวะ และสุขภาวะ  มีความอดทน ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
การน าและการท างานเป็นทีม การจดัการความขดัแยง้อย่างสร้างสรรค์  หลักการคิดและการใช้
เหตุผล  การวิเคราะห์และเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยแ์ละน าไปสู่การรู้จกัตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและ
ปรับตวัได ้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวติ 

3.1.5.1.5 กลุ่มวิชำพัฒนำคุณภำพชีวิต 

HG032  ทักษะกำรด ำรงชีวิตในสังคมโลก                   3(3-0-6)   
(Global Life Skills) 
ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นในการด ารงชีวติ ทั้งของตนเองและทางสงัคม ระบบทางสงัคม 

โครงสร้างและสถาบันทางสังคม ความเป็นพลเมืองในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีต่อสังคมไทย  ตลอดจนศิลปะและ
วฒันธรรมที่หลากหลายในสังคมโลก รวมทั้งการพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมและการพฒันาสงัคมใหอ้ยูดี่มีสุข รวมทั้งสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศ 
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3.1.5.2 หมวดวิชำเฉพำะ 
3.1.5.2.1 กลุ่มวิชำแกน 

LW101  กฎหมำยแพ่ง : หลักทั่วไป                                 3(3-0-6)  
(Civil Law : General Principles) 
ความหมายความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย  ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย 

การบัญญัติ  การเปล่ียนแปลง และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืนๆ ระบบกฎหมายที่ส าคญัของโลก การใช้ การตีความ ผลบงัคบั และ             
การบังคับตามกฎหมาย  สิทธิ   หน้าที่   การใช้สิทธิและการใช้สิทธิเกินส่วน  นิรโทษกรรม 
หลักสุจริต  หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง โดยเน้นสิทธิและหน้าที่ในทางแพ่งของบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 นอกจากที่เป็นเน้ือหาของวิชากฎหมายลักษณะ                    
นิติกรรมและสญัญา 

LW102 กฎหมำยลักษณะนิติกรรมและสัญญำ               3(3-0-6)  
(Juristic Act and Contract) 
หลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 รวมทั้ง

ระยะเวลา อายุความ และหลกักฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 2 
รวมทั้งพฒันาการของกฎหมายสญัญาในเร่ืองขอ้สญัญาที่ไม่เป็นธรรม 

LW103  กฎหมำยอำญำ : ภำคทั่วไป                           3(3-0-6)  
(Criminal Law : General Principles) 
หลักทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ได้แก่ หลักทัว่ไป                

วา่ดว้ย การกระท า สภาวะจิตใจ และโทษ 
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LW104   ประวัติศำสตร์หลักกฎหมำย                                   2(2-0-4)  
(Legal History) 
ความเขา้ใจบทบาทกฎหมายต่อชุมชน วิวฒันาการและประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ

ระบบกฎหมาย และกฎหมายในภูมิภาคต่างๆ เช่น กฎหมายโรมัน กฎหมายเยอรมัน กฎหมาย
ฝร่ังเศส อันเป็นตน้ก าเนิดกฎหมายภาคพื้นยโุรปในระบบ Civil Law และกฎหมายจารีตประเพณี
ของประเทศอังกฤษอัน เป็นต้นก า เนิ ดของกฎหมาย  Common Lawประวัติ ศ าสต ร์และ 
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายไทยในยคุสมยัต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศที่มีต่อ
ระบบกฎหมายไทย 

LW105  กำรเขียนทำงกฎหมำย       2(2-0-4)  
(Legal Writing) 
ความส าคญัและความจ าเป็นในการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารทางกฎหมาย  การเขียน

เรียงความและรายงานทางกฎหมาย  การเขียนเอกสารโตต้อบ  การบนัทึกและการท าความเห็นทาง
กฎหมายและเอกสารทางกฎหมายประเภทต่างๆ  รวมทั้งฝึกการใชภ้าษาเทคนิคทางกฎหมาย 

LW204   กฎหมำยอำญำ : ภำคควำมผิด                           3(3-0-6)  
(Criminal Law : Offenses) 
ศึกษาก่อน: LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป 

  หลกักฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ไดแ้ก่ 
ความผดิเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง ความผดิเก่ียวกบัการ
ยติุธรรม ความผิดเก่ียวกบัศาสนา ความผิดเก่ียวกบัความสงบสุขของประชาชน ความผิดเก่ียวกับ
การก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชน ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและการแปลง ความผิดเก่ียวกับ
การคา้ ความผดิเก่ียวกบัเพศ ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกาย ความผดิเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง 
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์และลหุโทษ 
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LW205   กฎหมำยมหำชน                                              2 (2-0-4) 
(Public Law) 

    ความเป็นมาและวิวฒันาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลกัษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมายและความจ าเป็นของการปกครองโดย
กฎหมาย สถาบนัทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบของรัฐ การเป็น                  
นิติบุคคลและสถาบนัต่างๆ ของรัฐ อ านาจและทฤษฎีเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยก
การใชอ้  านาจอธิปไตย อ านาจดุลพินิจ และอ านาจผูกพนันิติกรรมทางปกครอง และการใชอ้  านาจ
ของศาลปกครอง รวมถึงแนวความคิดและนิติวธีิ (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน 

LW206   กฎหมำยลักษณะทรัพย์สิน                      3 (3-0-6)  
(Property Law) 

   หลกักฎหมายเก่ียวกบัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ แดนแห่งกรรมสิทธ์ิ 
การใช้กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิรวม ทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ สิทธิครอบครอง ภาระจ ายอม และ
หลกัเกณฑท์างกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

LW207   กฎหมำยลักษณะหนี ้                                  3 (3-0-6)  
(Obligations) 

        หลักพื้นฐานของกฎหมายลักษณะหน้ีและความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีและลูกหน้ี 
อันประกอบด้วยวตัถุแห่งหน้ี ผลแห่งหน้ี  การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงบัหน้ี การช าระหน้ี  
การปลดหน้ี  การหกักลบลบหน้ี  การแปลงหน้ีใหม่และหน้ีเกล่ือนกลืนกนั 

LW208   กฎหมำยลักษณะละเมิด จัดกำรงำนนอกค ำส่ัง และลำภมิควรได้ 3(3-0-6)  
(Wrongful Acts; Torts, Management of  Affairs without 
Mandate and Undue Enrichments) 

 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทน 
การนิรโทษกรรม การจดัการงานนอกสัง่ และลาภมิควรได ้
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LW209   กฎหมำยลักษณะซ้ือขำย  แลกเปลี่ยน  ให้  เช่ำทรัพย์ และเช่ำซ้ือ                    3(3-0-6) 
(Laws of Sales, Exchange, Gift, Hire of  Property and 
Hire Purchase) 
หลกักฎหมายลักษณะซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้  เช่าทรัพย ์และเช่าซ้ือ รวมถึงพฒันาการ

ทางกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกรรมทางพาณิชยรู์ปแบบอ่ืนท านองเดียวกนั 

LW210   กฎหมำยลักษณะตัวแทน นำยหน้ำ ยืม ฝำกทรัพย์ จ้ำงแรงงำน จ้ำงท ำของ 3(3-0-6) 
และรับขน 
(Laws of Agency, Brokerage, Borrowing, Deposit, Hire of Services,  
Hire of Works and Carriage) 
หลกักฎหมายลกัษณะตวัแทน นายหนา้ ยมื ฝากทรัพย ์ จา้งแรงงาน จา้งท าของ และ  

รับขน รวมถึงพฒันาการของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

LW211  กฎหมำยลักษณะประกันและหลักประกัน    2(2-0-4)  
(Insurance and Secure Transactions) 

   หลักกฎหมายลกัษณะค ้าประกัน จ  านอง จ าน า  และหลักกฎหมายลักษณะประกันภยั 
รวมถึงกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัวนิาศภยั  การประกนัชีวติ  การประกนัสุขภาพ  การประกนัภยั
บุคคลที่สาม   

LW212   กฎหมำยรัฐธรรมนูญและกำรเมืองกำรปกครอง   3(3-0-6) 
(Constitutional Law and Politics) 

    ทฤษฎีทางการเมือง  รูปแบบการปกครอง  และสถาบนัทางการเมือง  ตลอดจนการจดั
องค์กรบริหารราชการแผ่นดิน   ประวติัและวิวฒันาการของรัฐธรรมนูญ  องค์กรต่างๆ ของรัฐ 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ทฤษฎีและหลกัการที่ส าคญัของระบอบรัฐธรรมนูญ  ไดแ้ก่  อ านาจ
อธิปไตย  ทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อ  านาจ  หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รวมทั้ง
ปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
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LW214   พระธรรมนูญศำลยุติธรรมและประวัติศำสตร์กฎหมำยไทย                          2(2-0-4)  
(Constitution of Courts of Justice and Thai Legal History) 

       ประวตัิศาสตร์ วิวฒันาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนัเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในระบบกฎหมายไทยและศึกษาระบบศาลในประเทศไทยที่มีอ  านาจพิจารณาคดี                   
ทั้ งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ระบบศาลยุติธรรมและศาลช านัญพิเศษ  ได้แก่ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา ศาลแรงงาน และศาลภาษี รวมถึงขอบเขตและอ านาจของ
ศาลแต่ละประเภท 

LW235   กฎหมำยอุตสำหกรรมและส่ิงแวดล้อม       2(2-0-4) 
(Industrial and Environmental Law) 
แนวคิดและหลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การควบคุมการ

ประกอบกิจการโรงงาน   การควบคุมส่ิงที่เป็นพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม  และศึกษาแนวคิดและ
หลักกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  การศึกษาและการจัดท ารายงานผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม (EIA) ฯลฯ การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีส่ิงแวดล้อม รวมทั้งคาร์บอนเครดิต และ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

LW314   กฎหมำยเกีย่วกับตรำสำรพำณชิย์ ต๋ัวเงิน และบัญชีเดินสะพดั               2(2-0-4)  
(Commercial Negotiable Instruments and Current Accounts) 
หลกักฎหมายลกัษณะตัว๋เงินและบญัชีเดินสะพดั  ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

รวมถึงตราสารเปล่ียนมืออ่ืนๆ ที่ส าคญั และใชใ้นวงการธุรกิจปัจจุบนั 

LW315   กฎหมำยเกีย่วกับองค์กรธุรกิจ                           3(3-0-6)  
(Law of Business Organizations)  

  ความส าคญัขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์ในการจดัตั้งและด าเนินการ                  
ห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และองคก์รธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ (Joint 
Venture) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร และความสัมพนัธ์กับ
บุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง การก ากบัและตรวจสอบรวมถึงหลกับรรษทัภิบาล (Corporate Governance) 
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LW316    กฎหมำยลักษณะครอบครัว                        3(3-0-6)  
 (Family Law) 

   หลกักฎหมายลกัษณะครอบครัว การหมั้น การสมรส ความเป็นโมฆะของการสมรส 
ความสัมพนัธร์ะหวา่งสามีภรรยา ทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภรรยา  บิดามารดากบับุตร สิทธิหนา้ที่ของ
บิดามารดาและบุตร  ความปกครอง  บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเล้ียงดู 

LW317   กฎหมำยลักษณะมรดก 3(3-0-6)  
(Law of Succession) 

    หลกักฎหมายเก่ียวกบัมรดก  สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก  พนิัยกรรม  วธีิจดัการและ
ปันทรัพยม์รดก 

LW318   กฎหมำยภำษีอำกร                                    3(3-0-6)  
(Taxation Law) 
ทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร การคลัง งบประมาณแผ่นดิน ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม การอุทธรณ์ภาษี   อากรแสตมป์  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตามประมวลรัษฎากร  รวมถึงปัญหากฎหมายและการปฏิบตัิ 

LW320   กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 1                3(3-0-6)  
(Law of Civil Procedure 1) 

     หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป  ซ่ึงประกอบด้วยศาล  คู่ความ 
การยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสารพยานหลักฐาน  ค  าพิพากษาและค าสั่ง  และวิธีพิจารณา
ในศาลชั้นตน้  ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีพิจารณาสามญัในศาลชั้นตน้  วิธีพิจารณาวิสามญัในศาลชั้นตน้ 
วธีิพจิารณาคดีมโนสาเร่ การพจิารณาโดยขาดนดัอนุญาโตตุลาการ 

LW321    กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 2               2(2-0-4)  
(Law of Civil Procedure 2)  
ศึกษาก่อน: LW320  กฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่  1 

    หลักกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา และการ
บงัคบัตามค าพพิากษาหรือค าสัง่ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ภาคบงัคบัคดี 
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LW322   กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  3(3-0-6)  
(Law of Criminal Procedure)  
หลกักฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 

LW323  กฎหมำยแรงงำนและสวสัดิกำรสังคม             2(2-0-4)  
(Labour Law and Social Welfare) 
หลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวติัความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย 

หลกักฎหมายคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ ์ศาลแรงงาน และวธีิพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัหางาน การท างานของคนต่างดา้ว หลกัสวสัดิการสังคม ประวตัิและววิฒันาการของ
การประกนัสงัคมและกฎหมายประกนัสงัคมในประเทศไทย 

LW324   กฎหมำยปกครองและศำลปกครอง                2(2-0-4) 
(Administrative Law and Administrative Court) 
ประวติัและลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง ในระบบ

กฎหมายต่างๆ หลกัการพื้นฐาน  การใชแ้ละการตีความกฎหมายปกครอง การจดัระเบียบราชการ
บริหารการจดัตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน  ทฤษฎีว่าด้วยการ
กระท าของฝ่ายปกครอง ผลบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการ
บงัคบัทางปกครอง  หลกัเกณฑ์เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัราชการของฝ่ายปกครอง สัญญาทาง
ปกครอง  ศาลปกครอง  และวธีิพจิารณาคดีปกครอง 

LW425  หลักวิชำชีพนักกฎหมำยและนิติปรัชญำ      3(3-0-6)  
(Legal Profession and Philosophy of Law) 

  ววิฒันาการของวชิาชีพกฎหมาย  ความรับผดิชอบและงานของนกักฎหมายในสาขาต่างๆ 
อุดมคติและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย  จริยธรรม  และมารยาทที่นักกฎหมายพึงตอ้งปฏิบัติ  
หน่วยงานควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกบัความ
รับผิดชอบ  ภาระหน้าที่   และหน่วยงานควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายในประเทศต่างๆ 
ทั้งระบบ  Civil Law  และ Common Law  และวิวฒันาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมาย
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  ตลอดจนปัญหาว่าดว้ยอุดมคติ จรรยาบรรณจริยธรรม  และรากฐาน
แห่งกฎหมาย 
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LW426   กฎหมำยลักษณะล้มละลำยและกำรฟ้ืนฟูกิจกำร                                     3(3-0-6) 
(Bankruptcy Law and Reorganization) 

       แนวคิดและววิฒันาการของกฎหมายลม้ละลาย   กระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย  วธีิการ
จดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี  อ านาจหน้าที่ของเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์ อ านาจศาล  และกระบวน
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  การสอบสวน  บทก าหนดโทษ  ตลอดจนแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการ
ฟ้ืนฟูองคก์รธุรกิจที่ประสบปัญหา 

LW427   กฎหมำยลักษณะพยำน                                2(2-0-4)  
(Law of Evidence)  

        หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน  หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน 
หลกักฎหมายลกัษณะพยานตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง  และประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา 

LW428  กฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีเมือง        2(2-0-4)  
(Public International Law) 
ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ   ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมาย

ระหวา่งประเทศและกฎหมายในประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ    เขตแดนและเขตอ านาจของรัฐ 
สนธิสญัญา  การระงบัขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ  กฎหมายทะเล  ความรับผดิชอบของรัฐ  กฎหมาย
การทูต  ความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม   และกฎหมายภาคสงคราม 

LW429    กฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีบุคคล      2(2-0-4)  
(Private International Law) 

      ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การขดักันแห่ง
กฎหมาย  ระบบกฎหมาย และระบบศาลที่ใช้บังคับกับคดี รวมถึงการบังคับให้เป็นไปตาม 
ค  าพพิากษา  ภูมิล าเนา  สญัชาติ  สถานะของคนชาติและคนต่างดา้ว   การขดักนัแห่งกฎหมาย 
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LW430   กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ               2(2-0-4)  
(International Trade Law ) 
ที่มาของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุนระหว่าง

ประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการซ้ือขายเทคโนโลย ีบทบาทของสัญญาทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 
ธุรกิจแฟรนไชส์ กระบวนการผลิตสินคา้ การค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่
เก่ียวกับสัญญาการส่งออกและน าเข้าสินค้า  Incoterms  เลตเตอร์ออฟเครดิต พิธีการศุลกากร
ระหว่างประเทศ   การประกันภยัทางทะเลและทางอากาศ การช าระและการโอนเงินระหว่าง
ประเทศดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

LW456   กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจประกันภัย                 2(2-0-4)  
(Insurance Business Law) 

 พระราชบญัญติัประกนัชีวิต  พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  พระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 การควบคุมตวัแทนนายหนา้ ประกาศและกฎกระทรวงต่างๆ รวมถึง
แนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง 

3.1.5.2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน 

กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและธุรกิจสร้ำงสรรค์ 
TCB (Technology and Creative Business) 

LW412    สัมมนำกฎหมำยธุรกิจ                                3(1-4-4)  
(Seminar in Business Law) 
ปฏิบัติการเก่ียวกับประเด็นส าคญัทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบนัที่มีผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศ   โดยใชก้รณีศึกษา ค  าพิพากษา หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
มาเป็นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะตอ้งส่งงานเชิงปฏิบติัการตามอาจารยท์ี่ปรึกษาก าหนดให้ตาม
ความสนใจและความเช่ียวชาญของนกัศึกษา 
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LW417   กฎหมำยกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      2(2-0-4)  
(Law, Science & Technology) 

    ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไดแ้ก่  GMO Cloning และ 
Medical Ethics เป็นตน้ 

LW461   กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ         2(2-0-4)  
(Competition Law) 

         เศรษฐกิจเสรี ระบบการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศในระบบต่างๆ กฎหมายว่าด้วย             
การแข่งขนัทางการคา้ องค์กร อ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ พร้อมทั้ง      
การวินิจฉัยและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายป้องกัน                  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินคา้จากต่างประเทศ  ขอ้ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยสินคา้และ
บริการระหวา่งประเทศ 

LW472   กฎหมำยลิขสิทธ์ิ 2(2-0-4)  
(Copyright Law) 
ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิ ประเภทของงานที่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิ สิทธิของผูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิ กฎหมายลิขสิทธ์ิในยคุดิจิตอล 
การคุม้ครองลิขสิทธใ์นต่างประเทศ 

LW473   กฎหมำยสิทธิบัตร 2(2-0-4)  
(Patent Law) 
ความเป็นมาของกฎหมายสิทธิบตัร ลกัษณะของส่ิงที่ขอรับสิทธิบตัรได ้และขอ้ยกเวน้ 

สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร การละเมิดสิทธิบตัร การบงัคบัใชสิ้ทธิ กระบวนการยืน่ขอรับสิทธิบตัรใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ 
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LW474   กฎหมำยเคร่ืองหมำยกำรค้ำและควำมลับทำงกำรค้ำ 2(2-0-4)  
(Trademark and Trade Secret Law) 
หลกักฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ลกัษณะเคร่ืองหมายการคา้ และขอ้ยกเวน้การคุม้ครอง

เคร่ืองหมายการคา้ ลกัษณะและรูปแบบการคุม้ครอง การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
การด าเนินคดีเคร่ืองหมายการคา้ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพิธีสารมาดริด (Madrid 
Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลบัทางการคา้ ลกัษณะความลบัทางการคา้และขอ้ยกเวน้
การคุม้ครองความลับทางการคา้ การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรูปแบบการคุม้ครองความลับ
ทางการคา้ 

LW 475   กฎหมำยเกีย่วกับธุรกิจบันเทิง 2(2-0-4)  
(Entertainment Law) 
ความเป็นมา และประเด็นปัญหาเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา                 

ในแง่มุมต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบนัเทิง ในประเทศไทย เช่น การพมิพ,์ โทรทศัน์, ภาพยนตร์ และ
ดนตรี เป็นตน้ โดยรวมถึง ประเด็นทางด้านการส่ือสาร การแข่งขันทางการค้า ทางสังคมและ                 
ทางจริยธรรม ทางนโยบายเก่ียวกบัการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิตอลส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพในธุรกิจ
บนัเทิง  

LW476  กฎหมำยเกีย่วกับธุรกิจกำรกีฬำ 2(2-0-4)  
(Sport Business Law) 
ประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจกีฬา รวมถึงการเป็นผูส้นับสนุนและ               

ท  าการเผยแพร่กีฬา ประเด็นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ละเมิด สญัญา ทรัพยสิ์นทางปัญญา แรงงาน 
การแข่งขนัทางการค้า การเจรจาต่อรองของกลุ่มนักกีฬา การกีดกันนักกีฬา การแพทยส์ าหรับ
นกักีฬา และสิทธิทางส่ือของนกัศึกษา เป็นตน้ 
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กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศส ำหรับผู้ประกอบกำร 
GBA (Global Business for Entrepreneurs) 

LW326    กฎหมำยเศรษฐกิจและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ  2(2-0-4)  
(International Economic and Investment Law) 
โครงสร้าง  บทบาท  หน้าที่  และกฎระเบียบขององคก์ารระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ 

โดยเน้นองค์การการคา้โลก (WTO)  และศึกษากฎระเบียบขององค์การการคา้โลก รวมทั้งศึกษา
กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนภายใตก้รอบของ WTO และการลงทุนในระดบัภูมิภาคภายใตก้รอบของ
อาเซียน  และสนธิสัญญาทวิภาคี  (Bilateral Investment Treaty – BIT) ที่ประเทศไทยท ากับ
ต่างประเทศ  ตลอดจนผลกระทบของการก่อตั้งเขตการคา้เสรีและสหภาพศุลกากรต่อปริมาณ               
การลงทุนระหวา่งประเทศในประเทศไทยและอาเซียน 

LW410   กฎหมำยกำรค้ำกลุ่มประเทศอสิลำม            2(2-0-4) 
(Law of Trade in Islamic Countries) 

    หลกักฎหมายอิสลามที่มีผลกระทบต่อการคา้และธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการคา้และการลงทุนกบักลุ่มประเทศอิสลาม รวมทั้งกฎหมายครอบครัว ทรัพยสิ์น
และระบบศาลของกลุ่มประเทศอิสลาม 

LW413   กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจในภูมภิำคเอเชียแปซิฟิค 2(2-0-4)  
(Regional Economic Integration in Asia-Pacific) 
กฎเกณฑ์ในเร่ืองการรวมกลุ่มทางการค้า (Regional Trade Integration) ในการพฒันา

เศรษฐกิจในระดบัทวภิาคีและพหุภาคี ความสัมพนัธ์ของการรวมกลุ่มทางการคา้กบักฎเกณฑข์อง 
WTO โดยเน้นกรอบของข้อตกลงการรวมกลุ่มในระดับทวิภาคีและภูมิภาคในภาคพื้นยุโรป 
อเมริกาเหนือ เอเชีย-แปซิฟิค อาทิเช่น สหภาพยโุรป การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans Pacific Partnership (TPP) 
เป็นตน้ 
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LW432   กำรค้ำสินค้ำระหว่ำงประเทศ  2(2-0-4)  
(International Trade in Goods ) 
กฎเกณฑ์ที่ส าคัญของ WTO ในการค้าสินค้า (Trade in Goods) ซ่ึงรวมไปถึงการลด

อุปสรรคทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ การระงบัขอ้พิพาทใน WTO การคา้และส่ิงแวดลอ้ม การคา้
สินคา้เกษตรกรรม การอุดหนุนสินคา้และการทุ่มตลาดการคา้และสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา และ
การคา้และประเทศก าลงัพฒันา 

LW433   กำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศ  2(2-0-4)  
(International Trade in Services) 
กฎเกณฑท์ี่ส าคญัของการคา้บริการ (Trade in Services) ทั้งในบริบทของขอ้ตกลงวา่ดว้ย

การคา้บริการ (GATS) และกรอบการคา้บริการอ่ืนๆ โดยเน้นการศึกษาเร่ืองหลกัปฏิบตัิเยี่ยงชาติ 
(National Treatment) และการเปิดตลาด (Market Access) ของการคา้บริการ 

LW436 สัมมนำกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศส ำหรับนักธุรกิจ 3(1-4-4) 
(Seminar in Global Trade Law for Entrepreneurs) 
ปฏิบติัการเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางการคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัที่มีผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศ   โดยใช้กรณีศึกษา ค  าพิพากษา หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งงานเชิงปฏิบติัการตามอาจารยท์ี่ปรึกษาก าหนดให้
ตามความสนใจและความเช่ียวชาญของนกัศึกษา 

LW437 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศในยุคโลกำภิวัตน์ 2(2-0-4) 
(International Financial Institutions and Globalization) 
บทบาทที่ส าคญัของสถาบนัทางการเงินระหวา่งประเทศ หลกัการ เคร่ืองมือทางการเงิน 

และระบบของการเงินและตลาดเงินในภูมิภาคและในระดบัระหว่างประเทศ นโยบายทางการเงิน
ระหวา่งประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศที่พฒันาแลว้ และประเทศก าลงัพฒันา รวมถึงกรณีศึกษา
ในเร่ืองการเงินระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการค้าของ
ประเทศ 
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LW438 กำรซ้ือขำยทำงพำณชิยกรรมระหว่ำงประเทศ 2(2-0-4) 
(International Commercial Sales) 
หลักการของสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การ

ประกนัภยัระหวา่งประเทศ และระบบการช าระหน้ีระหว่างประเทศ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดจากขอ้
พพิาททางพาณิชกรรมระหว่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงการบงัคบัใชอ้นุสัญญาองคก์ารสหประชาชาติว่า 
ดว้ยสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ (CISG) และการใช ้INCOTERMS  

LW439  มรดกทำงวัฒนธรรมกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 2(2-0-4) 
(Global Trade and Cultural Patrimony) 
หลักการและหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ เก่ียวข้องกับการคุ้มครองมรดกทาง

วฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบการคา้เสรีและการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม มิติของ
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม บทบาทขององคก์ารระหว่าง
ประเทศในการส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศที่ไม่ท าลายมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงกรณีศึกษาที่
เกิดจากขอ้พพิาทของการคา้ระหวา่งประเทศที่ส่งผลกระทบต่อมรดกทางวฒันธรรม 

LW459   กฎหมำยพำณชิยนำวีและกำรจัดซ้ือจัดหำสินค้ำข้ำมชำติ                  2(2-0-4)  
(Maritime Law and Global Sourcing) 

    ประเด็นและวิธีการเก่ียวกบัการจดัซ้ือและการจดัหา บทบาทของการจดัซ้ือและจดัหาใน
การบริหารโซ่อุปทาน การตดัสินใจต่างๆ ในการจดัซ้ือ การพฒันากลยุทธ์ในการจดัซ้ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนการจัดซ้ือ ขั้นตอนในการจดัซ้ือ การคัดเลือกผูจ้ ัดหา การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ การรู้จกัและจดัหาสินคา้จากแหล่งต่างๆ ทัว่โลก เทอมการคา้ในการจดัหา 
ไดแ้ก่ INCOTERM เป็นตน้ การจดัซ้ือแบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ ์และศึกษา
กฎระเบียบต่าง เช่น อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่า ด้วยสัญญาซ้ือขายสินคา้ระหว่าง
ประเทศ (CISG) หลกัเกณฑก์ารรับขนของทางทะเล การท านิติกรรมลกัษณะต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
เรือ สิทธิของคนงานและผูป้ฏิบติังานทางทะเล ความรับผดิอนัเกิดจากเรือโดนกนัการช่วยเหลือกูภ้ยั
ทางทะเล ขอ้จ ากดัความรับผดิ และบทบาทของกฎหมายพาณิชยนาวใีนประเทศไทย 
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กลุ่มวิชำตลำดทุน กำรเงิน และภำษี 
CFT (Capital Market Finance and Tax) 

AC982  หลักกำรบริหำรธุรกิจ กำรเงิน และกำรบัญชีส ำหรับนักกฎหมำย  2(2-0-4)  
(Principles of Business Management, Finance and Accounting for Lawyer) 
หลักการเบื้องต้นและความรู้ที่จ  าเป็นเก่ียวกับหลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และ                 

การบัญชี มี เน้ือหาเก่ียวกับการบริหารงาน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดท างบประมาณ 
การวางแผนการด าเนินงาน การบญัชีการเงินเบื้องตน้ และการบญัชีบริหาร เพื่อให้นกัศึกษามีความ
เขา้ใจและน ามาปรับใชก้บัอาชีพนกักฎหมาย 

LW431   กฎหมำยเกีย่วกับกำรเงินองค์กรธุรกิจ 2(2-0-4)  
(Law of Corporate Finance) 
ศึกษาก่อน:  LW315 กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ 
รูปแบบการบริหารจดัการแนวทางปฏิบติัทางธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหา

แหล่งเงินทุนขององคก์รธุรกิจจากสถาบนัการเงินและจากการระดมทุนจากประชาชน รวมถึงการ
ใหห้ลกัประกนัสินเช่ือธุรกิจแก่สถาบนัการเงินและเพื่อการระดมทุนจากประชาชน การจดัหาแหล่ง
เงินทุนของกิจการโดยการออกตราสารทุน ตราสารหน้ี การระดมทุนผ่านกองทุนรวมและการควบ
รวมกิจการ ตลอดจนการศึกษาแนวทางปฏิบติัและภาระภาษีที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว  

LW451 กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 2(2-0-4) 
  (Public Limited Company Law) 
ความแตกต่างของบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั การจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากัด 

การออกหลกัทรัพยเ์สนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป การเลิกบริษทัมหาชนจ ากัดการบริหารจดัการ 
และสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู ้ถือหุ้น และต่อบุคคลภายนอกรวมทั้ ง
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเก่ียวกบับริษทัมหาชนจ ากดั  
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LW452 กฎหมำยเกีย่วกับกำรจัดกำรและดูแลก ำกับตลำดทุน 2(2-0-4) 
(Law on Capital Market Management/Regulatory Principle) 
การด าเนินงานและหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการ

ก ากบัดูแลตลาดทุน อ านาจหน้าที่ในการก ากบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ด้านการระดมทุน และ
การควบคุมการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์การพฒันาตลาดทุนไทย การควบคุมและก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้ง
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ 

LW453  กฎหมำยภำษีอำกรส ำหรับธุรกิจ กำรเงิน และกำรลงทุน 2(2-0-4) 
(Taxation Law on Business Finance and Investment) 
หลักการจัดเก็บภาษีอากร การวิเคราะห์ปัญหาทางภาษีอากรในกรณีต่างๆ รวมทั้ ง 

การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ การเงิน และการลงทุนโดยเนน้ภาษีทางตรง ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และประเด็นส าคญัเก่ียวกบัภาษีทางออ้มอ่ืนๆ 

LW454  สัมมนำกฎหมำยตลำดทุน กำรเงนิและภำษี 3(3-0-6) 
(Seminar in Capital Market, Finance and Tax Law) 
การท ารายงานวิจยัเก่ียวกับประเด็นส าคญัเก่ียวกบัตลาดทุน การเงิน และภาษี โดยใช้

กรณีศึกษา ค  าพิพากษา หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะตอ้งส่งงาน                 
เชิงปฏิบติัการโดยอาจารยท์ี่ปรึกษาก าหนดให้และเป็นไปตามความสนใจและความเช่ียวชาญของ
นกัศึกษา 

LW455   กฎหมำยเกีย่วกับหลกัทรัพย์                                             2(2-0-4)  
(Securities Law) 
แนวคิดเก่ี ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน   การก ากับดูแลธุรกิจหลักท รัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์ และองค์กร/หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงการเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน                  
ตลาดหลกัทรัพย ์ การระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ ความหมายแล ะประเภทของ
หลักทรัพย์  การออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย ์ 
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ
และประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจหลกัทรัพย ์
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LW457   กฎหมำยเกีย่วกับสถำบันกำรเงนิ                 2(2-0-4)  
(Financial Institutions Law) 

    ความหมายและความส าคญัของสถาบันการเงิน   นโยบายของรัฐ  และบทบาทของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการควบคุมก ากับดูแลสถาบันการเงินต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน  
กฎหมายและขอ้บังคบัในการด าเนินกิจการของสถาบันการเงิน โดยเน้นการศึกษาบทบาทของ
ธนาคารพาณิชยใ์นการรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การให้บริการทั้ งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  และการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการควบคุมและ
พฒันาสถาบนัการเงิน   

LW464    กฎหมำยเกีย่วกับกำรลงทุน                                2(2-0-4)  
(Investment Law) 
กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนตามกฎหมายในประเทศไทย โดยศึกษาในประเด็น   

ที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว การส่งเสริมการลงทุน รูปแบบการลงทุนดว้ย
วธีิการต่างๆ และขอ้จ ากดัการลงทุนอ่ืนๆ เป็นตน้ 

กลุ่มวิชำส่ือไร้พรมแดนและเทคโนโลยีกำรส่ือสำร 
GMCT (Global Media and Communications Technology) 

LW411   ส่ือและกำรส่ือสำรไร้พรมแดน            2(2-0-4)  
(Global Media and Communications Policy) 

    ประเด็นและข้อพิจารณาต่างๆทางด้านกฎหมาย สังคม ปรัชญา และเทคโนโลย ี
ผลกระทบดา้นต่างๆที่ไดเ้กิดขึ้นแลว้หรืออาจที่จะเกิดขึ้นไดจ้ากนโยบายและการควบคุมที่เก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นโลกาภิวตัน์ (globalization) ของส่ือ การส่ือสารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง รวมไป
ถึงการท าความเข้าใจว่าการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่ือและ
การส่ือสารมีผลต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ของแนวทางในการวางนโยบาย
การควบคุมส่ือและการส่ือสารอยา่งไร 
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LW412    สัมมนำกฎหมำยธุรกิจ                                3(1-4-4)  
(Seminar in Business Law) 
ปฏิบัติการเก่ียวกับประเด็นส าคัญทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบันที่ มีผลกระทบต่อ                 

การประกอบธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา ค  าพิพากษา หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งงานเชิงปฏิบติัการตามอาจารยท์ี่ปรึกษาก าหนดให้
ตามความสนใจและความเช่ียวชาญของนกัศึกษา 

LW414  อำชญำกรรมไซเบอร์และกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรกระท ำควำมผิด 2(2-0-4)  
(Cybercrime and Computer Misuse) 
รูปแบบและลกัษณะของอาชญากรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตหรือพื้นที่

ไซเบอร์  และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด รวมถึงผลกระทบที่มีต่อ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาไปที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าดว้ยอาชญากรรมไซเบอร์ของสภายโุรป และกฎหมายภายในประเทศ 
เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ศึ้กษา
ได้เข้าใจประเด็นทางกฎหมาย หลักการและเหตุผลในการบังคับใช้กฎหมายซ่ึงเก่ียวข้องกับ
อาชญากรรมไซเบอร์และการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่างๆ 

LW458   กฎหมำยและนโยบำยกำรกระจำยเสียง                 2(2-0-4)  
(Broadcasting Law and Policy) 

    หลกัการพื้นฐานและภาพรวมของกฎหมายและนโยบายวา่ดว้ยการกระจายเสียง โดยรวม
ถึงประเด็น ต่างๆดงัต่อไปน้ี ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยแีละการก ากบัดูแล 
บทบาทของหน่วยงานก ากบัดูแล การแข่งขนัในตลาดการกระจายเสียง การจดัสรรทรัพยากร เช่น 
คล่ืนความถ่ีและเลขหมาย การออกใบอนุญาต และการคุม้ครองผูบ้ริโภค   

LW461   กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ         2(2-0-4)  
(Competition Law) 

         เศรษฐกิจเสรี ระบบการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศในระบบต่างๆ กฎหมายว่าด้วย               
การแข่งขนัทางการคา้ องค์กร อ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ พร้อมทั้ง                 
การวนิิจฉยัและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ กฎหมายป้องกนัการทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนสินคา้จากต่างประเทศ  ขอ้ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยสินคา้และบริการ
ระหวา่งประเทศ 
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LW469  กฎหมำยและนโยบำยว่ำด้วยกำรส่ือสำร 2(2-0-4)  
(Communications Law and Policy) 

    หลกัการพื้นฐานและภาพรวมของกฎหมายและนโยบายว่าดว้ยการส่ือสาร โดยรวมถึง
ประเด็น ต่างๆดงัต่อไปน้ี ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยแีละการก ากบัดูแล  
บทบาทของหน่วยงานก ากับดูแล การลงทุนในกิจการโทรคมนาคม การแข่งขันในตลาด
โทรคมนาคม ปัญหาการเช่ือมต่อโครงข่าย การจดัสรรทรัพยากร เช่น คล่ืนความถ่ีและเลขหมาย 
การออกใบอนุญาต การใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึงและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

LW470   กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2(2-0-4)  
(Law and Information Technology) 
แนวคิดและหลักการของกฎหมายพิเศษในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติ                   

ในการคุม้ครองซอฟตแ์วร์ดว้ยกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตวั  แนวปฏิบติั
ในการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต  หลกัเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์  แนวปฏิบติัในการรับฟังพยานหลกัฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมุ่งเนน้ให้
ผูศึ้กษาเขา้ใจหลกัการและเหตุผล  รวมทั้งสามารถระบุหลกัการร่วมกนั  และความแตกต่างระหวา่ง
หลกัการตามกฎหมายทัว่ไป  และหลกักฎหมายเฉพาะส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

LW474   กฎหมำยเคร่ืองหมำยกำรค้ำและควำมลับทำงกำรค้ำ 2(2-0-4)  
(Trademark and Trade Secret Law) 
หลกักฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ลกัษณะเคร่ืองหมายการคา้ และขอ้ยกเวน้การคุม้ครอง

เคร่ืองหมายการคา้ ลกัษณะและรูปแบบการคุม้ครอง การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
การด าเนินคดีเคร่ืองหมายการคา้ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพิธีสารมาดริด (Madrid 
Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลบัทางการคา้ ลกัษณะความลบัทางการคา้และขอ้ยกเวน้
การคุม้ครองความลับทางการคา้ การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรูปแบบการคุม้ครองความลับ
ทางการคา้ 
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LW475   กฎหมำยเกีย่วกับธุรกิจบันเทิง 2(2-0-4)  
(Entertainment Law) 
ความเป็นมา และประเด็นปัญหาเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา                 

ในแง่มุมต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบนัเทิง ในประเทศไทย เช่น การพมิพ,์ โทรทศัน์, ภาพยนตร์ และ
ดนตรี เป็นตน้ โดยรวมถึงประเด็นทางด้านการส่ือสาร การแข่งขันทางการคา้ ทางสังคมและ                
ทางจริยธรรม ทางนโยบายเก่ียวกบัการเปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิตอลส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพในธุรกิจ
บนัเทิง  

กลุ่มวิชำโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลังงำน 
LTE (Logistics Transportation and Energy) 

LW415   สัมมนำกฎหมำยเกีย่วกับโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลังงำน 3(1-4-4)  
(Seminar in Logistics Transportation and Energy) 
วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายทั้ งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเก่ียวกับธุรกิจหรือ

กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลงังาน ที่น่าสนใจ หรือเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบนั 

LW420  กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย            2(2-0-4)  
(Transportation of Dangerous Goods Law) 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

อนัตราย ศึกษากฎหมายแม่บทที่ก  ากบัดูแลการขนส่งสินคา้อนัตรายและกฎระเบียบสากลที่จ  าเป็น
ของหน่วยงานที่ ควบ คุม ดูแลการขนส่งสินค้าอันตราย เช่น  MARPOL, Transportation of 
Dangerous Goods Recommendations (UN-Recommendations), IIMDG Code, Basel Convention, 
พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

LW421  กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงอำกำศ           2(2-0-4)  
(Aviation Law) 
กฎหมายและพระราชบญัญติัที่เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศ เช่น พระราชบญัญตัิ

การเดินอากาศ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการปฏิบติัต่ออากาศยานที่กระท าผดิกฎหมาย พระราชบญัญติั
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย รวมทั้ง โครงสร้างขององคก์ารบริหารการบิน การจราจรทาง
อากาศ ความรับผดิชอบต่อความเสียหายอนัก่อใหเ้กิดขึ้นโดยอากาศยานแก่บุคคลที่สามบนพื้นผวิ  

http://www.tnsc.com/html/images/stories/law/3.1.1law.pdf
http://www.tnsc.com/html/images/stories/law/3.1.1law.pdf
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LW433   กำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศ  2 (2-0-4)  
(International Trade in Services) 
กฎเกณฑท์ี่ส าคญัของการคา้บริการ (Trade in Services) ทั้งในบริบทของขอ้ตกลงวา่ดว้ย

การคา้บริการ (GATS) และกรอบการคา้บริการอ่ืนๆ โดยเน้นการศึกษาเร่ืองหลกัปฏิบตัิเยี่ยงชาติ 
(National Treatment) และการเปิดตลาด (Market Access) ของการคา้บริการ 

LW459   กฎหมำยพำณชิยนำวีและกำรจัดซ้ือจัดหำสินค้ำข้ำมชำติ                                 2(2-0-4)        
(Maritime Law and Global Sourcing) 

    ประเด็นและวิธีการเก่ียวกบัการจดัซ้ือและการจดัหา บทบาทของการจดัซ้ือและจดัหาใน
การบริหารโซ่อุปทาน การตดัสินใจต่างๆ ในการจดัซ้ือ การพฒันากลยุทธ์ในการจดัซ้ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนการจัดซ้ือ ขั้นตอนในการจดัซ้ือ การคัดเลือกผูจ้ ัดหา การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ การรู้จกัและจดัหาสินคา้จากแหล่งต่างๆ ทัว่โลก เทอมการคา้ในการจดัหา 
ไดแ้ก่ INCOTERM เป็นตน้ การจดัซ้ือแบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ ์และศึกษา
กฎระเบียบต่าง เช่น อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่า ด้วยสัญญาซ้ือขายสินคา้ระหว่าง
ประเทศ (CISG) หลกัเกณฑก์ารรับขนของทางทะเล การท านิติกรรมลกัษณะต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
เรือ สิทธิของคนงานและผูป้ฏิบติังานทางทะเล ความรับผดิอนัเกิดจากเรือโดนกนัการช่วยเหลือกูภ้ยั
ทางทะเล ขอ้จ ากดัความรับผดิ และบทบาทของกฎหมายพาณิชยนาวใีนประเทศไทย 

LW460   กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกและกำรกระจำยสินค้ำ 2(2-0-4)  
(Land Transportation Law and Distribution) 
บทบาท หน้าที่ของการขนส่งและการกระจายสินคา้ที่มีต่อการคา้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารและการจดัการการขนส่งและการกระจายสินคา้ 
หลกัการและรูปแบบการกระจายสินคา้ เง่ือนไขทางการคา้และเอกสารที่เก่ียวกบัการขนส่ง รวมถึง 
กรอบขอ้ตกลงและการบริหารการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบในการเปิด AEC รวมทั้ง กฎหมาย 
กฎเกณฑ ์กฎระเบียบ ขอ้ตกลงทางการคา้ของการขนส่งสินคา้ทั้งทางบกทั้งในประเทศและระหวา่ง
ประเทศตลอดจนความรับผดิ และการจ ากดัความรับผดิของผูข้นส่ง  
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LW465    กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง โซ่อุปทำน และโลจิสติกส์                                2(2-0-4)  
(Transportation Law, Supply Chain and Logistics) 
หลกัการและแนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษา

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ตกลงทางการคา้ ของการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก ทางน ้ า และ
ทางอากาศ ระหว่างประเทศตลอดจนความรับผิด และการจ ากดัความรับผดิของผูข้นส่ง โดยศึกษา
อนุสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและเปรียบเทียบกบัหลักกฎหมายไทย รวมทั้งศึกษา กฎระเบียบ และ
ขอ้ตกลงทางการคา้การขนส่งหลายรูปแบบในกลุ่ม AEC 

LW466   กฎหมำยและนโยบำยปิโตรเลียมระหว่ำงประเทศ 2(2-0-4)  
(International Petroleum Law and Policy) 
หลักกฎหมายและนโยบายที่ส าคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมระหว่างประเทศ 

โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์และความตกลงระหว่างประเทศเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม (Host 
Government) กบับริษทัน ้ ามนัหรือนกัลงทุน (Oil and Gas Company/Investors) และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ ในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้งศึกษาประเด็นเก่ียวกับภาษีปิโตรเลียมที่
เก่ียวขอ้ง 

LW467  กฎหมำยและนโยบำยพลังงำน  2(2-0-4)  
(Energy Law and Policy) 
แนวคิดและหลกักฎหมายและนโยบายพลงังานของประเทศไทยและของโลกในประเด็น

ต่างๆ อาทิ กฎเกณฑ์และกฎหมายในกิจการไฟฟ้า กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบกิจการ
พลงังาน กฎหมายและนโยบายพลงังานทดแทน (Renewable Energy) พลงังานกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) พลงังานทางเลือก (Alternative Energy) และพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมทั้งการบริหารจดัการพลงังานของรัฐ และบทบาทหนา้ที่ขององคก์รก ากบัดูแลกิจการ
พลงังาน (Energy Regulatory Institutions) 

LW468   โลจิสติกส์และส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4)  
(Green Logistics) 
การบริหารจดัการโลจิสติกส์และการขนส่งกระจายสินคา้ กฎหมายและกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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กลุ่มวิชำธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ 
FLB (Franchise and License Business) 

AC982  หลักกำรบริหำรธุรกิจ กำรเงิน และกำรบัญชีส ำหรับนักกฎหมำย  2(2-0-4)  
(Principles of Business Management, Finance and Accounting for Lawyer) 
หลักการเบื้องต้นและความรู้ที่จ  าเป็นเก่ียวกับหลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และ   

การบัญชี มี เน้ือหาเก่ียวกับการบริหารงาน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดท างบประมาณ 
การวางแผนการด าเนินงาน การบญัชีการเงินเบื้องตน้ และการบญัชีบริหาร เพื่อให้นกัศึกษามีความ
เขา้ใจและน ามาปรับใชก้บัอาชีพนกักฎหมาย 

LW410   กฎหมำยกำรค้ำกลุ่มประเทศอสิลำม            2(2-0-4)  
(Law of Trade in Islamic Countries) 

    หลกักฎหมายอิสลามที่มีผลกระทบต่อการคา้และธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการคา้และการลงทุนกบักลุ่มประเทศอิสลาม รวมทั้งกฎหมายครอบครัว ทรัพยสิ์น
และระบบศาลของกลุ่มประเทศอิสลาม 

LW413   กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจในภูมภิำคเอเชียแปซิฟิค 2(2-0-4)  
(Regional Economic Integration in Asia-Pacific) 
กฎเกณฑ์ในเร่ืองการรวมกลุ่มทางการค้า (Regional Trade Integration) ในการพฒันา

เศรษฐกิจในระดบัทวภิาคีและพหุภาคี ความสัมพนัธ์ของการรวมกลุ่มทางการคา้กบักฎเกณฑข์อง 
WTO โดยเน้นกรอบของข้อตกลงการรวมกลุ่มในระดับทวิภาคีและภูมิภาคในภาคพื้นยุโรป 
อเมริกาเหนือ เอเชีย-แปซิฟิค อาทิเช่น สหภาพยโุรป การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans Pacific Partnership (TPP) 
เป็นตน้ 
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LW414  อำชญำกรรมไซเบอร์และกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรกระท ำควำมผิด 2(2-0-4)  
(Cybercrime and Computer Misuse) 
รูปแบบและลกัษณะของอาชญากรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตหรือพื้นที่

ไซเบอร์  และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด รวมถึงผลกระทบที่มีต่อ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาไปที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าดว้ยอาชญากรรมไซเบอร์ของสภายโุรป และกฎหมายภายในประเทศ 
เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ศึ้กษา
ได้เข้าใจประเด็นทางกฎหมาย หลักการและเหตุผลในการบังคับใช้กฎหมายซ่ึงเก่ียวข้องกับ
อาชญากรรมไซเบอร์และการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่างๆ 

LW416  กฎหมำยเกีย่วกับกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ  2(2-0-4)  
(Licensing Law) 
หลกักฎหมายเก่ียวกบัการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจชนิดต่างๆ อาทิ การอนุญาตให้

ใช้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ ปัญหาขอ้กฎหมายที่คาบเก่ียวระหว่างกฎหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา กฎหมายสญัญา และกฎหมายแข่งขนัทาง การคา้ 

LW424 หลักกฎหมำยและสัญญำแฟรนไชส์ 2(2-0-4) 
(Principles of Franchise Law and Franchise Agreement) 
ลกัษณะและรูปแบบของระบบแฟรนไชส์ ความสัมพนัธ์ของกฎหมายและกลยทุธ์ใน

ระบบแฟรนไชส์ หลกักฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น กฎหมายสัญญา
และขอ้สัญญาที่ไม่เป็นธรรม การแข่งขนัทางการคา้ การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา การระงบั                
ขอ้พิพาทในทางการคา้ การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา การระงบัขอ้พพิาทในทางการคา้ เป็นตน้ 
ศึกษากลไกทางกฎหมายในการก ากับและควบคุมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ แนวคิดและ
หลกัการกฎหมายแฟรนไชส์ของประเทศไทยและของต่างประเทศ และศึกษาโครงสร้างสัญญาและ
เง่ือนไขสญัญาแฟรนไชส์ในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ สัญญาใหสิ้ทธิแฟรนไชส์แบบสาขาเด่ียว (Single 
Unit Franchise) แบบพัฒนาพื้นที่  (Area Development Franchise) และแบบมาสเตอร์ (Master 
Franchise) การจดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูลในธุรกิจแฟรนไชส์ (Disclosure Document) 
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LW461   กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ         2(2-0-4)  
(Competition Law) 

         เศรษฐกิจเสรี ระบบการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศในระบบต่างๆ กฎหมายว่าด้วย              
การแข่งขนัทางการคา้ องค์กร อ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ พร้อมทั้ง      
การวนิิจฉยัและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ กฎหมายป้องกนัการทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนสินคา้จากต่างประเทศ  ขอ้ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยสินคา้และบริการ
ระหวา่งประเทศ 

LW465    กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง โซ่อุปทำน และโลจิสติกส์                                2(2-0-4)  
(Transportation Law, Supply Chain and Logistics) 
หลกัการและแนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษา

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ตกลงทางการคา้ ของการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก ทางน ้ า และ
ทางอากาศ ระหว่างประเทศตลอดจนความรับผิด และการจ ากดัความรับผดิของผูข้นส่ง โดยศึกษา
อนุสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและเปรียบเทียบกบัหลักกฎหมายไทย รวมทั้งศึกษา กฎระเบียบ และ
ขอ้ตกลงทางการคา้การขนส่งหลายรูปแบบในกลุ่ม AEC 

LW474   กฎหมำยเคร่ืองหมำยกำรค้ำและควำมลับทำงกำรค้ำ 2(2-0-4)  
(Trademark and Trade Secret Law) 
หลกักฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ลกัษณะเคร่ืองหมายการคา้ และขอ้ยกเวน้การคุม้ครอง

เคร่ืองหมายการคา้ ลกัษณะและรูปแบบการคุม้ครอง การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
การด าเนินคดีเคร่ืองหมายการคา้ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพิธีสารมาดริด (Madrid 
Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลบัทางการคา้ ลกัษณะความลบัทางการคา้และขอ้ยกเวน้
การคุม้ครองความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรูปแบบการคุม้ครองความลับ
ทางการคา้ 
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LW479   กฎหมำยเกีย่วกับกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่ำงประเทศ 2(2-0-4)  
(International Franchising) 
รูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์ไปต่างประเทศทั้งในรูปแบบสาขาเด่ียว (Single Unit 

Franchise) แบบพัฒนาพื้นที่  (Area Development Franchise) และมาสเตอร์ (Master Franchise) 
สิทธิและหนา้ที่ของแฟรนไชซอร์และซับแฟรนไชซอร์ (Sub-franchisor) ศึกษาประเด็นกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยขอ้มูลของแฟรนไชซอร์ การจดทะเบียนสญัญาหรือเอกสารเผยแพร่ธุรกิจ 
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจ การปริวรรตเงินตรา การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการท างานของ
คนต่างดา้ว กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต 

LW488   สัมมนำในธุรกิจแฟรนไชส์            3(1-4-4)  
  (Seminar in Franchise Business) 
ศึกษาก่อน: LW424 หลกักฎหมายและสญัญาแฟรนไชส์ และ 

  LW479 กฎหมายเก่ียวกบัการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 
    ศึกษาเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัประเด็นส าคญัทางกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบนัที่มี

ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา ค  าพิพากษา 
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งมาเป็นอุทาหรณ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งงานเชิงปฏิบติัการตามที่อาจารยท์ี่
ปรึกษาก าหนดใหต้ามความสนใจและความเช่ียวชาญของนกัศึกษา 

กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
HRM (Human Resoruce Management) 

BA983  พฤติกรรมองค์กำร 2(2-0-4)  
(Organizational Behavior) 
พฤติกรรมการท างานร่วมกันในองค์การ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลที่เกิดจากความ

แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ
และแรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่มในการท างานร่วมกัน ภาวะผูน้ าและการใช้อ  านาจการติดต่อ                  
ส่ือสาร และปัญหาความขัดแยง้ พฤติกรรมระดับองค์การ วฒันธรรมการท างานในองค์การ 
การเปล่ียนแปลงและการพฒันาองค์การ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และ               
การสร้างความพอใจในการท างาน 
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LW440 กฎหมำยแรงงำนส ำหรับนักบริหำรงำนบุคคล   2(2-0-4)  
(Employment Laws for the HR Professional) 
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อบุคลากรในองคก์ร เช่น กฎระเบียบเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ของ

ลูกจา้งและนายจา้งที่มีต่อกนั การจดัสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ กระบวนการร้องทุกข์ในองค์กร 
การลงโทษทางวินัย การเลิกจา้งและค่าชดเชย ปัญหาเก่ียวกับประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน 
ตลอดจนกรณีศึกษาที่มีผลต่อการจดัการภายในองคก์ร 

LW441  หัวข้อพิเศษ: กำรจัดท ำเอกสำรทำงกฎหมำยเพ่ือกำรบริหำรภำยในองค์กร  2(2-0-4)  
(Special Topics: Legal Form and Documents for Internal Administration) 
มาตรฐานสากล แนวปฏิบัติ  และเทคนิคในการจัดท าข้อตกลง สัญญาจ้างแรงงาน 

การจดัท าคู่มือเพื่อประสิทธิภาพขององคก์รธุรกิจสมยัใหม่ เช่น การจดัท าขอ้บงัคบัในการท างาน 
ขอ้ก าหนดที่จ  าเป็นในสัญญาจา้ง ขอ้ตกลงในการรักษาความลบั ขอ้ก าหนดหา้มท างานใหแ้ก่บริษทั
คู่แข่ง  นโยบายด้าน Social Media นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  การส่งลูกจา้งไป
ปฏิบติังานในต่างประเทศ เทคนิคการออกหนงัสือเตือน และการออกหนงัสือเลิกจา้ง เป็นตน้ 

LW442  กฎหมำยเกีย่วกับมำตรฐำนแรงงำนในธุรกิจอุตสำหกรรม  2(2-0-4)  
(Labour Standards in an Industrial Sector) 
กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานแรงงานทั้งในและระหว่างประเทศโดยองค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ (ILO) เช่น การเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ ความปลอดภยัและสุขอนามยั
ในที่ท  างาน กฎหมายเก่ียวกับความไม่เป็นธรรมในที่ท  างานกบัจริยธรรมทางธุรกิจ  ประเด็นการ
จดัการแรงงานในการองคก์รธุรกิจขา้มชาติ และกรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้งทั้งจากในและต่างประเทศ 

LW443  สัมมนำประเด็นทำงกฎหมำย เทคนิคกำรเจรจำและ 2(2-0-4)  
กำรระงับข้อพพิำทในองค์กรธุรกิจ 
(Seminar on Legal  Issues and Guideline for Collective Bargaining and  
Dispute Resolution ) 
ประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจ 

มาตรการหรือแนวปฏิบติัที่ดีก่อนและภายหลงัเพือ่ลดความขดัแยง้ เม่ือมีการปรับเปล่ียนสภาพการ
จา้งงาน การโยกยา้ยต าแหน่งงาน หรือการเลิกจา้ง เทคนิคการเจรจาต่อรองทั้งฝ่ายนายจา้งและ
ลูกจา้ง การยืน่ขอ้เรียกร้อง การระงบัขอ้พพิาทในคดีแรงงาน ตลอดจนกรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้ง 
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LW444   สัมมนำแนวโน้ม นโยบำย และผลกระทบต่อกำรเคล่ือนย้ำย 2(2-0-4)  
บุคลำกรต่ำงชำติ 
(Seminar on Future Flow of Foreign Worker’s Issues: Trends,  
Policies, Impacts)  
ผลกระทบของวิวฒันาการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่องานบริหารบุคคลใน

ยุคสมัยใหม่ สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบตลอดจน
ผลกระทบที่เก่ียวขอ้งในภาคธุรกิจ เช่น ประเด็นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ความต้องการแรงงาน                    
ในภาคธุรกิจ การจดัท ามาตรฐานร่วมในงานวิชาชีพ (MRA) กฎหมายเก่ียวกับการท างานของ             
คนต่างดา้ว การขอใบอนุญาตท างาน การขอวซ่ีาท างาน เป็นตน้ 

LW445   สัมมนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในยุคโลกำภวิัตน์   3(1-4-4)  
(Seminar on Human Resources Management in the Era of 
Globalization) 
ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับการบริหารแรงงานในยุคสมัยใหม่ เช่น ธุรกิจรับสรรหา

บุคลากรเพื่อองคก์รธุรกิจ การบริหารในยคุส่ือสังคมออนไลน์ การจดัการและจา้งงานในประเทศ
อาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน การบริหารแรงงานในวฒันธรรมที่แตกต่าง การจดัโครงสร้างสิทธิ
ประโยชน์และสวสัดิการเพื่อองค์กรธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจน ประเด็นส าคัญทางกฎหมายที่ มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การจา้งงานคนพิการเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงกรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้งทั้งจากในและต่างประเทศ 
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กลุ่มวิชำกฎหมำยทั่วไป 
(General Law) 

LW327  สัมมนำกฎหมำยเกีย่วกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 2(2-0-4) 
(Seminar on Law Related to Anti-Corruption) 
 หลักกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เก่ี ยวข้องกับการต่อต้านการทุ จริต  โดยเน้น                  

หลักกฎหมายสากล เช่น อนุสัญญาเวียนนา Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา (OECD) ความตกลงว่าด้วยการจดัซ้ือโดยรัฐ (Government Procurement Agreement: 
GPA) ข อ งอ งค์ ก า รก ารค้ า โล ก  (WTO) United Nation Convention against Corruption แล ะ                  
หลักกฎหมายไทยบางส่วน เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต เป็นตน้ 

LW401   กฎหมำยสหภำพยุโรป                                 2(2-0-4)  
(European Union Law) 

      ที่มาของสหภาพยโุรป  ลักษณะทางกฎหมายของสหภาพยโุรปในฐานะที่เป็นสถาบนั
การจดัองคก์รของสหภาพยโุรป  สภายโุรป  ศาลยตุิธรรมยโุรป  นโยบายและบทบาทของสหภาพ
ยโุรป  ความสัมพนัธ์ภายในระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศ   ภาคีสมาชิก  และความสัมพนัธ์
ภายนอกของสหภาพยโุรปกบัรัฐอ่ืนหรือองคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ 

LW402   กฎหมำยสิทธิมนุษยชน                               2(2-0-4)  
(Human Rights Law) 

    ประวตัิ   วิวฒันาการ  ทฤษฎี   ข้อคิดและปรัชญาที่ เก่ียวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน 
หลักการ  กฎเกณฑท์ี่มีสภาพเป็นกฎหมาย รวมทั้งวิธีการส่งเสริมและคุม้ครองซ่ึงสิทธิมนุษยชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายปกครอง  และกฎหมาย
ระหวา่ง  ประเทศแผนกคดีเมืองที่เก่ียวขอ้ง 
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LW403   กฎหมำยสนธิสัญญำ                                   2(2-0-4)  
(Law of Treaty) 

    ที่ม าของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  ทฤษฎีและผลผูกพันของสนธิสัญญา 
ความแตกต่างระหว่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  การเกิด การบงัคบัใช้  และการส้ินผลของ
สนธิสัญญา  ทฤษฎีการยอมรับสนธิสัญญาในกฎหมายภายใน และการวิเคราะห์ปัญหาอนัเก่ียวกบั
อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยสนธิสญัญา ค.ศ.1969 และ 1982 

LW404    กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคและควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์                       2(2-0-4)  
  (Consumer Protection Law and Product Liability Law) 

      แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ระเบียบปฏิบตัิส าหรับการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคในด้านคุณภาพของสินคา้และ
บริการ ราคา การปิดฉลาก  การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา หน่วยงานในการคุม้ครองผูบ้ริโภค                 
ตาม พ .ร.บ .คุ ้มครองผูบ้ ริโภค และกฎหมายอ่ืนที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนหลักกฎหมายเก่ียวกับ
ความรับผดิชอบในผลิตภณัฑ ์

LW405   กฎหมำยเกีย่วกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์      2(2-0-4)  
(Real Estate Business Law) 

   ลักษณะการใช้และการหาประโยชน์ทางธุรกิจในที่ ดิน  การบริหารงานของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์  ศึกษากฎหมายที่ดิน กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ 
ไดแ้ก่  กฎหมายเก่ียวกบัการจดัสรรบา้นพกัอาศยั  อาคารพาณิชย ์ อาคารชุด ศูนยก์ารคา้  สถานที่พกั
ตากอากาศ  วธีิปฏิบติัและสญัญาดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

LW406   กฎหมำยเกีย่วกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ                                              2(2-0-4)  
(Law of Economic Crime) 

    ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการก่อตวัของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเก่ียวกบัความผดิจากหา้งหุน้ส่วนบริษทั (Corporate Crime) 
มาตรการ และกลไกของรัฐในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเหล่าน้ี รวมถึง
การไดเ้ปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผดิเก่ียวกบัการ
จารกรรมขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ โทรสาร การดกัฟังทางโทรศพัท ์(Wire Tapping) ฯลฯ ตลอดจน
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัการฟอกเงิน 
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LW407   สัมมนำกฎหมำยธุรกิจและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 2(2-0-4)  
(Seminar in International Business and Investment Law) 

    ปัญหาต่างๆ ที่ส าคญัในกฎหมายธุรกิจตามสภาพการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจในประเทศและระหวา่งประเทศ  โดยวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ส าคญั ได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับกิจการร่วมค้า แฟรนไชส์ ลิสซ่ิง  และ                   
การถ่ายโอนเทคโนโลย ี  

LW408    กฎหมำยทะเล                                             2(2-0-4)  
 (Law of the Sea) 

    กฎเกณฑต์ามสนธิสัญญาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล  ผลที่มีต่อสิทธิหนา้ที่ของรัฐชายฝ่ังทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองปัญหาเก่ียวกบัทะเลอาณาเขต  เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ  การประมง  การขุด
แร่ธาตุในทะเลซ่ึงรัฐชายฝ่ังมีอธิปไตยและในเขตทะเลหลวง หลกัเก่ียวกบัรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัแห่งมนุษยชาติ  ตลอดจนท่าทีของประเทศมหาอ านาจและประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่มีต่อกฎเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้อนัจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

LW409   กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 2(2-0-4)  
(International Economic Law) 

    บทบาทหน้าที่และกฎเกณฑ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund: IMF) ธนาคารเพื่อการบูรณะและพฒันาระหว่างประเทศ (International Bank for 
Reconstruction and Development: World Bank) แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร ก า ร ค้ า โ ล ก  (World Trade 
Organization: WTO) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎเกณฑ์เบื้องตน้ของ WTO ในการคา้สินคา้เพื่อน าไปสู่
การคา้เสรี   

LW418    กฎหมำยกับกำรพัฒนำ                               2(2-0-4)  
 (Law and Development) 

      ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศก าลงัพฒันาโดยเฉพาะในประเทศ
ไทย  พิจารณาถึงสถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา                  
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ในสังคม ตลอดจนบทบาทของนักกฎหมายในกระบวนการดังกล่าว 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยการปฏิรูปกฎหมาย  การเผยแพร่กฎหมาย  และ                    
การบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
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LW419    กฎหมำยมหำชนทำงเศรษฐกิจเบ้ืองต้น                   2(2-0-4)  
(Introduction to Public Economic Law) 

        ความเป็นมา  พื้นฐาน  และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและด าเนินกิจกรรม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  ทั้งในแง่ของการเขา้ควบคุมการด าเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน  และการที่
รัฐเขา้ด าเนินการในทางเศรษฐกิจเอง  ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัมาตรการต่างๆ  ที่รัฐอาจน ามาใชไ้ด ้
โดยศึกษาจากกฎหมายที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งช้ีให้เห็นถึงขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งความเป็นไปไดท้ี่
จะแกปั้ญหาต่างๆ เหล่านั้น 

LW422 หัวข้อพิเศษในทำงนิติศำสตร์                     2(2-0-4)  
(Special Topics in Law) 
กฎหมายใหม่ที่ส าคญัและมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือสาธารณชน  รวมทั้งกรณีการบงัคบั

ใชก้ฎหมายที่มีปัญหาในทางปฏิบติั   ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบกฎหมาย
หรือธุรกิจในประเทศไทย  รวมถึงประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจในปัจจุบนั 

LW423   กฎหมำยและเศรษฐศำสตร์                                   2(2-0-4)  
(Law and Economics) 
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหว่างกฎหมายและเศรษฐกิจ กระบวนการทาง

กฎหมายของไทยที่เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในมิติการแทรกแซง ก ากบั 
ช้ีน า ส่งเสริม หรือจ ากดัการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
การน าหลกัเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการวนิิจฉยัประเด็นทางกฎหมาย อาทิ ความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ
ต่อการบญัญติักฎหมาย การคิดค่าเสียหาย เป็นตน้ 

LW435  กำรให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำยและกำรว่ำควำม                                      2(2-0-4)  
(Counseling and Advocacy) 

        ลกัษณะงานที่ปรึกษากฎหมาย  การให้ค  าแนะน าทางกฎหมายโดยศึกษาจากตวัอยา่งที่
สมมุติขึ้ น  การจดัตั้ง  การบริหารส านักงานทนายความและส านักงานที่ปรึกษา  ระบบการคิด
ค่าตอบแทน  รวมทั้งการว่าความ  การเตรียมคดี  การสืบพยาน ขั้นตอนในการด าเนินคดีใน                   
ศาลยตุิธรรม  ตลอดจนจริยธรรมนกักฎหมาย 
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LW446   ระเบียบและวิธีกำรวิจัยทำงกฎหมำย           2(2-0-4)  
(Legal Research Methodology) 

    หลักและวิธีวิจยัทางกฎหมาย  ขั้นตอนและกระบวนวิธีการวิจยั  การเขียนโครงการ               
การวิจยัในรูปแบบต่างๆ  การเสนอขอ้มูลทางการวิจยั  ทฤษฎีที่จะใช้ประกอบการวิจยัโดยเน้น              
การวจิยัทางกฎหมาย 

LW447   ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย 1                 2(2-0-4)  
(English for Lawyer 1) 
ศึกษาก่อน : HG012 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4 
ฝึกการอ่านและการแปลสัญญาชนิดต่างๆ ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinions) 

เอกสารทางกฎหมาย (Legal Documents) ไดแ้ก่ หนังสือทวงถาม (Notice) ค  าคดัคา้น (Protest) และ
บทความทางกฎหมาย  

LW448   ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย 2              2(2-0-4)  
(English for Lawyer 2) 
ศึกษาก่อน:  LW447 ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 1 

       ฝึกการอ่าน  การแปล  และการจับใจความ โดยศึกษาจากตัวอย่างสัญญาทางธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สัญญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement), สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลย ี
(Technology Transfer Agreement), ขอ้ตกลงการอนุญาตใชสิ้ทธ์ิ (Licensing Agreement)  เป็นตน้ 

LW449   กฎหมำยอวกำศ 2(2-0-4)  
(Space Law) 
หลักกฎหมายเก่ียวกับกิจกรรมด้านอวกาศทั้ งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

ระบบกฎหมายเก่ียวกับห้วงอวกาศและดวงดาวต่างๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศ สิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดอันเกิดจากกิจกรรมด้านอวกาศทั้งในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 
และกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์ในห้วงอวกาศทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจและ
ทางดา้นทหาร 
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LW450   กฎหมำยกำรแพทย์และสำธำรณสุข 2(2-0-4)  
(Medical and Public Health Law) 
แนวคิดและที่มาของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแพทยแ์ละสาธารณสุข กฎหมายที่

เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ การควบคุมสถานพยาบาล การควบคุมยา และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ศึกษาแนวทางการใช้และการตีความ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ศึกษาถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิด
ของบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูรั้บการรักษา 

LW462   กำรเจรจำต่อรองและกำรร่ำงสัญญำ              2(2-0-4)  
(Contract Drafting  and Negotiation) 

    วิธีการและตัวอย่างในการท าสัญญาผูกพนับุคคลหรือองค์กร ตลอดจนรูปแบบของ
สัญญาต่างๆ ซ่ึงรวมทั้งสัญญาการคา้ระหว่างประเทศ   การเลือกใช้กฎหมาย (Choice of  Law) 
กระบวนการเจรจาและรูปแบบของวิธีการประชุมเจรจาประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งกฎหมายขอ้สญัญาที่ไม่เป็นธรรม 

LW486   นิติเวชวิทยำ 2(2-0-4)  
(Forensic Law) 
แนวคิดและหลกัวชิาทางวทิยาศาสตร์และการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม 

เพื่อใชใ้นการพิสูจน์หลกัฐานในการด าเนินคดีตามกฎหมายตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนไปจนถึง
การพจิารณาคดีในชั้นศาลทั้งทางอาญาและทางแพง่ 

LW487   กฎหมำยเกีย่วกับธุรกิจกำรเกษตร 2(2-0-4)  
(Agricultural Law) 
ระบบเก่ียวกบัการถือครองที่ดินและสินเช่ือเพื่อการเกษตร สถาบนัที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

การเกษตร กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการผลิต การคา้ การลงทุน และการส่งออกสินคา้
เกษตรทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
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LW489   กฎหมำยส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 2(2-0-4)  
(International Environmental Law) 
ศึกษาก่อน : LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มในแง่มุมต่างๆ เช่น 

การเป ล่ี ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) การพัฒนาอย่างย ั่งยืน  (Sustainable 
Development) การก่อมลภาวะขา้มพรมแดน (Transborder Pollution) เป็นตน้ 

LW491   สัมมนำกฎหมำยภำษีอำกร                         2(2-0-4)  
(Seminar in Taxation Law) 

    วเิคราะห์ปัญหาทางภาษีอากรในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ส าคญัในปัจจุบนั 
(Current Issues) ทั้ งใน ส่ วนของภาษีท างตรง ได้แ ก่  ภาษี เงินได้  และภาษีท างอ้อม  เช่น 
ภาษีมูลค่าเพิม่   

LW492  ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดี   2(2-0-4)    
(The Intellectual Property and International Trade Court and  
Procedure Law) 
หลักการจัดตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เขตอ านาจศาล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางและศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาค   ขอบเขตอ านาจทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เก่ียวกับทรัพยสิ์น                
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ   กระบวนการพจิารณาและบงัคบัคดี  

LW493   กฎหมำยภำษีอำกรระหว่ำงประเทศและอนุสัญญำภำษีซ้อน             2(2-0-4)  
(International Taxation Law and Double Treaty Taxation) 

       หลกัการจดัเก็บภาษีตามหลกัถ่ินที่อยูแ่ละตามหลกัแหล่งเงินได ้ ผลกระทบของภาษีต่อ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ  การแกไ้ขการเก็บภาษีซ ้ าซ้อนระหว่างประเทศ  วิธีการเก็บภาษีซ ้ าซ้อน
ระหวา่งประเทศ   และหลกัการทัว่ไปของอนุสญัญาภาษีซอ้น 
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LW494   กฎหมำยกำรคลงั                 2(2-0-4)  
(Fiscal Law) 

    ทฤษฎี หลกักฎหมายการคลังที่เก่ียวกบัการเงิน  การคลัง  วิธีการงบประมาณ นโยบาย
ภาษี  และนโยบายการเงิน  สถาบนัการเงินและการคลงั  หลกัเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวกบัการเงินและ
การคลงัที่รัฐใชใ้นการบริหารประเทศ 

LW495  กฎหมำยภำษีอำกรส ำหรับธุรกิจระหว่ำงประเทศ                      2(2-0-4)  
(Taxation Law for International Business) 
พื้นฐานและหลกัการทัว่ไปของกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต   การใชก้ลไกทางภาษี

ในการคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  ภาษีทอ้งถ่ิน  ขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศในส่วน
ที่เก่ียวกบัภาษีศุลกากรและการคา้ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ WTO ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
ASEAN Economic Community (AEC)   

LW496  ศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร  2(2-0-4)  
(Taxation and Tax Court Procedure Law) 

     การจดัตั้งศาลภาษี  อ านาจ  และขอบเขตของศาลภาษีอากรกลาง  วิธีพิจารณาคดีภาษี
อากรประเภทต่างๆ  การอุทธรณ์ภาษี  
LW497   อนุญำโตตุลำกำรและกำรระงับข้อพิพำททำงเลือก  2(2-0-4)         

(Arbitration and Alternative Dispute Resolutions)  
ลกัษณะของขอ้พิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการระงบัขอ้พิพาทแบบ

ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หลกักฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั
ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และขอ้แตกต่างระหว่างประเทศเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการที่ส าคญั 
ขอ้พจิารณาในการท าสญัญา การเลือกกฎหมายและวธีิการระงบัขอ้พพิาท หลกัเกณฑแ์ละปัญหาใน
การฟ้องร้องคดี   การขอใหรั้บรองและบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการและค าพพิากษาของ
ศาล 

LW498  กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ                          2(2-0-4)  
 (Intellectual Property Law) 
แนวความคิด ลักษณะ และหลักกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเฉพาะ

ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ความลับทางการคา้  ช่ือทางการคา้  และการคุม้ครองสิทธิ
ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งประเทศในการคุม้ครองสิทธิดงักล่าว 
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รำยวิชำสหกิจศึกษำ 

LW499   สหกิจศึกษำ                                              6(0-40-20) 
(Co-operative Education) 
ศึกษาก่อน   :   ศึกษาครบทุกวชิาในกลุ่มวชิาแกน 

         การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  ตามสาขาวิชาที่ ศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานชัว่คราว  นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน   รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของ                 
สหกิจศึกษาที่มหาวทิยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
อาจารยท์ี่ปรึกษาของสาขาวชิาและพนกังานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

3.1.5.2.3 กลุ่มวิชำโทสำขำวิชำนิติศำสตร์ 

LX001   หลักกฎหมำยทั่วไป                                       3(3-0-6)  
(General Principles of Law) 

         ความส าคัญของกฎหมายต่อสังคมและบุคคล ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับวิชา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกับธุรกิจ 
กฎหมายกบัเทคโนโลย ีฯลฯ   ระบบกฎหมายในปัจจุบนั ประเภทของกฎหมาย  ไดแ้ก่ กฎหมาย
มหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายระหวา่งประเทศ กระบวนการนิติบญัญตัิ การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
การตีความกฎหมาย หลกัทัว่ไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา สถาบนัทางกฎหมาย  และกระบวนการยติุธรรม 

LX002   กฎหมำยส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น                       3(3-0-6)  
(Introduction to Environment Law)  
ศึกษาก่อน: LX001   หลกักฎหมายทัว่ไป 

    วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก  กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครอง
สภาวะแวดลอ้มในดา้นการควบคุมมลพิษ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ  นโยบายของรัฐ
ในการประกนัสิทธิของประชาชน  และมาตรการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสภาวะ
แวดลอ้ม  ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการใชท้ี่ดิน  และกฎหมายผงัเมือง 
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LX003   กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคและควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law) 
ศึกษาก่อน: LX001   หลกักฎหมายทัว่ไป  
แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค  ระเบียบปฏิบตัิส าหรับการคุม้ครองของผูบ้ริโภค มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบั
การคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ราคา  การปิดสลาก การบรรจุ หีบห่อ 
การโฆษณา   หน่วยงานในการคุม้ครองผูบ้ริโภคตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภค และตามกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกักฎหมายความรับผดิชอบในผลิตภณัฑ ์

LX004   กฎหมำยเกีย่วกับอำชญำกรรมทำงธุรกิจเบ้ืองต้น                            3(3-0-6)       
(Introduction to Law of Business Crime) 
ศึกษาก่อน: LX001   หลกักฎหมายทัว่ไป  

      ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ  ทฤษฎี  และแนวคิดเก่ียวกับการก่อตัวของ
อาชญากรรมทางธุรกิจ  อาชญากรรมเก่ียวกบัความผิดจากห้างหุ้นส่วนบริษทั (Corporate Crime) 
มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการด าเนินการป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรมประเภทน้ี 
รวมถึงการได้เปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ ได้แก่ ความผิด
เก่ียวกับการจารกรรมข้อมูลทางโทรสาร การดักฟังทางโทรศัพท์ (Wire Tapping) ตลอดจน
การศึกษากฎหมายเก่ียวกบักฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน 

LX005    กฎหมำยเกีย่วกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เบ้ืองต้น           3(3-0-6) 
(Introduction to Securities and Securities Exchange Law) 
ศึกษาก่อน: LX001   หลกักฎหมายทัว่ไป  
แนวคิด เก่ี ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน  การก ากับ ดูแลธุรกิจหลักท รัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรและหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง รวมถึงการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ความหมายและประเภท
ของหลักทรัพย ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย ์
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
และประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจหลกัทรัพย ์
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LX006     กฎหมำยเกีย่วกับกำรลงทุนระหว่ำงประเทศเบ้ืองต้น          3(3-0-6)      
(Introduction to International Investment Law) 
ศึกษาก่อน: LX001   หลกักฎหมายทัว่ไป  

      กฎเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุน กฎหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว 
กฎหมายคนเขา้เมือง  และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่างๆ เก่ียวกบัการลงทุน  ทั้งการลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) การลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งนโยบาย หรือ                  
ขอ้ปฏิบตัิของ GATT  ที่มีผลกระทบกบัการลงทุนระหวา่งประเทศ 
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