หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
___________________________________
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่ อหลักสู ตรและรหัส
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.

3. วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร (ถ้ ามี)
มุ่งให้นักศึกษามีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีดา้ นกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ซึ่ งสามารถออกไปประกอบวิชาชี พกฎหมายในสถานประกอบการธุ รกิ จในภาคเอกชน ภาครัฐ
และภาครัฐวิสาหกิจภายในประเทศ และสถาบันธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดงาน และให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศด้วย
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
135 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรับปรุ งจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุ งหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 สภาวิชาการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร และให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
 สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 (316) เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 เปิ ดสอนในภาคต้น ปี การศึกษา 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมี ความพร้อ มในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2561
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
 ที่ปรึ กษากฎหมาย
 เจ้าหน้าที่กฎหมายของหน่วยงานเอกชน
 ผูป้ ระกอบการอิสระ
 ผูพ้ พิ ากษา
 พนักงานอัยการ
 ทนายความ
 ข้าราชการ หรื อพนักงานฝ่ ายกฎหมาย
9. ชื่ อ - นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ ตาแหน่งทาง
ที่
วิชาการ
1. ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
2 ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
3 ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
4 ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

5

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
ขวัญกมล
ทิพย์มโนสิ งห์
อาภัสรา
เทพจานงค์
อัมพวรรณ์
มงคลอินทร์
ณัฐริ กา แชน

น้ าฝน ลิมปเจต

คุณวุฒิ
การศึกษา
น.ม.
น.บ.
น.ม.
น.บ.
น.ม.
น.บ.
S.J.D

สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน
Bank and Finance

LL.M

Bank and Finance

น.บ.
LL.M.

นิติศาสตร์
International
Commercial Law
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ

น.ม.
น.บ.
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สาเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Golden Gate University,
International Legal
Sutdies, USA
Golden Gate University,
International Legal
Sutdies, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CEPMLP, University of
Dundee, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่สาเร็ จ
การศึกษา
2544
2538
2538
2536
2546
2530
2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

2548

2545
2553
2547

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิต
มี 2 แผน คือ
1. แผนปกติ
1) กลุ่มวิชาแกน
84 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
15 หน่วยกิต
2. แผนสหกิจศึกษา
1) กลุ่มวิชาแกน
84 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
9 หน่วยกิต
3) รายวิชาสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจานวนหน่ วยกิต
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร
2 ตัว และตัวเลข 3 ตัว นาหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อไปนี้
1) รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิช าต่ างๆ ในหมวดศึ ก ษาทั่ว ไปมี ร หั ส น าหน้ าชื่ อ วิช า ซึ่ งมี
ความหมายดังต่อไปนี้
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา ประกอบด้วย
B หมายถึง คณะบริ ห ารธุ รกิ จ จัด บริ ก าร ได้แ ก่ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์
H หมายถึง คณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดบริ การ
ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ
S หมายถึง คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีจ ัด บริ ก าร
ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
อักษรตัวที่สอง คือ G หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขหลักร้อย
คือ 0 หมายถึง รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตั้งแต่ 01-99
2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่ ม วิชาแกน กลุ่ ม วิชา
เฉพาะด้าน และจะมีรหัสนาหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
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ก. กลุ่มวิชาแกน
อัก ษรตัว แรกและตัว ที่ สอง คื อ คณะวิช าที่ ส อน และคณะที่
ให้บริ การสอน ประกอบด้วย
LW หมายถึง
คณะนิติศาสตร์
เลขหลักร้อย คือ ชั้นปี ที่ ประกอบด้วย
1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 1
2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 2
3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 3
4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 4
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา ตั้งแต่ 01-99
BA หมายถึง คณะบริ หารธุรกิจ
AC หมายถึง คณะบัญชี
เลขหลักร้อย 9 หมายถึง วิชาที่ให้บริ การ
เลขหลักสิบ 8 หมายถึง คณะนิติศาสตร์ เป็ นคณะที่รับบริ การ
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตั้งแต่ 1-9
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
อักษรตัวแรกและตัวที่สอง LW หมายถึง คณะนิติศาสตร์
เลขหลักร้อย คือ ชั้นปี ที่ ประกอบด้วย
3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 3
4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 4
เลขหลักสิบและหลักหน่วย
คือลาดับวิชาตั้งแต่ 01-99
ค. กลุ่มวิชาโท
อักษรตัวแรก
L หมายถึง คณะนิติศาสตร์
อักษรตัวที่สอง
X หมายถึง รายวิชาโท
เลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย
คือลาดับวิชาตั้งแต่ 001 เป็ นต้นไป
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3.1.3.2 รายวิชา
1) หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มี 5 กลุ่ ม วิ ช า จ านวน 30 หน่ วยกิ ต
ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิชาภาษา (15 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่ อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
HG008 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
HG009 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
HG010 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG009
(English for Communication 2)
หรื อ คะแนน
TOEIC 250 หรื อ
เทียบเท่า
HG011 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 3
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010
(English for Communication 3)
หรื อ คะแนน
TOEIC 350 หรื อ
เทียบเท่า
HG012 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 4
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG011
(English for Communication 4)
หรื อ คะแนน
TOEIC 450 หรื อ
เทียบเท่า
หมายเหตุ สาหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยืน่ ผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเทียบเท่า
ตามที่ระบุไว้ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อยกเว้นรายวิชาภาษอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ
TOEIC ให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่นักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณี ที่ยื่นผล
คะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รับการยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชา
ในหมวดวิช าศึ กษาทั่วไป และต้อ งลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช าอื่ น ๆ ที่ เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย ฯ
(ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป) ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้รับการ
ยกเว้นเพือ่ ให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
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รหัสวิชา
SG004
SG005

SG006

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

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต (3 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่ อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
HG032 ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
3(3-0-6)
(Global Life Skills)
2) หมวดวิชาเฉพาะ มี 2 กลุ่มวิชา จานวนรวม 99 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน จานวน 84 หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่ อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
LW101 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
3(3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Juristic Act and Contract)
LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
LW104 ประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal History)
LW105 การเขียนทางกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal Writing)
LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน LW103
(Criminal Law : Offenses)
LW205 กฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
(Public Law)
LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
3(3-0-6)
(Property Law)
LW207 กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
(Obligations)

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW208

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสัง่ และลาภมิควรได้
(Wrongful Acts ; Torts, Management
of Affairs without Mandate and Undue
Enrichments)
กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
(Laws of Sales, Exchange, Gift, Hire
of Property and Hire Purchase)
กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม
ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และ
รับขน
(Laws of Agency, Brokerage,
Borrowing, Deposit, Hire of Services,
Hire of Works and Carriage)
กฎหมายลักษณะประกันและ
หลักประกัน
(Insurance and Secure Transactions)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการ
ปกครอง
(Constitutional Law and Politics)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
(Constitution of Courts of Justice and
Thai Legal History)
กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
(Industrial and Environmental Law)

LW209

LW210

LW211

LW212

LW214

LW235

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

2(2-0-4)

-

3(3-0-6)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW314

กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิ ชย์
ตัว๋ เงิน และบัญชีเดินสะพัด
(Commercial Negotiable Instruments
and Current Accounts)
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
(Law of Business Organizations)
กฎหมายลักษณะครอบครัว
(Family Law)
กฎหมายลักษณะมรดก
(Law of Succession)
กฎหมายภาษีอากร
(Taxation Law)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
(Law of Civil Procedure 1)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 2
(Law of Civil Procedure 2)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
(Law of Criminal Procedure)
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
(Labour Law and Social Welfare)
กฎหมายปกครองและศาลปกครอง
(Administrative Law and
Administrative Court)
หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา
(Legal Profession and Philosophy of
Law)

LW315
LW316
LW317
LW318
LW320
LW321
LW322
LW323
LW324

LW425

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

2(2-0-4)

ศึกษาก่อน LW320

3(3-0-6)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

3(3-0-6)

-

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW426

กฎหมายลักษณะล้มละลายและการ
ฟื้ นฟูกิจการ
(Bankruptcy Law and Reorganization)
กฎหมายลักษณะพยาน
(Law of Evidence)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(Public International Law)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล
(Private International Law)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย
(Insurance Business Law)

LW427
LW428
LW429

LW430
LW456

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน จานวน 15 หน่วยกิต
แผนปกติ เลื อกใน กลุ่ มวิ ช าเฉพาะด้ า น จ าน วน 15
หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จานวน 9
หน่วยกิต และวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้ างสรรค์
TCB (Technology and Creative Business)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
LW412 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW417 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Law, Science & Technology)
LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
(Competition Law)
LW472 กฎหมายลิขสิทธิ์
(Copyright Law)
LW473 กฎหมายสิทธิบตั ร
(Patent Law)
LW474 กฎหมายเครื่ องหมายการค้าและความลับ
ทางการค้า
(Trademark and Trade Secret Law)
LW475 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง
(Entertainment Law)
LW476 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา
(Sport Business Law)

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ
GBE (Global Business for Entrepreneurs)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
LW326 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง
2(2-0-4)
ประเทศ
(International Economic and Investment
Law)
LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

-

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW413 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค
(Regional Economic Integration in AsiaPacific)
LW432 การค้าสินค้าระหว่างประเทศ
(International Trade in Goods)
LW433 การค้าบริ การระหว่างประเทศ
(International Trade in Services)
LW436 สัมมนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับนักธุรกิจ
(Seminar in Global Trade Law for
Entrepreneurs)
LW437 สถาบันการเงินระหว่างประเทศใน
ยุคโลกาภิวตั น์
(International Financial Institutions and
Globalization)
LW438 การซื้อขายทางพาณิ ชยกรรมระหว่าง
ประเทศ
(International Commercial Sales)
LW439 มรดกทางวัฒนธรรมกับการค้าระหว่าง
ประเทศ
(Global Trade and Cultural Patrimony)
LW459 กฎหมายพาณิ ชยนาวีและการจัดซื้อจัดหา
สินค้าข้ามชาติ
(Maritime Law and Global Sourcing)

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

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

3(1-4-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

รหัสวิชา
AC982

LW431
LW451
LW452

LW453

LW454

LW455
LW457
LW464

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

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

รหัสวิชา
LW411

LW412
LW414

LW458
LW461
LW469
LW470
LW474

LW475

กลุ่มวิชาสื่ อไร้ พรมแดนและเทคโนโลยีการสื่ อสาร
GMCT (Global Media and Communications Technology)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
สื่อและการสื่อสารไร้พรมแดน
2(2-0-4)
(Global Media and Communications
Policy)
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้
2(2-0-4)
คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิด
(Cybercrime and Computer Misuse)
กฎหมายและนโยบายการกระจายเสียง
2(2-0-4)
(Broadcasting Law and Policy)
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communications Law and Policy)
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Law and Information Technology)
กฎหมายเครื่ องหมายการค้าและความลับ
2(2-0-4)
ทางการค้า
(Trademark and Trade Secret Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง
2(2-0-4)
(Entertainment Law)

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

-

-

-

รหัสวิชา
LW415

LW420

LW421
LW433
LW459

LW460

LW465

LW466

กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ ขนส่ ง และพลังงาน
LTE (Logistics Transportation and Energy)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ขนส่ง
3(1-4-4)
และพลังงาน
(Seminar in Logistics Transportation and
Energy)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย
2(2-0-4)
(Transportation of Dangerous Goods
Law)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ
2(2-0-4)
(Aviation Law)
การค้าบริ การระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Services)
กฎหมายพาณิ ชยนาวีและการจัดซื้อจัดหา
2(2-0-4)
สินค้าข้ามชาติ
(Maritime Law and Global Sourcing)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและการ
2(2-0-4)
กระจายสินค้า
(Land Transportation Law and
Distribution)
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง โซ่อุปทาน และ
2(2-0-4)
โลจิสติกส์
(Transportation Law, Supply Chain and
Logistics)
กฎหมายและนโยบายปิ โตรเลียมระหว่าง
2(2-0-4)
ประเทศ
(International Petroleum Law and Policy)

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

-

-

-

-

-

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW467 กฎหมายและนโยบายพลังงาน
(Energy Law and Policy)
LW468 โลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม
(Green Logistics)

รหัสวิชา
AC982

LW410
LW413

LW414

LW416
LW424

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

กลุ่มวิชาธุรกิจแฟรนไชส์ และไลเซ่ นส์
FLB (Franchise and License Business)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
หลักการบริ หารธุรกิจ การเงิน และ
2(2-0-4)
การบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
(Principles of Business Management,
Finance and Accounting for Lawyer)
กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
2(2-0-4)
แปซิฟิค
(Regional Economic Integration in AsiaPacific)
อาชญากรรมไซเบอร์และการใช้
2(2-0-4)
คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิด
(Cybercrime and Computer Misuse)
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
2(2-0-4)
(Licensing Law)
หลักกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์
2(2-0-4)
(Principles of Franchise Law and
Franchise Agreement)

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

-

-

-

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
(Competition Law)
LW465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง โซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
(Transportation Law, Supply Chain and
Logistics)
LW474 กฎหมายเครื่ องหมายการค้าและความลับ
ทางการค้า
(Trademark and Trade Secret Law)
LW479 กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ
(International Franchising )
LW488 สัมมนาในธุรกิจแฟรนไชส์
(Seminar in Franchise Business)

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

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

3(1-4-4)

ศึกษาก่อน LW424
และ LW479

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
HRM (Human Resoruce Management)
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
BA983 พฤติกรรมองค์การ
2(2-0-4)
(Organizational Behavior)
LW440 กฎหมายแรงงานสาหรับนักบริ หารงาน
2(2-0-4)
บุคคล
(Employment Laws for the HR
Professional)

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW441 หัวข้อพิเศษ: การจัดทาเอกสารทาง
กฎหมายเพือ่ การบริ หารภายในองค์กร
(Special Topics: Legal Form and
Documents for Internal Administration)
LW442 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม
(Labour Standards in an Industrial Sector)
LW443 สัมมนาประเด็นทางกฎหมาย เทคนิคการ
เจรจาและการระงับข้อพิพาทในองค์กร
ธุรกิจ
(Seminar on Legal Issues and Guideline
for Collective Bargaining and Dispute
Resolution )
LW444 สัมมนาแนวโน้ม นโยบาย และผลกระทบ
ต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติ
(Seminar on Future Flow of Foreign
Worker’s Issues: Trends, Policies,
Impacts)
LW445 สัมมนาการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ในยุคโลกาภิวตั น์
(Seminar on Human Resources
Management in the Era of Globalization)

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

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

2 (2-0-4)

3(1-4-4)

รหัสวิชา
LW327

LW401
LW402
LW403
LW404

LW405
LW406

LW407

LW408

กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
(General Law)
จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้าน
2(2-0-4)
การทุจริ ต
(Seminar on Law Related to AntiCorruption)
กฎหมายสหภาพยุโรป
2(2-0-4)
(European Union Law)
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
(Human Rights Law)
กฎหมายสนธิสญ
ั ญา
2(2-0-4)
(Law of Treaty)
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและ
2(2-0-4)
ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
(Consumer Protection Law and
Product Liability Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2(2-0-4)
(Real Estate Business Law)
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
2(2-0-4)
เศรษฐกิจ
(Law of Economic Crime)
สัมมนากฎหมายธุรกิจและการลงทุน
2(2-0-4)
ระหว่างประเทศ
(Seminar in International Business and
Investment Law)
กฎหมายทะเล
2(2-0-4)
(Law of the Sea)

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

-

-

-

-

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW409 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Law)
LW418 กฎหมายกับการพัฒนา
(Law and Development)
LW419 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
(Introduction to Public Economic
Law)
LW422 หัวข้อพิเศษในทางนิติศาสตร์
(Special Topics in Law)
LW423 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
(Law and Economics)
LW435 การให้คาปรึ กษาทางกฎหมายและ
การว่าความ
(Counseling and Advocacy)
LW446 ระเบียบและวิธีการวิจยั ทางกฎหมาย
(Legal Research Methodology)
LW447 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
(English for Lawyer 1)
LW448 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
(English for Lawyer 2)
LW449 กฎหมายอวกาศ
(Space Law)
LW450 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
(Medical and Public Health Law)
LW462 การเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
(Contract Drafting and Negotiation)
LW486 นิติเวชวิทยา
(Forensic Law)

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

ศึกษาก่อน HG012

2(2-0-4)

ศึกษาก่อน LW447

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW487 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
(Agricultural Law)
LW489 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(International Environmental Law)
LW491 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
(Seminar in Taxation Law)
LW492 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และวิธีพจิ ารณาคดี
(The Intellectual Property and
International Trade Court and
Procedure Law)
LW493 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
และอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
(International Taxation Law and
Double Treaty Taxation)
LW494 กฎหมายการคลัง
(Fiscal Law)
LW495 กฎหมายภาษีอากรสาหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
(Taxation Law for International
Business)
LW496 ศาลภาษีอากรและวิธีพจิ ารณาคดี
ภาษีอากร
(Taxation and Tax Court Procedure
Law)

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

2(2-0-4)

ศึกษาก่อน LW235

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

2(2-0-4)

-

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW497 อนุญาโตตุลาการและการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก
(Arbitration and Alternative Dispute
Resolutions)
LW498 กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
(Intellectual Property Law)

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

LW499 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

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

2(2-0-4)

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

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

-

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาครบทุกวิชา
ในกลุ่มวิชาแกน

ค. รายวิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์
วิชาโทสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่เปิ ดให้บริ การแก่ นักศึกษาต่าง
คณะมาเลือกเรี ยนได้จานวน 15 หน่วยกิต มีดงั ต่อไปนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่ อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Principles of Law)
LX002 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน LX001
(Introduction to Environment Law)
LX003 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและความ
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน LX001
รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
(Introduction to Consumer Protection
Law and Product Liability Law)
หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

รหัสวิชา
LX004

LX005

LX006

จานวนหน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา เงื่อนไขก่ อนเรียน
ด้ วยตนเอง)
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน LX001
เบื้องต้น
(Introduction to Law of Business
Crime)
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน LX001
หลักทรัพย์เบื้องต้น
(Introduction to Securities and
Securities Exchange Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน LX001
ประเทศเบื้องต้น
(Introduction to International
Investment Law)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาวิ ช าเลื อ กเสรี อย่ า งน้ อ ย จ านวน 6
หน่ วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในคณะใดๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตาม
ความสนใจ

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

3.1.5 คำอธิบำยรำยวิชำ
3.1.5.1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
3.1.5.1.1 กลุ่มวิชำภำษำ
HG008 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
การใช้ภาษาไทยเพือ่ ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็ นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HG009 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อ สารในชี วิต ประจาวัน โดยเน้น ทัก ษะ
การฟั ง เพื่อ จับใจความสาคัญและรายละเอี ยดจากข้อ ความหรื อ บทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย
เริ่ ม ต้น สนทนา แนะน าตนเอง ต้อ นรับ ถามและตอบข้อ มู ล อย่างง่าย การอ่ านข้อ ความระดับ
ย่อ หน้าอย่างง่ายๆ เพื่อ จับ ใจความส าคัญ และแสดงความคิ ด เห็ น การเขี ยนข้อ ความสั้น ๆ ใน
รู ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
HG010 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึกษาก่อน: HG009 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1 หรื อคะแนน TOEIC 250
หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟั ง
เพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอี ยดจากข้อความหรื อ บทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การมีส่วนร่ วม
ในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิ ด เห็ น การพูด ในสถานการณ์ ต่ างๆ ที่ พ บ
ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการนาเสนอและเปรี ยบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความ
ในหัวข้อ ที่หลากหลายและสามารถสรุ ปเรื่ องได้ การเขียนข้อ ความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งใน
รู ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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HG011 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร 3
3(3-0-6)
(English for Communication 3)
ศึกษาก่อน: HG010 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2 หรื อคะแนน TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อ สาร ทางธุ รกิ จในชี วิตประจาวัน ซึ่ งเป็ น
การบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั สิ นค้าและบริ การ การเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มู ลทางธุรกิ จ การเขียน
บันทึกภายในและจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ การอ่ านข่าวที่เกี่ ยวกับธุ รกิ จและสรุ ป ใจความสาคัญ
ในเรื่ องที่อ่าน
HG012 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร 4
3(3-0-6)
(English for Communication 4)
ศึกษาก่อน: HG011 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 3 หรื อคะแนน TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อ สารทางธุ รกิ จในชี วิตประจาวัน ซึ่ งเป็ น
การบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่ าน และเขียน โดยเน้น การประชุม การเจรจาต่อ รองทางธุ รกิ จ
เบื้องต้น และการสัมภาษณ์ งานในสถานการณ์ จาลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติ
ส่ วนตัวในรู ป แบบทั่วไปและผ่านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ การอ่ านบทความและสรุ ป ความเกี่ ยวกับ
สถานการณ์ธุรกิจในปั จจุบนั รวมทั้งการสื่อสารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หมำยเหตุ สาหรับกลุ่ มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่น ผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อ
เทียบเท่ าตามที่ระบุ ไ ว้ในคาอธิ บายรายวิช าเพื่อ เที ยบโอนรายวิช าภาษาอังกฤษได้
ในกรณี ที่ยนื่ ผลคะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถเทียบโอนวิชา
ภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในกรณี ที่นักศึกษาได้รับอนุ มตั ิให้
เทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาต้อง ล งทะเบียนเรี ยน
รายวิชาอื่ น ๆ ที่ เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิช าศึก ษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้รับเทียบโอน
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3.1.5.1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์
SG004 วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Science and Technology)
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู ้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อ ม และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงาน
ทดแทน นาโนเทคโนโลยี
SG005 คณิตศำสตร์ และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ความส าคัญ ของคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ บทบาทของคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ ที่ ใช้ใ น
ชี วิตประจาวันและในทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เบื้อ งต้น และการแปลผลโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ที่ทนั สมัย
SG006 กำรรู้ ทำงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Literacy)
การใช้สื่อดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และทางาน
ร่ วมกัน การใช้เครื่ องมือและแหล่งทรัพยากรดิจิทลั ในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูล เพือ่ การตัดสินและแก้ปัญหา การศึกษาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ การสร้างสรรค์และนาเสนอผลงาน
ดิจิทลั จริ ยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร ตลอดจน
ผลกระทบของสื่อดิจิทลั ที่มีต่อบุคคล ธุรกิจ และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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3.1.5.1.3 กลุ่มวิชำสั งคมศำสตร์
BG003 กำรประกอบกำรเชิงนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovative Entrepreneurship)
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้านนวัตกรรมการประกอบการ รู ปแบบการทา
ธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ ความรู ้ เบื้ อ งต้น ด้า นการเงิ น การตลาด บัญ ชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุ ร กิ จ
สภาพแวดล้อ มทางธุ รกิ จ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุ รกิจ รวมทั้งเศรษฐกิ จ
พอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิสาหกิจสังคม
3.1.5.1.4 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
HG022 กำรบริหำรตนเอง
3(3-0-6)
(Self- Management)
หลัก การและการประยุก ต์ใช้ค วามรู ้เรื่ อ งความแตกต่ างระหว่างบุ ค คลทางจิ ต วิท ยา
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ ม เกี่ ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ ความฉลาดทาง
อารมณ์ การมี วุฒิ ภาวะ และสุ ขภาวะ มี ความอดทน ใจกว้าง ยอมรับฟั งความคิดเห็ นที่แตกต่าง
การน าและการทางานเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้
เหตุผล การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษย์และนาไปสู่ การรู ้จกั ตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่ นและ
ปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ
3.1.5.1.5 กลุ่มวิชำพัฒนำคุณภำพชีวิต
HG032 ทักษะกำรดำรงชีวิตในสั งคมโลก
3(3-0-6)
(Global Life Skills)
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวติ ทั้งของตนเองและทางสังคม ระบบทางสังคม
โครงสร้ า งและสถาบัน ทางสั งคม ความเป็ นพลเมื อ งในสั งคมภายใต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย
การเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกและกลุ่ ม ประเทศอาเซี ยนที่มี ต่อสังคมไทย ตลอดจนศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมโลก รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริ มสร้างทักษะในการอยู่
ร่ วมกันในสังคมและการพัฒนาสังคมให้อยูด่ ีมีสุข รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
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3.1.5.2 หมวดวิชำเฉพำะ
3.1.5.2.1 กลุ่มวิชำแกน
LW101 กฎหมำยแพ่ ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
ความหมายความเป็ นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย
การบัญ ญัติ การเปลี่ ย นแปลง และการยกเลิ ก กฎหมาย ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่สาคัญของโลก การใช้ การตีความ ผลบังคับ และ
การบัง คับ ตามกฎหมาย สิ ท ธิ หน้ า ที่ การใช้สิ ท ธิ แ ละการใช้สิ ท ธิ เกิ น ส่ ว น นิ ร โทษกรรม
หลักสุ จริ ต หลัก ทั่วไปของกฎหมายแพ่ง โดยเน้น สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ในทางแพ่ งของบุ ค คลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ บรรพ 1 นอกจากที่ เป็ นเนื้ อ หาของวิช ากฎหมายลัก ษณะ
นิติกรรมและสัญญา
LW102 กฎหมำยลักษณะนิติกรรมและสัญญำ
3(3-0-6)
(Juristic Act and Contract)
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 รวมทั้ง
ระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2
รวมทั้งพัฒนาการของกฎหมายสัญญาในเรื่ องข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
LW103 กฎหมำยอำญำ : ภำคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ได้แก่ หลักทัว่ ไป
ว่าด้วย การกระทา สภาวะจิตใจ และโทษ

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

LW104 ประวัติศำสตร์ หลักกฎหมำย
2(2-0-4)
(Legal History)
ความเข้าใจบทบาทกฎหมายต่อ ชุมชน วิวฒั นาการและประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของ
ระบบกฎหมาย และกฎหมายในภู มิ ภ าคต่างๆ เช่ น กฎหมายโรมัน กฎหมายเยอรมัน กฎหมาย
ฝรั่งเศส อันเป็ นต้นกาเนิ ดกฎหมายภาคพื้นยุโรปในระบบ Civil Law และกฎหมายจารี ตประเพณี
ของประเทศอั ง กฤษอั น เป็ น ต้ น ก าเนิ ดของกฎ หมาย Common Lawประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายไทยในยุคสมัยต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศที่มีต่อ
ระบบกฎหมายไทย
LW105 กำรเขียนทำงกฎหมำย
2(2-0-4)
(Legal Writing)
ความสาคัญและความจาเป็ นในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารทางกฎหมาย การเขียน
เรี ยงความและรายงานทางกฎหมาย การเขียนเอกสารโต้ตอบ การบันทึกและการทาความเห็นทาง
กฎหมายและเอกสารทางกฎหมายประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึ กการใช้ภาษาเทคนิคทางกฎหมาย
LW204 กฎหมำยอำญำ : ภำคควำมผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offenses)
ศึกษาก่อน: LW103 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ได้แก่
ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการ
ยุติธรรม ความผิดเกี่ ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุ ขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับ
การค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่ างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสียง
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และลหุโทษ
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LW205 กฎหมำยมหำชน
2 (2-0-4)
(Public Law)
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน ความหมายและความจาเป็ นของการปกครองโดย
กฎหมาย สถาบัน ทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ป ระกอบ และรู ปแบบของรัฐ การเป็ น
นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ อานาจและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้อานาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยก
การใช้อานาจอธิปไตย อานาจดุลพินิจ และอานาจผูกพันนิ ติกรรมทางปกครอง และการใช้อานาจ
ของศาลปกครอง รวมถึงแนวความคิดและนิติวธิ ี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน
LW206 กฎหมำยลักษณะทรัพย์ สิน
3 (3-0-6)
(Property Law)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์และทรัพย์สิน การได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ แดนแห่ งกรรมสิ ทธิ์
การใช้ก รรมสิ ท ธิ์ กรรมสิ ท ธิ์ รวม ทรัพ ย์สิ น ประเภทต่ างๆ สิ ท ธิ ค รอบครอง ภาระจายอม และ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
LW207 กฎหมำยลักษณะหนี้
3 (3-0-6)
(Obligations)
หลัก พื้น ฐานของกฎหมายลัก ษณะหนี้ และความสัม พัน ธ์ระหว่างเจ้าหนี้ และลู กหนี้
อันประกอบด้วยวัตถุ แห่ งหนี้ ผลแห่ งหนี้ การโอนสิ ทธิ เรี ยกร้อ ง ความระงับหนี้ การชาระหนี้
การปลดหนี้ การหักกลบลบหนี้ การแปลงหนี้ใหม่และหนี้เกลื่อนกลืนกัน
LW208 กฎหมำยลักษณะละเมิด จัดกำรงำนนอกคำสั่ ง และลำภมิควรได้
3(3-0-6)
(Wrongful Acts; Torts, Management of Affairs without
Mandate and Undue Enrichments)
หลัก ทั่วไปของกฎหมายลัก ษณะละเมิ ด ความรับ ผิด เพื่อ ละเมิ ด ค่ าสิ น ไหมทดแทน
การนิรโทษกรรม การจัดการงานนอกสัง่ และลาภมิควรได้
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LW209 กฎหมำยลักษณะซื้อขำย แลกเปลี่ยน ให้ เช่ ำทรัพย์ และเช่ ำซื้อ
3(3-0-6)
(Laws of Sales, Exchange, Gift, Hire of Property and
Hire Purchase)
หลักกฎหมายลักษณะซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้ อ รวมถึ งพัฒนาการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิ ชย์รูปแบบอื่นทานองเดียวกัน
LW210 กฎหมำยลักษณะตัวแทน นำยหน้ ำ ยืม ฝำกทรัพย์ จ้ ำงแรงงำน จ้ ำงทำของ 3(3-0-6)
และรับขน
(Laws of Agency, Brokerage, Borrowing, Deposit, Hire of Services,
Hire of Works and Carriage)
หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และ
รับขน รวมถึงพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
LW211 กฎหมำยลักษณะประกันและหลักประกัน
2(2-0-4)
(Insurance and Secure Transactions)
หลักกฎหมายลักษณะค้ าประกัน จานอง จานา และหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย
รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย การประกันชีวติ การประกันสุ ขภาพ การประกันภัย
บุคคลที่สาม
LW212 กฎหมำยรัฐธรรมนูญและกำรเมืองกำรปกครอง
3(3-0-6)
(Constitutional Law and Politics)
ทฤษฎีทางการเมื อง รู ปแบบการปกครอง และสถาบันทางการเมือง ตลอดจนการจัด
องค์กรบริ หารราชการแผ่นดิ น ประวัติและวิวฒั นาการของรัฐธรรมนู ญ องค์กรต่างๆ ของรัฐ
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ทฤษฎี และหลักการที่สาคัญของระบอบรัฐธรรมนู ญ ได้แก่ อานาจ
อธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อานาจ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง
ปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั
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LW214 พระธรรมนูญศำลยุติธรรมและประวัติศำสตร์ กฎหมำยไทย
2(2-0-4)
(Constitution of Courts of Justice and Thai Legal History)
ประวัติศาสตร์ วิวฒั นาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในระบบกฎหมายไทยและศึ ก ษาระบบศาลในประเทศไทยที่ มี อานาจพิจารณาคดี
ทั้ง ทางแพ่ ง ทางอาญา และทางปกครอง ระบบศาลยุติ ธ รรมและศาลช านั ญ พิ เศษ ได้ แ ก่
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทรัพย์สินทางปั ญญา ศาลแรงงาน และศาลภาษี รวมถึงขอบเขตและอานาจของ
ศาลแต่ละประเภท
LW235 กฎหมำยอุตสำหกรรมและสิ่ งแวดล้ อม
2(2-0-4)
(Industrial and Environmental Law)
แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ ยวกับการประกอบกิ จการอุ ตสาหกรรม การควบคุ ม การ
ประกอบกิจการโรงงาน การควบคุมสิ่งที่เป็ นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และศึกษาแนวคิดและ
หลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ ม ได้แ ก่ การศึ ก ษาและการจัด ท ารายงานผลกระทบด้า น
สิ่ งแวดล้อ ม (EIA) ฯลฯ การเรี ยกร้อ งค่าเสี ยหายจากคดีส่ิ งแวดล้อม รวมทั้งคาร์บอนเครดิ ต และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
LW314 กฎหมำยเกีย่ วกับตรำสำรพำณิชย์ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
2(2-0-4)
(Commercial Negotiable Instruments and Current Accounts)
หลักกฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
รวมถึงตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ ที่สาคัญ และใช้ในวงการธุรกิจปั จจุบนั
LW315 กฎหมำยเกีย่ วกับองค์กรธุรกิจ
3(3-0-6)
(Law of Business Organizations)
ความส าคัญ ขององค์กรธุ รกิ จประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์ในการจัด ตั้งและดาเนิ น การ
ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด และองค์กรธุรกิ จอื่ นๆ ได้แก่ กิ จการร่ วมค้า (Joint
Venture) สิ ท ธิ หน้าที่ และความรับ ผิด ของผูถ้ ื อ หุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และความสัม พัน ธ์กับ
บุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การกากับและตรวจสอบรวมถึงหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
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LW316 กฎหมำยลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว การหมั้น การสมรส ความเป็ นโมฆะของการสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา บิดามารดากับบุตร สิทธิหน้าที่ของ
บิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดู
LW317 กฎหมำยลักษณะมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิ ทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจดั การและ
ปั นทรัพย์มรดก
LW318 กฎหมำยภำษีอำกร
3(3-0-6)
(Taxation Law)
ทฤษฎี และหลักกฎหมายภาษี อ ากร การคลัง งบประมาณแผ่น ดิ น ภาษีเงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมู ล ค่าเพิ่ม การอุ ทธรณ์ ภาษี อากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามประมวลรัษฎากร รวมถึงปั ญหากฎหมายและการปฏิบตั ิ
LW320 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ ง 1
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 1)
หลักกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททัว่ ไป ซึ่ งประกอบด้วยศาล คู่ ค วาม
การยื่น และส่ ง คาคู่ ความและเอกสารพยานหลัก ฐาน ค าพิ พ ากษาและค าสั่ง และวิธี พิจ ารณา
ในศาลชั้นต้น ซึ่ งประกอบด้วยวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
วิธีพจิ ารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัดอนุญาโตตุลาการ
LW321 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ ง 2
2(2-0-4)
(Law of Civil Procedure 2)
ศึกษาก่อน: LW320 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1
หลักกฎหมายว่าด้วยการอุ ทธรณ์ และฎี กา วิธีการชั่วคราวก่ อ นศาลพิพ ากษา และการ
บังคับตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
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LW322 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure)
หลักกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
LW323 กฎหมำยแรงงำนและสวัสดิกำรสั งคม
2(2-0-4)
(Labour Law and Social Welfare)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติค วามเป็ นมาของกฎหมายแรงงานของไทย
หลักกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดหางาน การทางานของคนต่างด้าว หลักสวัสดิการสังคม ประวัติและวิวฒั นาการของ
การประกันสังคมและกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย
LW324 กฎหมำยปกครองและศำลปกครอง
2(2-0-4)
(Administrative Law and Administrative Court)
ประวัติและลักษณะทัว่ ไปของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง ในระบบ
กฎหมายต่างๆ หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการ
บริ ห ารการจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิ ติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎี ว่าด้วยการ
กระทาของฝ่ ายปกครอง ผลบังคับของคาสัง่ ทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการ
บังคับทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกระบวนการปฏิบตั ิราชการของฝ่ ายปกครอง สัญญาทาง
ปกครอง ศาลปกครอง และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
LW425 หลักวิชำชีพนักกฎหมำยและนิติปรัชญำ
3(3-0-6)
(Legal Profession and Philosophy of Law)
วิวฒั นาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบและงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ
อุดมคติและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย จริ ยธรรม และมารยาทที่นักกฎหมายพึงต้อ งปฏิบ ัติ
หน่ วยงานควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชี พกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบกับความ
รับ ผิด ชอบ ภาระหน้ าที่ และหน่ วยงานควบคุ ม ผูป้ ระกอบวิช าชี พ กฎหมายในประเทศต่ างๆ
ทั้งระบบ Civil Law และ Common Law และวิวฒั นาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมาย
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ตลอดจนปั ญหาว่าด้วยอุดมคติ จรรยาบรรณจริ ยธรรม และรากฐาน
แห่งกฎหมาย
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LW426 กฎหมำยลักษณะล้ มละลำยและกำรฟื้ นฟูกิจกำร
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law and Reorganization)
แนวคิดและวิวฒั นาการของกฎหมายล้มละลาย กระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย วิธีการ
จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ อานาจศาล และกระบวน
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวน บทกาหนดโทษ ตลอดจนแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิในการ
ฟื้ นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปั ญหา
LW427 กฎหมำยลักษณะพยำน
2(2-0-4)
(Law of Evidence)
หลั ก กฎหมายว่ า ด้ ว ยพยานหลั ก ฐาน หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายลั ก ษณ ะพยาน
หลักกฎหมายลักษณะพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
LW428 กฎหมำยระหว่ ำงประเทศแผนกคดีเมือง
2(2-0-4)
(Public International Law)
ลัก ษณะและบ่ อ เกิ ดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัม พัน ธ์ระหว่างกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ เขตแดนและเขตอานาจของรัฐ
สนธิสญ
ั ญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ กฎหมายทะเล ความรับผิดชอบของรัฐ กฎหมาย
การทูต ความร่ วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม และกฎหมายภาคสงคราม
LW429 กฎหมำยระหว่ ำงประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
(Private International Law)
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การขัดกันแห่ ง
กฎหมาย ระบบกฎหมาย และระบบศาลที่ ใ ช้บ ัง คับ กับ คดี รวมถึ งการบัง คับ ให้ เป็ นไปตาม
คาพิพากษา ภูมิลาเนา สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย
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LW430 กฎหมำยกำรค้ำระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade Law )
ที่ ม าของกฎหมายที่ ใช้บ ัง คับ แก่ ธุ รกิ จ ระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุ น ระหว่า ง
ประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการซื้ อขายเทคโนโลยี บทบาทของสัญญาทางธุรกิจ ได้แก่
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้า การค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่
เกี่ ยวกับ สัญ ญาการส่ ง ออกและน าเข้าสิ น ค้า Incoterms เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต พิธี ก ารศุล กากร
ระหว่างประเทศ การประกัน ภัย ทางทะเลและทางอากาศ การช าระและการโอนเงิน ระหว่าง
ประเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ
LW456 กฎหมำยว่ ำด้วยธุรกิจประกันภัย
2(2-0-4)
(Insurance Business Law)
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การควบคุมตัวแทนนายหน้า ประกาศและกฎกระทรวงต่างๆ รวมถึง
แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3.1.5.2.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ ำน
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและธุรกิจสร้ ำงสรรค์
TCB (Technology and Creative Business)
LW412 สั มมนำกฎหมำยธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
ปฏิบ ัติการเกี่ ยวกับประเด็น สาคัญทางกฎหมายธุ รกิ จในปั จจุบนั ที่มี ผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศ โดยใช้กรณี ศึกษา คาพิพากษา หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาเป็ นอุท าหรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่ งงานเชิ งปฏิบตั ิการตามอาจารย์ที่ปรึ กษากาหนดให้ตาม
ความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

LW417 กฎหมำยกับวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
(Law, Science & Technology)
ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็น
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ GMO Cloning และ
Medical Ethics เป็ นต้น
LW461 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรแข่ งขันทำงกำรค้ำ
2(2-0-4)
(Competition Law)
เศรษฐกิ จเสรี ระบบการตลาด ธุ รกิ จระหว่างประเทศในระบบต่ างๆ กฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า องค์กร อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พร้อ มทั้ง
การวินิ จฉั ยและการอุ ท ธรณ์ รวมถึ ง กฎหมายว่า ด้วยราคาสิ น ค้าและบริ ก าร กฎหมายป้ อ งกัน
การทุ่ มตลาดและการอุ ดหนุ นสิ นค้าจากต่างประเทศ ข้อตกลงหรื อ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ น ค้าและ
บริ การระหว่างประเทศ
LW472 กฎหมำยลิขสิทธิ์
2(2-0-4)
(Copyright Law)
ความเป็ นมาของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ประเภทของงานที่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ สิทธิของผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ในยุคดิจิตอล
การคุม้ ครองลิขสิทธ์ในต่างประเทศ
LW473 กฎหมำยสิ ทธิบัตร
2(2-0-4)
(Patent Law)
ความเป็ นมาของกฎหมายสิ ทธิบตั ร ลักษณะของสิ่ งที่ขอรับสิ ทธิบตั รได้ และข้อยกเว้น
สิทธิของผูท้ รงสิทธิบตั ร การละเมิดสิ ทธิบตั ร การบังคับใช้สิทธิ กระบวนการยืน่ ขอรับสิ ทธิบตั รใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

LW474 กฎหมำยเครื่ องหมำยกำรค้ำและควำมลับทำงกำรค้ำ
2(2-0-4)
(Trademark and Trade Secret Law)
หลักกฎหมายเครื่ องหมายการค้า ลักษณะเครื่ องหมายการค้า และข้อยกเว้นการคุม้ ครอง
เครื่ องหมายการค้า ลักษณะและรู ปแบบการคุม้ ครอง การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้า
การดาเนิ นคดีเครื่ องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่ อ งหมายการค้าตามพิธีสารมาดริ ด (Madrid
Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลับทางการค้า ลักษณะความลับทางการค้าและข้อยกเว้น
การคุ ม้ ครองความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรู ปแบบการคุม้ ครองความลับ
ทางการค้า
LW 475 กฎหมำยเกีย่ วกับธุรกิจบันเทิง
2(2-0-4)
(Entertainment Law)
ความเป็ นมา และประเด็ น ปั ญ หาเกี่ ยวกับกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ และทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง ในประเทศไทย เช่น การพิมพ์, โทรทัศน์, ภาพยนตร์ และ
ดนตรี เป็ นต้น โดยรวมถึ ง ประเด็ น ทางด้านการสื่ อ สาร การแข่งขัน ทางการค้า ทางสังคมและ
ทางจริ ยธรรม ทางนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ดิจิตอลสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพในธุรกิจ
บันเทิง
LW476 กฎหมำยเกีย่ วกับธุรกิจกำรกีฬำ
2(2-0-4)
(Sport Business Law)
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ งกับการทาธุ รกิ จกีฬา รวมถึ งการเป็ นผูส้ นับสนุ นและ
ทาการเผยแพร่ กีฬา ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ละเมิด สัญญา ทรัพย์สินทางปั ญญา แรงงาน
การแข่งขัน ทางการค้า การเจรจาต่อ รองของกลุ่ ม นัก กี ฬา การกี ดกัน นักกี ฬา การแพทย์ส าหรับ
นักกีฬา และสิทธิทางสื่อของนักศึกษา เป็ นต้น

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ ำงประเทศสำหรับผู้ประกอบกำร
GBA (Global Business for Entrepreneurs)
LW326 กฎหมำยเศรษฐกิจและกำรลงทุนระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Economic and Investment Law)
โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และกฎระเบียบขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
โดยเน้นองค์การการค้าโลก (WTO) และศึกษากฎระเบียบขององค์การการค้าโลก รวมทั้งศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนภายใต้กรอบของ WTO และการลงทุนในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบของ
อาเซี ย น และสนธิ สั ญ ญาทวิ ภ าคี (Bilateral Investment Treaty – BIT) ที่ ป ระเทศไทยท ากั บ
ต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของการก่ อ ตั้งเขตการค้าเสรี แ ละสหภาพศุล กากรต่ อ ปริ ม าณ
การลงทุนระหว่างประเทศในประเทศไทยและอาเซียน
LW410 กฎหมำยกำรค้ำกลุ่มประเทศอิสลำม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)
หลักกฎหมายอิสลามที่มี ผลกระทบต่อการค้าและธุรกิ จระหว่างประเทศ และแนวทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศอิสลาม รวมทั้งกฎหมายครอบครัว ทรัพย์สิน
และระบบศาลของกลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจในภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิค
2(2-0-4)
(Regional Economic Integration in Asia-Pacific)
กฎเกณฑ์ในเรื่ อ งการรวมกลุ่ ม ทางการค้า (Regional Trade Integration) ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจในระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี ความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มทางการค้ากับกฎเกณฑ์ของ
WTO โดยเน้ น กรอบของข้อ ตกลงการรวมกลุ่ ม ในระดับ ทวิภ าคี และภู มิ ภ าคในภาคพื้ น ยุโ รป
อเมริ กาเหนื อ เอเชีย-แปซิ ฟิค อาทิเช่ น สหภาพยุโรป การรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
(AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans Pacific Partnership (TPP)
เป็ นต้น

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

LW432 กำรค้ำสิ นค้ำระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Goods )
กฎเกณฑ์ที่ ส าคัญ ของ WTO ในการค้าสิ น ค้า (Trade in Goods) ซึ่ งรวมไปถึ งการลด
อุปสรรคทางการค้าในรู ปแบบต่างๆ การระงับข้อ พิพาทใน WTO การค้าและสิ่ งแวดล้อ ม การค้า
สิ นค้าเกษตรกรรม การอุดหนุ นสิ นค้าและการทุ่มตลาดการค้าและสิ ทธิทรัพย์สินทางปั ญญา และ
การค้าและประเทศกาลังพัฒนา
LW433 กำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Trade in Services)
กฎเกณฑ์ที่สาคัญของการค้าบริ การ (Trade in Services) ทั้งในบริ บทของข้อตกลงว่าด้วย
การค้าบริ การ (GATS) และกรอบการค้าบริ การอื่ นๆ โดยเน้นการศึกษาเรื่ อ งหลักปฏิบตั ิเยี่ยงชาติ
(National Treatment) และการเปิ ดตลาด (Market Access) ของการค้าบริ การ
LW436 สั มมนำกฎหมำยกำรค้ำระหว่ ำงประเทศสำหรับนักธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Global Trade Law for Entrepreneurs)
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางการค้าระหว่างประเทศในปั จจุบนั ที่มีผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิ จทั้งภายในและนอกประเทศ โดยใช้กรณี ศึกษา คาพิพากษา หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาเป็ นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งงานเชิงปฏิบตั ิการตามอาจารย์ที่ปรึ กษากาหนดให้
ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
LW437 สถำบันกำรเงินระหว่ ำงประเทศในยุคโลกำภิวัตน์
2(2-0-4)
(International Financial Institutions and Globalization)
บทบาทที่สาคัญของสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ หลักการ เครื่ องมือทางการเงิน
และระบบของการเงินและตลาดเงินในภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ นโยบายทางการเงิน
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศที่พฒั นาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา รวมถึ งกรณี ศึกษา
ในเรื่ อ งการเงิน ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ สภาพเศรษฐกิ จและธุ รกรรมทางการค้าของ
ประเทศ

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

LW438 กำรซื้อขำยทำงพำณิชยกรรมระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Commercial Sales)
หลัก การของสัญ ญาซื้ อ ขายระหว่างประเทศ การขนส่ งสิ น ค้าระหว่างประเทศ การ
ประกันภัยระหว่างประเทศ และระบบการชาระหนี้ระหว่างประเทศ รวมถึงกรณี ศึกษาที่เกิดจากข้อ
พิพาททางพาณิ ชกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) และการใช้ INCOTERMS
LW439 มรดกทำงวัฒนธรรมกับกำรค้ำระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(Global Trade and Cultural Patrimony)
หลัก การและหลัก กฎหมายระหว่างประเทศที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การคุ ้ม ครองมรดกทาง
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการค้าเสรี และการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรม มิ ติของ
กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรม บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศในการส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ทาลายมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงกรณี ศึกษาที่
เกิดจากข้อพิพาทของการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม
LW459 กฎหมำยพำณิชยนำวีและกำรจัดซื้อจัดหำสินค้ำข้ ำมชำติ
2(2-0-4)
(Maritime Law and Global Sourcing)
ประเด็นและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้ อและการจัดหา บทบาทของการจัดซื้ อและจัดหาใน
การบริ ห ารโซ่ อุ ปทาน การตัด สิ นใจต่างๆ ในการจัด ซื้ อ การพัฒ นากลยุท ธ์ในการจัด ซื้ อ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การวางแผนการจัด ซื้ อ ขั้น ตอนในการจัด ซื้ อ การคัด เลื อ กผูจ้ ัด หา การบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั คู่คา้ การรู ้จกั และจัดหาสิ นค้าจากแหล่งต่างๆ ทัว่ โลก เทอมการค้าในการจัดหา
ได้แก่ INCOTERM เป็ นต้น การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิ กส์ การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ และศึกษา
กฎระเบียบต่าง เช่ น อนุ สัญ ญาขององค์การสหประชาชาติว่า ด้วยสัญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้าระหว่าง
ประเทศ (CISG) หลักเกณฑ์การรับขนของทางทะเล การทานิ ติกรรมลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื อ สิทธิของคนงานและผูป้ ฏิบตั ิงานทางทะเล ความรับผิดอันเกิดจากเรื อโดนกันการช่วยเหลือกูภ้ ยั
ทางทะเล ข้อจากัดความรับผิด และบทบาทของกฎหมายพาณิ ชยนาวีในประเทศไทย
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กลุ่มวิชำตลำดทุน กำรเงิน และภำษี
CFT (Capital Market Finance and Tax)
AC982 หลักกำรบริหำรธุรกิจ กำรเงิน และกำรบัญชีสำหรับนักกฎหมำย
2(2-0-4)
(Principles of Business Management, Finance and Accounting for Lawyer)
หลัก การเบื้ อ งต้น และความรู ้ ที่ จ าเป็ นเกี่ ย วกับ หลัก การบริ ห ารธุ ร กิ จ การเงิ น และ
การบัญ ชี มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงาน การวิเคราะห์ ง บการเงิ น การจัด ท างบประมาณ
การวางแผนการดาเนินงาน การบัญชีการเงินเบื้องต้น และการบัญชีบริ หาร เพื่อให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจและนามาปรับใช้กบั อาชีพนักกฎหมาย
LW431 กฎหมำยเกีย่ วกับกำรเงินองค์กรธุรกิจ
2(2-0-4)
(Law of Corporate Finance)
ศึกษาก่อน: LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
รู ปแบบการบริ หารจัดการแนวทางปฏิบตั ิทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
แหล่งเงินทุนขององค์กรธุรกิจจากสถาบันการเงินและจากการระดมทุนจากประชาชน รวมถึงการ
ให้หลักประกันสินเชื่อธุรกิจแก่สถาบันการเงินและเพื่อการระดมทุนจากประชาชน การจัดหาแหล่ง
เงินทุนของกิจการโดยการออกตราสารทุน ตราสารหนี้ การระดมทุนผ่านกองทุนรวมและการควบ
รวมกิจการ ตลอดจนการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิและภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
LW451 กฎหมำยว่ ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
2(2-0-4)
(Public Limited Company Law)
ความแตกต่างของบริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชนจากัด การจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด
การออกหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป การเลิกบริ ษทั มหาชนจากัดการบริ หารจัดการ
และสิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ ผู ้ถื อ หุ ้ น และต่ อ บุ ค คลภายนอกรวมทั้ง
กรณี ศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริ ษทั มหาชนจากัด
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LW452 กฎหมำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรและดูแลกำกับตลำดทุน
2(2-0-4)
(Law on Capital Market Management/Regulatory Principle)
การดาเนิ นงานและหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในการ
กากับดูแลตลาดทุน อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ ด้านการระดมทุน และ
การควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การพัฒนาตลาดทุนไทย การควบคุมและกากับดูแลของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทั้ง
กรณี ศึกษาที่น่าสนใจ
LW453 กฎหมำยภำษีอำกรสำหรับธุรกิจ กำรเงิน และกำรลงทุน
2(2-0-4)
(Taxation Law on Business Finance and Investment)
หลัก การจัด เก็ บ ภาษี อ ากร การวิเคราะห์ ปั ญ หาทางภาษี อ ากรในกรณี ต่ างๆ รวมทั้ง
การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ การเงิน และการลงทุนโดยเน้นภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และประเด็นสาคัญเกี่ยวกับภาษีทางอ้อมอื่นๆ
LW454 สั มมนำกฎหมำยตลำดทุน กำรเงินและภำษี
3(3-0-6)
(Seminar in Capital Market, Finance and Tax Law)
การทารายงานวิจยั เกี่ ยวกับ ประเด็นสาคัญเกี่ ยวกับ ตลาดทุน การเงิน และภาษี โดยใช้
กรณี ศึก ษา ค าพิพ ากษา หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งมาเป็ นอุ ท าหรณ์ โดยนัก ศึก ษาจะต้อ งส่ งงาน
เชิงปฏิบตั ิการโดยอาจารย์ที่ปรึ กษากาหนดให้และเป็ นไปตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของ
นักศึกษา
LW455 กฎหมำยเกีย่ วกับหลักทรัพย์
2(2-0-4)
(Securities Law)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น การก ากั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และองค์กร/หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมถึ งการเข้าเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ความหมายแล ะประเภทของ
หลัก ทรั พ ย์ การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ประเภทและลัก ษณะของธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
และประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
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LW457 กฎหมำยเกีย่ วกับสถำบันกำรเงิน
2(2-0-4)
(Financial Institutions Law)
ความหมายและความสาคัญ ของสถาบัน การเงิน นโยบายของรัฐ และบทบาทของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ในการควบคุม กากับดู แลสถาบันการเงิน ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
กฎหมายและข้อ บังคับในการดาเนิ นกิ จการของสถาบันการเงิน โดยเน้นการศึกษาบทบาทของ
ธนาคารพาณิ ชย์ในการรับฝากเงิน การให้สินเชื่ อ การให้บริ การทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ และการควบคุ มการแลกเปลี่ ยนเงินตรา ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะในการควบคุ มและ
พัฒนาสถาบันการเงิน
LW464 กฎหมำยเกีย่ วกับกำรลงทุน
2(2-0-4)
(Investment Law)
กฎหมายเกี่ ย วกับ การลงทุ น ตามกฎหมายในประเทศไทย โดยศึ ก ษาในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การส่ งเสริ มการลงทุน รู ปแบบการลงทุนด้วย
วิธีการต่างๆ และข้อจากัดการลงทุนอื่นๆ เป็ นต้น
กลุ่มวิชำสื่ อไร้ พรมแดนและเทคโนโลยีกำรสื่ อสำร
GMCT (Global Media and Communications Technology)
LW411 สื่ อและกำรสื่ อสำรไร้ พรมแดน
2(2-0-4)
(Global Media and Communications Policy)
ประเด็ น และข้อ พิ จ ารณาต่ า งๆทางด้ า นกฎหมาย สั ง คม ปรั ช ญา และเทคโนโลยี
ผลกระทบด้านต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรื ออาจที่จะเกิดขึ้นได้จากนโยบายและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นโลกาภิวตั น์ (globalization) ของสื่ อ การสื่ อสารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อ ง รวมไป
ถึ ง การท าความเข้าใจว่าการพัฒ นาและเปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ของเทคโนโลยีสื่ อ และ
การสื่อสารมีผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของแนวทางในการวางนโยบาย
การควบคุมสื่อและการสื่อสารอย่างไร
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LW412 สั มมนำกฎหมำยธุรกิจ
3(1-4-4)
(Seminar in Business Law)
ปฏิ บ ัติ ก ารเกี่ ย วกับ ประเด็ น ส าคัญ ทางกฎหมายธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การประกอบธุ รกิ จ ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยใช้ก รณี ศึก ษา ค าพิพ ากษา หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาเป็ นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งงานเชิงปฏิบตั ิการตามอาจารย์ที่ปรึ กษากาหนดให้
ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
LW414 อำชญำกรรมไซเบอร์ และกำรใช้ คอมพิวเตอร์ ในกำรกระทำควำมผิด
2(2-0-4)
(Cybercrime and Computer Misuse)
รู ปแบบและลักษณะของอาชญากรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตหรื อพื้นที่
ไซเบอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการกระทาความผิด รวมถึ งผลกระทบที่มี ต่อ
พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยมุ่ งเน้นการศึกษาไปที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่ น อนุ สัญญาว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ของสภายุโรป และกฎหมายภายในประเทศ
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ เพื่อให้ผศู ้ ึกษา
ได้เข้าใจประเด็ น ทางกฎหมาย หลัก การและเหตุ ผ ลในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ
อาชญากรรมไซเบอร์และการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรู ปแบบต่างๆ
LW458 กฎหมำยและนโยบำยกำรกระจำยเสียง
2(2-0-4)
(Broadcasting Law and Policy)
หลักการพื้นฐานและภาพรวมของกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการกระจายเสียง โดยรวม
ถึงประเด็น ต่างๆดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและการกากับดูแล
บทบาทของหน่ วยงานกากับดูแล การแข่งขันในตลาดการกระจายเสี ยง การจัดสรรทรัพยากร เช่น
คลื่นความถี่และเลขหมาย การออกใบอนุญาต และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
LW461 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรแข่ งขันทำงกำรค้ำ
2(2-0-4)
(Competition Law)
เศรษฐกิ จเสรี ระบบการตลาด ธุ รกิ จระหว่างประเทศในระบบต่ างๆ กฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า องค์กร อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พร้อ มทั้ง
การวินิจฉัยและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ กฎหมายป้องกันการทุ่ม
ตลาดและการอุ ดหนุ นสิ น ค้าจากต่ างประเทศ ข้อ ตกลงหรื อ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ น ค้าและบริ การ
ระหว่างประเทศ
หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

LW469 กฎหมำยและนโยบำยว่ ำด้ วยกำรสื่ อสำร
2(2-0-4)
(Communications Law and Policy)
หลักการพื้นฐานและภาพรวมของกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการสื่ อสาร โดยรวมถึ ง
ประเด็น ต่างๆดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและการกากับดูแล
บทบาทของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล การลงทุ น ในกิ จ การโทรคมนาคม การแข่ ง ขัน ในตลาด
โทรคมนาคม ปั ญหาการเชื่อ มต่อโครงข่าย การจัดสรรทรัพยากร เช่ น คลื่ นความถี่ และเลขหมาย
การออกใบอนุญาต การให้บริ การอย่างทัว่ ถึงและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
LW470 กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2(2-0-4)
(Law and Information Technology)
แนวคิ ด และหลัก การของกฎหมายพิเศษในเรื่ อ งเทคโนโลยีส ารสนเทศ แนวปฏิ บ ัติ
ในการคุม้ ครองซอฟต์แวร์ดว้ ยกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและสิทธิความเป็ นส่วนตัว แนวปฏิบตั ิ
ในการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การอิน เทอร์ เน็ ต หลักเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวปฏิบตั ิในการรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นให้
ผูศ้ ึกษาเข้าใจหลักการและเหตุผล รวมทั้งสามารถระบุหลักการร่ วมกัน และความแตกต่างระหว่าง
หลักการตามกฎหมายทัว่ ไป และหลักกฎหมายเฉพาะสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
LW474 กฎหมำยเครื่ องหมำยกำรค้ำและควำมลับทำงกำรค้ำ
2(2-0-4)
(Trademark and Trade Secret Law)
หลักกฎหมายเครื่ องหมายการค้า ลักษณะเครื่ องหมายการค้า และข้อยกเว้นการคุม้ ครอง
เครื่ องหมายการค้า ลักษณะและรู ปแบบการคุม้ ครอง การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้า
การดาเนิ นคดีเครื่ องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่ อ งหมายการค้าตามพิธีสารมาดริ ด (Madrid
Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลับทางการค้า ลักษณะความลับทางการค้าและข้อยกเว้น
การคุ ม้ ครองความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรู ปแบบการคุม้ ครองความลับ
ทางการค้า
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LW475 กฎหมำยเกีย่ วกับธุรกิจบันเทิง
2(2-0-4)
(Entertainment Law)
ความเป็ นมา และประเด็ น ปั ญ หาเกี่ ยวกับกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ และทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง ในประเทศไทย เช่น การพิมพ์, โทรทัศน์, ภาพยนตร์ และ
ดนตรี เป็ นต้น โดยรวมถึ งประเด็ น ทางด้านการสื่ อ สาร การแข่ งขัน ทางการค้า ทางสังคมและ
ทางจริ ยธรรม ทางนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ดิจิตอลสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพในธุรกิจ
บันเทิง
กลุ่มวิชำโลจิสติกส์ ขนส่ ง และพลังงำน
LTE (Logistics Transportation and Energy)
LW415 สั มมนำกฎหมำยเกีย่ วกับโลจิสติกส์ ขนส่ ง และพลังงำน
3(1-4-4)
(Seminar in Logistics Transportation and Energy)
วิเคราะห์ ป ระเด็ น ทางกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี แ ละทางปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ หรื อ
กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง และพลังงาน ที่น่าสนใจ หรื อเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบนั
LW420 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรขนส่ งสิ นค้ำอันตรำย
2(2-0-4)
(Transportation of Dangerous Goods Law)
ทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บ ัติ ก ารบริ ห ารและการจัด การการขนส่ ง และการกระจายสิ น ค้า
อันตราย ศึกษากฎหมายแม่บทที่กากับดูแลการขนส่งสิ นค้าอันตรายและกฎระเบียบสากลที่จาเป็ น
ของหน่ วยงานที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการขนส่ งสิ นค้ า อั น ตราย เช่ น MARPOL, Transportation of
Dangerous Goods Recommendations (UN-Recommendations), IIMDG Code, Basel Convention,
พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
LW421 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรขนส่ งทำงอำกำศ
2(2-0-4)
(Aviation Law)
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ ยวข้อ งกับการขนส่ งทางอากาศ เช่น พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการปฏิบตั ิต่ออากาศยานที่กระทาผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ
การท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย รวมทั้ง โครงสร้างขององค์การบริ หารการบิน การจราจรทาง
อากาศ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันก่อให้เกิดขึ้นโดยอากาศยานแก่บุคคลที่สามบนพื้นผิว
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LW433 กำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศ
2 (2-0-4)
(International Trade in Services)
กฎเกณฑ์ที่สาคัญของการค้าบริ การ (Trade in Services) ทั้งในบริ บทของข้อตกลงว่าด้วย
การค้าบริ การ (GATS) และกรอบการค้าบริ การอื่ นๆ โดยเน้นการศึกษาเรื่ อ งหลักปฏิบตั ิเยี่ยงชาติ
(National Treatment) และการเปิ ดตลาด (Market Access) ของการค้าบริ การ
LW459 กฎหมำยพำณิชยนำวีและกำรจัดซื้อจัดหำสินค้ำข้ ำมชำติ
2(2-0-4)
(Maritime Law and Global Sourcing)
ประเด็นและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้ อและการจัดหา บทบาทของการจัดซื้ อและจัดหาใน
การบริ ห ารโซ่ อุ ปทาน การตัด สิ นใจต่างๆ ในการจัด ซื้ อ การพัฒ นากลยุท ธ์ในการจัด ซื้ อ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การวางแผนการจัด ซื้ อ ขั้น ตอนในการจัด ซื้ อ การคัด เลื อ กผูจ้ ัด หา การบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั คู่คา้ การรู ้จกั และจัดหาสิ นค้าจากแหล่งต่างๆ ทัว่ โลก เทอมการค้าในการจัดหา
ได้แก่ INCOTERM เป็ นต้น การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิ กส์ การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ และศึกษา
กฎระเบียบต่าง เช่ น อนุ สัญ ญาขององค์การสหประชาชาติว่า ด้วยสัญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้าระหว่าง
ประเทศ (CISG) หลักเกณฑ์การรับขนของทางทะเล การทานิ ติกรรมลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื อ สิทธิของคนงานและผูป้ ฏิบตั ิงานทางทะเล ความรับผิดอันเกิดจากเรื อโดนกันการช่วยเหลือกูภ้ ยั
ทางทะเล ข้อจากัดความรับผิด และบทบาทของกฎหมายพาณิ ชยนาวีในประเทศไทย
LW460 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรขนส่ งทำงบกและกำรกระจำยสิ นค้ำ
2(2-0-4)
(Land Transportation Law and Distribution)
บทบาท หน้าที่ของการขนส่ งและการกระจายสิ นค้าที่มี ต่อการค้าภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทฤษฎี และแนวปฏิบ ัติการบริ หารและการจัดการการขนส่ งและการกระจายสิ น ค้า
หลักการและรู ปแบบการกระจายสิ นค้า เงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึง
กรอบข้อตกลงและการบริ หารการขนส่ งต่อ เนื่ องหลายรู ปแบบในการเปิ ด AEC รวมทั้ง กฎหมาย
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้าของการขนส่งสินค้าทั้งทางบกทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศตลอดจนความรับผิด และการจากัดความรับผิดของผูข้ นส่ง
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LW465 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรขนส่ ง โซ่ อุปทำน และโลจิสติกส์
2(2-0-4)
(Transportation Law, Supply Chain and Logistics)
หลักการและแนวความคิดเกี่ ยวกับการจัดการโซ่ อุ ปทาน และโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษา
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อ ตกลงทางการค้า ของการขนส่ งสิ นค้าทั้งทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศ ระหว่างประเทศตลอดจนความรับผิด และการจากัดความรับผิดของผูข้ นส่ ง โดยศึกษา
อนุ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายไทย รวมทั้งศึกษา กฎระเบียบ และ
ข้อตกลงทางการค้าการขนส่งหลายรู ปแบบในกลุ่ม AEC
LW466 กฎหมำยและนโยบำยปิ โตรเลียมระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Petroleum Law and Policy)
หลั ก กฎหมายและนโยบายที่ ส าคัญ ในอุ ต สาหกรรมปิ โตรเลี ย มระหว่า งประเทศ
โดยศึก ษาถึ งความสัมพัน ธ์และความตกลงระหว่างประเทศเจ้าของทรัพ ยากรปิ โตรเลี ยม (Host
Government) กับบริ ษทั น้ ามันหรื อนักลงทุน (Oil and Gas Company/Investors) และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ต่า งๆ ในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โตรเลี ยม รวมทั้ง ศึ ก ษาประเด็ น เกี่ ย วกับ ภาษี ปิ โตรเลี ยมที่
เกี่ยวข้อง
LW467 กฎหมำยและนโยบำยพลังงำน
2(2-0-4)
(Energy Law and Policy)
แนวคิดและหลักกฎหมายและนโยบายพลังงานของประเทศไทยและของโลกในประเด็น
ต่างๆ อาทิ กฎเกณฑ์และกฎหมายในกิ จการไฟฟ้ า กฎหมายที่เกี่ ยวข้อ งกับการประกอบกิ จการ
พลังงาน กฎหมายและนโยบายพลังงานทดแทน (Renewable Energy) พลังงานกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) พลังงานทางเลื อก (Alternative Energy) และพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมทั้งการบริ หารจัดการพลังงานของรัฐ และบทบาทหน้าที่ขององค์กรกากับดูแลกิจการ
พลังงาน (Energy Regulatory Institutions)
LW468 โลจิสติกส์ และสิ่ งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Green Logistics)
การบริ หารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ งกระจายสิ นค้า กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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กลุ่มวิชำธุรกิจแฟรนไชส์ และไลเซ่ นส์
FLB (Franchise and License Business)
AC982 หลักกำรบริหำรธุรกิจ กำรเงิน และกำรบัญชีสำหรับนักกฎหมำย
2(2-0-4)
(Principles of Business Management, Finance and Accounting for Lawyer)
หลัก การเบื้ อ งต้น และความรู ้ ที่ จ าเป็ นเกี่ ย วกับ หลัก การบริ ห ารธุ ร กิ จ การเงิ น และ
การบัญ ชี มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงาน การวิเคราะห์ ง บการเงิ น การจัด ท างบประมาณ
การวางแผนการดาเนินงาน การบัญชีการเงินเบื้องต้น และการบัญชีบริ หาร เพื่อให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจและนามาปรับใช้กบั อาชีพนักกฎหมาย
LW410 กฎหมำยกำรค้ำกลุ่มประเทศอิสลำม
2(2-0-4)
(Law of Trade in Islamic Countries)
หลักกฎหมายอิสลามที่มี ผลกระทบต่อการค้าและธุรกิ จระหว่างประเทศ และแนวทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศอิสลาม รวมทั้งกฎหมายครอบครัว ทรัพย์สิน
และระบบศาลของกลุ่มประเทศอิสลาม
LW413 กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจในภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิค
2(2-0-4)
(Regional Economic Integration in Asia-Pacific)
กฎเกณฑ์ในเรื่ อ งการรวมกลุ่ ม ทางการค้า (Regional Trade Integration) ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจในระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี ความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มทางการค้ากับกฎเกณฑ์ของ
WTO โดยเน้ น กรอบของข้อ ตกลงการรวมกลุ่ ม ในระดับ ทวิภ าคี และภู มิ ภ าคในภาคพื้ น ยุโ รป
อเมริ กาเหนื อ เอเชีย-แปซิ ฟิค อาทิเช่ น สหภาพยุโรป การรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
(AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans Pacific Partnership (TPP)
เป็ นต้น
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LW414 อำชญำกรรมไซเบอร์ และกำรใช้ คอมพิวเตอร์ ในกำรกระทำควำมผิด
2(2-0-4)
(Cybercrime and Computer Misuse)
รู ปแบบและลักษณะของอาชญากรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตหรื อพื้นที่
ไซเบอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการกระทาความผิด รวมถึ งผลกระทบที่มี ต่อ
พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยมุ่ งเน้นการศึกษาไปที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่ น อนุ สัญญาว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ของสภายุโรป และกฎหมายภายในประเทศ
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ เพื่อให้ผศู ้ ึกษา
ได้เข้าใจประเด็ น ทางกฎหมาย หลัก การและเหตุ ผ ลในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ
อาชญากรรมไซเบอร์และการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรู ปแบบต่างๆ
LW416 กฎหมำยเกีย่ วกับกำรอนุญำตให้ ใช้ สิทธิ
2(2-0-4)
(Licensing Law)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจชนิ ดต่างๆ อาทิ การอนุ ญาตให้
ใช้สิ ทธิ ในทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญา หรื อ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาข้อ ตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ปั ญหาข้อกฎหมายที่คาบเกี่ ยวระหว่างกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กฎหมายสัญญา และกฎหมายแข่งขันทาง การค้า
LW424 หลักกฎหมำยและสั ญญำแฟรนไชส์
2(2-0-4)
(Principles of Franchise Law and Franchise Agreement)
ลักษณะและรู ปแบบของระบบแฟรนไชส์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายและกลยุทธ์ใน
ระบบแฟรนไชส์ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ เช่น กฎหมายสัญญา
และข้อสัญญาที่ไม่ เป็ นธรรม การแข่งขันทางการค้า การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา การระงับ
ข้อพิพาทในทางการค้า การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา การระงับข้อพิพาทในทางการค้า เป็ นต้น
ศึก ษากลไกทางกฎหมายในการกากับ และควบคุ ม การประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ แนวคิ ดและ
หลักการกฎหมายแฟรนไชส์ของประเทศไทยและของต่างประเทศ และศึกษาโครงสร้างสัญญาและ
เงื่อนไขสัญญาแฟรนไชส์ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ สัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์แบบสาขาเดี่ยว (Single
Unit Franchise) แบบพัฒ นาพื้ น ที่ (Area Development Franchise) และแบบมาสเตอร์ (Master
Franchise) การจัดทาเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลในธุรกิจแฟรนไชส์ (Disclosure Document)
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LW461 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรแข่ งขันทำงกำรค้ำ
2(2-0-4)
(Competition Law)
เศรษฐกิ จเสรี ระบบการตลาด ธุ รกิ จระหว่างประเทศในระบบต่ างๆ กฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า องค์กร อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า พร้อ มทั้ง
การวินิจฉัยและการอุทธรณ์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ กฎหมายป้องกันการทุ่ม
ตลาดและการอุ ดหนุ นสิ น ค้าจากต่ างประเทศ ข้อ ตกลงหรื อ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ น ค้าและบริ การ
ระหว่างประเทศ
LW465 กฎหมำยว่ ำด้วยกำรขนส่ ง โซ่ อุปทำน และโลจิสติกส์
2(2-0-4)
(Transportation Law, Supply Chain and Logistics)
หลักการและแนวความคิดเกี่ ยวกับการจัดการโซ่ อุ ปทาน และโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษา
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อ ตกลงทางการค้า ของการขนส่ งสิ นค้าทั้งทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศ ระหว่างประเทศตลอดจนความรับผิด และการจากัดความรับผิดของผูข้ นส่ ง โดยศึกษา
อนุ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายไทย รวมทั้งศึกษา กฎระเบียบ และ
ข้อตกลงทางการค้าการขนส่งหลายรู ปแบบในกลุ่ม AEC
LW474 กฎหมำยเครื่ องหมำยกำรค้ำและควำมลับทำงกำรค้ำ
2(2-0-4)
(Trademark and Trade Secret Law)
หลักกฎหมายเครื่ องหมายการค้า ลักษณะเครื่ องหมายการค้า และข้อยกเว้นการคุม้ ครอง
เครื่ องหมายการค้า ลักษณะและรู ปแบบการคุม้ ครอง การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้า
การดาเนิ นคดีเครื่ องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่ อ งหมายการค้าตามพิธีสารมาดริ ด (Madrid
Protocol) และศึกษาหลักกฎหมายความลับทางการค้า ลักษณะความลับทางการค้าและข้อยกเว้น
การคุ ม้ ครองความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนและลักษณะและรู ปแบบการคุม้ ครองความลับ
ทางการค้า
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LW479 กฎหมำยเกีย่ วกับกำรให้ สิทธิแฟรนไชส์ ในต่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Franchising)
รู ป แบบการให้สิท ธิ แฟรนไชส์ ไ ปต่างประเทศทั้งในรู ป แบบสาขาเดี่ ย ว (Single Unit
Franchise) แบบพัฒ นาพื้ น ที่ (Area Development Franchise) และมาสเตอร์ (Master Franchise)
สิทธิและหน้าที่ของแฟรนไชซอร์และซับแฟรนไชซอร์ (Sub-franchisor) ศึกษาประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิ ดเผยข้อมูลของแฟรนไชซอร์ การจดทะเบียนสัญญาหรื อเอกสารเผยแพร่ ธุรกิจ
กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจ การปริ วรรตเงินตรา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การทางานของ
คนต่างด้าว กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต
LW488 สั มมนำในธุรกิจแฟรนไชส์
3(1-4-4)
(Seminar in Franchise Business)
ศึกษาก่อน: LW424 หลักกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์ และ
LW479 กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ศึกษาเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ในปั จจุบนั ที่มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยใช้กรณี ศึกษา คาพิพากษา
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็ นอุทาหรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งงานเชิงปฏิบตั ิการตามที่อาจารย์ที่
ปรึ กษากาหนดให้ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
HRM (Human Resoruce Management)
BA983 พฤติกรรมองค์กำร
2(2-0-4)
(Organizational Behavior)
พฤติกรรมการทางานร่ วมกันในองค์การ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลที่เกิดจากความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติ ค่านิ ยม บุคลิกภาพ ความรู ้ ความสามารถ
และแรงจู ง ใจ พฤติ ก รรมกลุ่ ม ในการท างานร่ ว มกัน ภาวะผูน้ าและการใช้อ านาจการติ ด ต่ อ
สื่ อ สาร และปั ญ หาความขัด แย้ง พฤติ ก รรมระดับ องค์ก าร วัฒ นธรรมการท างานในองค์ก าร
การเปลี่ ยนแปลงและการพัฒ นาองค์ก าร เพื่อ นาไปสู่ การแก้ปัญ หา การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพ และ
การสร้างความพอใจในการทางาน
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LW440 กฎหมำยแรงงำนสำหรับนักบริหำรงำนบุคคล
2(2-0-4)
(Employment Laws for the HR Professional)
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อ บุคลากรในองค์กร เช่น กฎระเบียบเกี่ ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ของ
ลูกจ้างและนายจ้างที่มีต่อ กัน การจัดสวัสดิ การ สิ ทธิ ประโยชน์ กระบวนการร้อ งทุกข์ในองค์กร
การลงโทษทางวินัย การเลิ กจ้างและค่าชดเชย ปั ญหาเกี่ยวกับประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
ตลอดจนกรณี ศึกษาที่มีผลต่อการจัดการภายในองค์กร
LW441 หัวข้ อพิเศษ: กำรจัดทำเอกสำรทำงกฎหมำยเพื่อกำรบริหำรภำยในองค์กร 2(2-0-4)
(Special Topics: Legal Form and Documents for Internal Administration)
มาตรฐานสากล แนวปฏิ บ ัติ และเทคนิ ค ในการจัด ท าข้อ ตกลง สั ญ ญาจ้างแรงงาน
การจัดทาคู่มือเพื่อประสิ ทธิภาพขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ เช่น การจัดทาข้อบังคับในการทางาน
ข้อกาหนดที่จาเป็ นในสัญญาจ้าง ข้อตกลงในการรักษาความลับ ข้อกาหนดห้ามทางานให้แก่บริ ษทั
คู่แข่ง นโยบายด้าน Social Media นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ การส่ งลู กจ้างไป
ปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ เทคนิคการออกหนังสือเตือน และการออกหนังสือเลิกจ้าง เป็ นต้น
LW442 กฎหมำยเกีย่ วกับมำตรฐำนแรงงำนในธุรกิจอุตสำหกรรม
2(2-0-4)
(Labour Standards in an Industrial Sector)
กฎหมายเกี่ ยวกับ มาตรฐานแรงงานทั้งในและระหว่างประเทศโดยองค์ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) เช่น การเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในที่ทางาน กฎหมายเกี่ ยวกับความไม่เป็ นธรรมในที่ทางานกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ ประเด็นการ
จัดการแรงงานในการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ และกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งจากในและต่างประเทศ
LW443 สั มมนำประเด็นทำงกฎหมำย เทคนิคกำรเจรจำและ
2(2-0-4)
กำรระงับข้ อพิพำทในองค์กรธุรกิจ
(Seminar on Legal Issues and Guideline for Collective Bargaining and
Dispute Resolution )
ประเด็ น ทางกฎหมายเกี่ ย วกับ แรงงานสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในองค์ก รธุ ร กิ จ
มาตรการหรื อแนวปฏิบตั ิที่ดีก่อนและภายหลังเพือ่ ลดความขัดแย้ง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาพการ
จ้างงาน การโยกย้ายตาแหน่ งงาน หรื อ การเลิ ก จ้าง เทคนิ คการเจรจาต่ อ รองทั้งฝ่ ายนายจ้างและ
ลูกจ้าง การยืน่ ข้อเรี ยกร้อง การระงับข้อพิพาทในคดีแรงงาน ตลอดจนกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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LW444 สั มมนำแนวโน้ ม นโยบำย และผลกระทบต่ อกำรเคลื่อนย้ ำย
2(2-0-4)
บุคลำกรต่ ำงชำติ
(Seminar on Future Flow of Foreign Worker’s Issues: Trends,
Policies, Impacts)
ผลกระทบของวิวฒั นาการความร่ วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่องานบริ หารบุคคลใน
ยุค สมัย ใหม่ สถานการณ์ ในปั จจุ บ ัน และอนาคต นโยบาย กฎหมายและกฎระเบี ย บตลอดจน
ผลกระทบที่ เกี่ ยวข้อ งในภาคธุ รกิ จ เช่ น ประเด็น การเคลื่ อ นย้ายแรงงาน ความต้อ งการแรงงาน
ในภาคธุ รกิ จ การจัด ท ามาตรฐานร่ วมในงานวิชาชี พ (MRA) กฎหมายเกี่ ยวกับ การทางานของ
คนต่างด้าว การขอใบอนุญาตทางาน การขอวีซ่าทางาน เป็ นต้น
LW445 สั มมนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในยุคโลกำภิวัตน์
3(1-4-4)
(Seminar on Human Resources Management in the Era of
Globalization)
ประเด็ น ร่ ว มสมัย เกี่ ย วกับ การบริ ห ารแรงงานในยุค สมัย ใหม่ เช่ น ธุ ร กิ จ รั บ สรรหา
บุคลากรเพื่อองค์กรธุรกิจ การบริ หารในยุคสื่ อสังคมออนไลน์ การจัดการและจ้างงานในประเทศ
อาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริ หารแรงงานในวัฒนธรรมที่แตกต่าง การจัดโครงสร้างสิ ทธิ
ประโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก ารเพื่ อ องค์ก รธุ รกิ จ เป็ นต้น ตลอดจน ประเด็ น ส าคัญ ทางกฎหมายที่ มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การจ้างงานคนพิการเพื่อ สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งจากในและต่างประเทศ
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กลุ่มวิชำกฎหมำยทั่วไป
(General Law)
LW327 สั มมนำกฎหมำยเกีย่ วกับกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริต
2(2-0-4)
(Seminar on Law Related to Anti-Corruption)
หลั ก กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า น การทุ จริ ต โดยเน้ น
หลักกฎหมายสากล เช่น อนุ สัญ ญาเวียนนา Convention on Combating Bribery of Foreign Public
Officials in International Business Transactions ขององค์ก รเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จและ
การพัฒ นา (OECD) ความตกลงว่าด้วยการจัด ซื้ อ โดยรัฐ (Government Procurement Agreement:
GPA) ข อ งอ งค์ ก ารก ารค้ า โล ก (WTO) United Nation Convention against Corruption แ ล ะ
หลัก กฎหมายไทยบางส่ วน เช่ น พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ต พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ ายบริ หารในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต เป็ นต้น
LW401 กฎหมำยสหภำพยุโรป
2(2-0-4)
(European Union Law)
ที่มาของสหภาพยุโรป ลักษณะทางกฎหมายของสหภาพยุโรปในฐานะที่เป็ นสถาบัน
การจัดองค์กรของสหภาพยุโรป สภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป นโยบายและบทบาทของสหภาพ
ยุโรป ความสัมพันธ์ภายในระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศ ภาคีสมาชิ ก และความสัม พัน ธ์
ภายนอกของสหภาพยุโรปกับรัฐอื่นหรื อองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
LW402 กฎหมำยสิ ทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
(Human Rights Law)
ประวัติ วิว ฒ
ั นาการ ทฤษฎี ข้อ คิ ด และปรั ช ญาที่ เกี่ ยวกับ บรรดาสิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐาน
หลักการ กฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็ นกฎหมาย รวมทั้งวิธีการส่ งเสริ มและคุม้ ครองซึ่ งสิ ทธิม นุ ษยชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง และกฎหมาย
ระหว่าง ประเทศแผนกคดีเมืองที่เกี่ยวข้อง
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LW403 กฎหมำยสนธิสัญญำ
2(2-0-4)
(Law of Treaty)
ที่ ม าของสนธิ สั ญ ญ าระหว่ า งประเทศ ทฤษฎี แ ละผลผู ก พั น ของสนธิ สั ญ ญ า
ความแตกต่างระหว่างสนธิ สัญ ญาระหว่างประเทศ การเกิ ด การบังคับ ใช้ และการสิ้ นผลของ
สนธิสัญญา ทฤษฎีการยอมรับสนธิสัญญาในกฎหมายภายใน และการวิเคราะห์ปัญหาอันเกี่ยวกับ
อนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.1969 และ 1982
LW404 กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคและควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
(Consumer Protection Law and Product Liability Law)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านคุ ณ ภาพของสิ น ค้าและ
บริ การ ราคา การปิ ดฉลาก การบรรจุหี บ ห่ อ การโฆษณา หน่ วยงานในการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ตาม พ.ร.บ.คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนหลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ
ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
LW405 กฎหมำยเกีย่ วกับธุรกิจอสั งหำริมทรัพย์
2(2-0-4)
(Real Estate Business Law)
ลัก ษณะการใช้แ ละการหาประโยชน์ ท างธุ รกิ จ ในที่ ดิ น การบริ ห ารงานของธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ศึกษากฎหมายที่ดิน กฎหมายควบคุ มการประกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรบ้านพักอาศัย อาคารพาณิ ชย์ อาคารชุด ศูนย์การค้า สถานที่พกั
ตากอากาศ วิธีปฏิบตั ิและสัญญาด้านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
LW406 กฎหมำยเกีย่ วกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Law of Economic Crime)
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ ยวกับการก่อ ตัวของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากห้างหุน้ ส่วนบริ ษทั (Corporate Crime)
มาตรการ และกลไกของรัฐในการดาเนิ นการป้ อ งกันและปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ รวมถึ ง
การได้เปรี ยบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการ
จารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โทรสาร การดักฟั งทางโทรศัพท์ (Wire Tapping) ฯลฯ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
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LW407 สั มมนำกฎหมำยธุรกิจและกำรลงทุนระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(Seminar in International Business and Investment Law)
ปั ญหาต่างๆ ที่สาคัญในกฎหมายธุรกิจตามสภาพการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
โดยเฉพาะประเด็น ปั ญ หาที่ สาคัญ ได้แก่ ปั ญ หาเกี่ ยวกับกิ จการร่ วมค้า แฟรนไชส์ ลิ สซิ่ ง และ
การถ่ายโอนเทคโนโลยี
LW408 กฎหมำยทะเล
2(2-0-4)
(Law of the Sea)
กฎเกณฑ์ตามสนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ผลที่มีต่อสิ ทธิหน้าที่ของรัฐชายฝั่งทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและการเมืองปั ญหาเกี่ยวกับทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจาเพาะ การประมง การขุด
แร่ ธาตุในทะเลซึ่งรัฐชายฝั่งมีอธิปไตยและในเขตทะเลหลวง หลักเกี่ยวกับรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันแห่งมนุษยชาติ ตลอดจนท่าทีของประเทศมหาอานาจและประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่มีต่อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นอันจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย
LW409 กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Economic Law)
บทบาทหน้ า ที่ แ ละกฎเกณฑ์ ข องกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (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) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎเกณฑ์เบื้องต้นของ WTO ในการค้าสิ นค้าเพื่อ นาไปสู่
การค้าเสรี
LW418 กฎหมำยกับกำรพัฒนำ
2(2-0-4)
(Law and Development)
ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒ นาโดยเฉพาะในประเทศ
ไทย พิ จารณาถึ งสถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการแก้ไ ขปั ญ หา
ความขัดแย้งผลประโยชน์ในสังคม ตลอดจนบทบาทของนักกฎหมายในกระบวนการดังกล่ าว
เพื่อ น าไปสู่ การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมโดยการปฏิรูป กฎหมาย การเผยแพร่ กฎหมาย และ
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และเป็ นธรรม

หลักสูตร น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559)

LW419 กฎหมำยมหำชนทำงเศรษฐกิจเบื้องต้ น
2(2-0-4)
(Introduction to Public Economic Law)
ความเป็ นมา พื้ น ฐาน และหลัก เกณฑ์ใ นการที่ รั ฐ เข้าควบคุ ม และด าเนิ น กิ จ กรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการเข้าควบคุมการดาเนิ นการทางเศรษฐกิจของเอกชน และการที่
รัฐเข้าดาเนิ นการในทางเศรษฐกิจเอง ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่รัฐอาจนามาใช้ได้
โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่ องต่างๆ พร้อมทั้งความเป็ นไปได้ที่
จะแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น
LW422 หัวข้ อพิเศษในทำงนิติศำสตร์
2(2-0-4)
(Special Topics in Law)
กฎหมายใหม่ที่สาคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจหรื อสาธารณชน รวมทั้งกรณี การบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีปัญหาในทางปฏิบตั ิ ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มี ผลกระทบต่อระบบกฎหมาย
หรื อธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจในปั จจุบนั
LW423 กฎหมำยและเศรษฐศำสตร์
2(2-0-4)
(Law and Economics)
ความสัม พัน ธ์และความเชื่ อ มโยงระหว่างกฎหมายและเศรษฐกิ จ กระบวนการทาง
กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในมิติการแทรกแซง กากับ
ชี้นา ส่ งเสริ ม หรื อจากัดการดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
การนาหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวินิจฉัยประเด็นทางกฎหมาย อาทิ ความคุม้ ค่าในเชิงเศรษฐกิจ
ต่อการบัญญัติกฎหมาย การคิดค่าเสียหาย เป็ นต้น
LW435 กำรให้ คำปรึกษำทำงกฎหมำยและกำรว่ ำควำม
2(2-0-4)
(Counseling and Advocacy)
ลักษณะงานที่ปรึ กษากฎหมาย การให้คาแนะนาทางกฎหมายโดยศึกษาจากตัวอย่างที่
สมมุ ติข้ ึ น การจัด ตั้ง การบริ ห ารสานักงานทนายความและสานัก งานที่ ปรึ ก ษา ระบบการคิ ด
ค่ าตอบแทน รวมทั้ง การว่าความ การเตรี ย มคดี การสื บ พยาน ขั้น ตอนในการด าเนิ น คดี ใ น
ศาลยุติธรรม ตลอดจนจริ ยธรรมนักกฎหมาย
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LW446 ระเบียบและวิธีกำรวิจัยทำงกฎหมำย
2(2-0-4)
(Legal Research Methodology)
หลักและวิธีวิจยั ทางกฎหมาย ขั้น ตอนและกระบวนวิธี การวิจยั การเขีย นโครงการ
การวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ การเสนอข้อ มู ลทางการวิจยั ทฤษฎี ที่จะใช้ประกอบการวิจยั โดยเน้น
การวิจยั ทางกฎหมาย
LW447 ภำษำอังกฤษสำหรับนักกฎหมำย 1
2(2-0-4)
(English for Lawyer 1)
ศึกษาก่อน : HG012 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 4
ฝึ กการอ่ านและการแปลสัญ ญาชนิ ด ต่ างๆ ความเห็ น ทางกฎหมาย (Legal Opinions)
เอกสารทางกฎหมาย (Legal Documents) ได้แก่ หนังสือทวงถาม (Notice) คาคัดค้าน (Protest) และ
บทความทางกฎหมาย
LW448 ภำษำอังกฤษสำหรับนักกฎหมำย 2
2(2-0-4)
(English for Lawyer 2)
ศึกษาก่อน: LW447 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
ฝึ กการอ่ าน การแปล และการจับ ใจความ โดยศึ ก ษาจากตัว อย่างสัญ ญาทางธุ รกิ จ
ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ สั ญ ญาร่ ว มค้า (Joint Venture Agreement), สั ญ ญาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfer Agreement), ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (Licensing Agreement) เป็ นต้น
LW449 กฎหมำยอวกำศ
2(2-0-4)
(Space Law)
หลัก กฎหมายเกี่ ยวกับกิ จกรรมด้านอวกาศทั้งในระดับ ประเทศและระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายเกี่ยวกับห้วงอวกาศและดวงดาวต่างๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศ สิ ทธิ
หน้าที่ และความรับผิดอันเกิ ดจากกิ จกรรมด้านอวกาศทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในห้วงอวกาศทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจและ
ทางด้านทหาร
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LW450 กฎหมำยกำรแพทย์ และสำธำรณสุ ข
2(2-0-4)
(Medical and Public Health Law)
แนวคิ ดและที่ ม าของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การแพทย์แ ละสาธารณสุ ข กฎหมายที่
เกี่ ย วกับ การประกอบวิ ช าชี พ ด้า นสุ ข ภาพ การควบคุ ม สถานพยาบาล การควบคุ ม ยา และ
จรรยาบรรณวิช าชี พ ของผูป้ ระกอบวิช าชี พ ด้า นสุ ข ภาพ ศึ กษาแนวทางการใช้แ ละการตี ค วาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ดา้ นการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษาถึงสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิด
ของบุคลากรทางการแพทย์และผูร้ ับการรักษา
LW462 กำรเจรจำต่ อรองและกำรร่ ำงสัญญำ
2(2-0-4)
(Contract Drafting and Negotiation)
วิธีการและตัวอย่างในการท าสัญ ญาผูกพัน บุ คคลหรื อ องค์กร ตลอดจนรู ป แบบของ
สัญ ญาต่ างๆ ซึ่ งรวมทั้งสัญ ญาการค้าระหว่างประเทศ การเลื อ กใช้กฎหมาย (Choice of Law)
กระบวนการเจรจาและรู ปแบบของวิธีการประชุมเจรจาประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งกฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
LW486 นิติเวชวิทยำ
2(2-0-4)
(Forensic Law)
แนวคิดและหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
เพื่อ ใช้ในการพิสูจน์หลักฐานในการดาเนิ นคดีตามกฎหมายตั้งแต่การสื บสวนสอบสวนไปจนถึ ง
การพิจารณาคดีในชั้นศาลทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
LW487 กฎหมำยเกีย่ วกับธุรกิจกำรเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Law)
ระบบเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและสิ นเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การเกษตร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิ ต การค้า การลงทุน และการส่ งออกสิ นค้า
เกษตรทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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LW489 กฎหมำยสิ่ งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
2(2-0-4)
(International Environmental Law)
ศึกษาก่อน : LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่ งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ เช่น
การเปลี่ ย น แปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) การพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (Sustainable
Development) การก่อมลภาวะข้ามพรมแดน (Transborder Pollution) เป็ นต้น
LW491 สั มมนำกฎหมำยภำษีอำกร
2(2-0-4)
(Seminar in Taxation Law)
วิเคราะห์ปัญหาทางภาษีอากรในกรณี ต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นปั ญหาที่สาคัญในปั จจุบนั
(Current Issues) ทั้ งใน ส่ วน ของภาษี ท างตรง ได้ แ ก่ ภาษี เ งิ น ได้ และภาษี ท างอ้ อ ม เช่ น
ภาษีมูลค่าเพิม่
LW492 ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดี 2(2-0-4)
(The Intellectual Property and International Trade Court and
Procedure Law)
หลัก การจัด ตั้ง ศาลทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศ เขตอ านาจศาล
ทรัพย์สิ นทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาและการค้า
ระหว่างประเทศในส่ วนภูมิภาค ขอบเขตอ านาจทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เกี่ ยวกับทรัพ ย์สิ น
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการพิจารณาและบังคับคดี
LW493 กฎหมำยภำษีอำกรระหว่ำงประเทศและอนุสัญญำภำษีซ้อน
2(2-0-4)
(International Taxation Law and Double Treaty Taxation)
หลักการจัดเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่อยูแ่ ละตามหลักแหล่งเงินได้ ผลกระทบของภาษีต่อ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ การแก้ไขการเก็บภาษีซ้ าซ้อนระหว่างประเทศ วิธีการเก็บภาษีซ้ าซ้อ น
ระหว่างประเทศ และหลักการทัว่ ไปของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
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LW494 กฎหมำยกำรคลัง
2(2-0-4)
(Fiscal Law)
ทฤษฎี หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ นโยบาย
ภาษี และนโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและ
การคลังที่รัฐใช้ในการบริ หารประเทศ
LW495 กฎหมำยภำษีอำกรสำหรับธุรกิจระหว่ำงประเทศ
2(2-0-4)
(Taxation Law for International Business)
พื้นฐานและหลักการทัว่ ไปของกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต การใช้กลไกทางภาษี
ในการคุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ภาษีทอ้ งถิ่น ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในส่วน
ที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ WTO ASEAN Free Trade Area (AFTA)
ASEAN Economic Community (AEC)
LW496 ศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร
2(2-0-4)
(Taxation and Tax Court Procedure Law)
การจัดตั้งศาลภาษี อานาจ และขอบเขตของศาลภาษีอ ากรกลาง วิธีพิจารณาคดีภาษี
อากรประเภทต่างๆ การอุทธรณ์ภาษี
LW497 อนุญำโตตุลำกำรและกำรระงับข้ อพิพำททำงเลือก
2(2-0-4)
(Arbitration and Alternative Dispute Resolutions)
ลักษณะของข้อ พิพาททางธุ รกิจด้านต่างๆ รู ปแบบ เหตุผล วิธีการระงับข้อ พิพาทแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ หลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ และข้อ แตกต่างระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุ ญาโตตุล าการที่สาคัญ
ข้อพิจารณาในการทาสัญญา การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปั ญหาใน
การฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคาพิพากษาของ
ศาล
LW498 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ
2(2-0-4)
(Intellectual Property Law)
แนวความคิ ด ลัก ษณะ และหลัก กฎหมายเกี่ ยวกับ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา โดยเฉพาะ
ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อ ทางการค้า และการคุม้ ครองสิ ทธิ
ตลอดจนความร่ วมมือระหว่างประเทศในการคุม้ ครองสิทธิดงั กล่าว
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รำยวิชำสหกิจศึกษำ
LW499 สหกิจศึกษำ
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
ศึกษาก่อน : ศึกษาครบทุกวิชาในกลุ่มวิชาแกน
การปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการอย่างมี ร ะบบ ตามสาขาวิช าที่ ศึ ก ษาเป็ น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรี ยมความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทั้งดาเนิ น การตามขั้นตอนของ
สหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชาและพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
3.1.5.2.3 กลุ่มวิชำโทสำขำวิชำนิติศำสตร์
LX001 หลักกฎหมำยทั่วไป
3(3-0-6)
(General Principles of Law)
ความส าคัญ ของกฎหมายต่ อ สั งคมและบุ ค คล ความสัม พัน ธ์ข องกฎหมายกับ วิช า
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื อศาสตร์อื่ นๆ ได้แก่ กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกับธุ รกิ จ
กฎหมายกับเทคโนโลยี ฯลฯ ระบบกฎหมายในปั จจุบนั ประเภทของกฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย
มหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการนิติบญั ญัติ การบังคับใช้กฎหมาย
การตีความกฎหมาย หลักทัว่ ไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
หลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา สถาบันทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
LX002 กฎหมำยสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Environment Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
วิกฤตการณ์ ของสภาวะแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อ โลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ ม้ ครอง
สภาวะแวดล้อมในด้านการควบคุมมลพิษ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐ
ในการประกันสิ ทธิของประชาชน และมาตรการเกี่ ยวกับการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากคดีสภาวะ
แวดล้อม ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
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LX003 กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคและควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ เบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับการคุม้ ครองของผูบ้ ริ โภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ราคา การปิ ดสลาก การบรรจุ หี บห่ อ
การโฆษณา หน่ วยงานในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
LX004 กฎหมำยเกีย่ วกับอำชญำกรรมทำงธุรกิจเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Law of Business Crime)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
ความหมายของอาชญากรรมทางธุ ร กิ จ ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ ยวกับ การก่ อ ตัวของ
อาชญากรรมทางธุรกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากห้างหุ ้นส่ วนบริ ษทั (Corporate Crime)
มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการดาเนิ นการป้ องกัน และปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้
รวมถึ งการได้เปรี ยบในวิถี ท างธุ รกิ จโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุ รกิ จ ได้แก่ ความผิด
เกี่ ย วกับ การจารกรรมข้อ มู ล ทางโทรสาร การดัก ฟั ง ทางโทรศัพ ท์ (Wire Tapping) ตลอดจน
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
LX005 กฎหมำยเกีย่ วกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ เบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Securities and Securities Exchange Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น การก ากั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ องค์ ก รและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การเข้า เป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ความหมายและประเภท
ของหลัก ทรัพ ย์ การออกและเสนอขายหลักทรั พ ย์ ประเภทและลัก ษณะของธุ รกิ จหลัก ทรัพ ย์
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
และประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
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LX006 กฎหมำยเกีย่ วกับกำรลงทุนระหว่ ำงประเทศเบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to International Investment Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
กฎเกณฑ์เกี่ ย วกับ การลงทุ น กฎหมายเกี่ ย วกับ การประกอบอาชี พ ของคนต่ า งด้า ว
กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งการลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) การลงทุ น ทางการเงิ น (Portfolio Investment) อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายขององค์ก ารการค้าโลก (WTO) รวมทั้ง นโยบาย หรื อ
ข้อปฏิบตั ิของ GATT ที่มีผลกระทบกับการลงทุนระหว่างประเทศ
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