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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

คณะ / สาขาวิชา คณะนิติศาสตร 

 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. ช่ือหลักสูตรและรหัส 

  รหัสหลักสูตร : 25470561101411 

  ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย  : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Laws Program 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ไทย)  : นิติศาสตรบัณฑิต 

ช่ือยอ (ไทย)  : น.บ. 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor  of  Laws 

ช่ือยอ (อังกฤษ)  : LL.B. 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี) 

  มุงใหนักศึกษามีความรูและทักษะเกี่ยวกับกฎหมาย ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนน

ดานกฎหมายธุรกิจท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  136  หนวยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี 4  ป  

  5.2 ประเภทของหลักสูตร 

   ปริญญาตรทีางวิชาการ 

  5.3 ภาษาท่ีใช 

   ภาษาไทย 
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  5.4  การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

• หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

• คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

 หลักสูตรเมื่อวันท่ี 9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

• สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยพิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นชอบ 

 หลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

• สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรในการ 

 ประชุมครั้งท่ี 3/2563 (340)  เมื่อวันท่ี 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2563 ในปีการศกึษา 2564 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1. ท่ีปรึกษากฎหมาย 

8.2. เจาหนาท่ีกฎหมายของหนวยงานเอกชน 

8.3. ผูประกอบการอิสระ 

8.4. ผูพิพากษา 

8.5. พนักงานอัยการ 

8.6. ทนายความ 

8.7. ขาราชการ หรือพนักงานฝายกฎหมาย 

8.8. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

   นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 136 หนวยกิต โดย

ศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี ้

   ก.  แผนปกติ 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ 21 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก  9 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ   100 หนวยกิต 

 2.1)   วิชาแกน  88  

 2.3)   วิชาเฉพาะดาน 12 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

 

   ข. แผนสหกิจ 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ 21 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก  9 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ   100 หนวยกิต 

 2.1)   วิชาแกน  88  

 2.2)   วิชาเฉพาะดาน 6 

 2.2)   วิชาสหกิจ  6 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

  3.1.3 รายวิชา   

 3.1.3.1 รหัสวิชา 

  รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑการใชรหัสวิชา โดยแทนดวยอักษร 2 

ตัว และตัวเลข 3 หลักนําหนาทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  รายวิชาตางๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจะมีรหัสนําหนาช่ือวิชา  

ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
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ตัวอักษรสองตัว คือ GE  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตัวเลขหลักรอย 0-4 หมายถึงกลุมวิชา  ประกอบดวย 

เลข 0  หมายถึง กลุมวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 

เลข 1  หมายถึง กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

เลข 2  หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เลข 3  หมายถึง กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

เลข 4  หมายถึง กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะประกอบดวยรายวิชาในกลุมวิชาแกน กลุมวิชา

เฉพาะดาน และจะมีรหัสนําหนาช่ือวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

ก. กลุมวิชาแกน 

 อักษรตัวแรกและตัวท่ีสอง คือ คณะวิชาท่ีสอน และคณะท่ี

ใหบริการสอน ประกอบดวย 

  LW หมายถึง  คณะนิติศาสตร 

 เลขหลักรอย  คือ  ช้ันปท่ี ประกอบดวย 

  1  หมายถึง  จัดสอนในช้ันปท่ี 1 

  2  หมายถึง  จัดสอนในช้ันปท่ี 2 

  3  หมายถึง  จัดสอนในช้ันปท่ี 3 

  4  หมายถึง  จัดสอนในช้ันปท่ี 4 

 เลขหลักสิบและหลักหนวย  หมายถึง  ลําดับวิชา ต้ังแต 01-99 

  BA  หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ 

  AC  หมายถึง  คณะบัญชี 

 เลขหลักรอย  9 หมายถึง วิชาท่ีใหบริการ 

 เลขหลักสิบ   8  หมายถึง  คณะนิติศาสตร เปนคณะท่ีรับบริการ 

 เลขหลักหนวย  หมายถึง ลําดับวิชาต้ังแต 1-9 

ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน 

 อักษรตัวแรกและตัวท่ีสอง LW หมายถึง คณะนิติศาสตร 

 เลขหลักรอย  คือ  ช้ันปท่ี ประกอบดวย 

  3  หมายถึง  จัดสอนในช้ันปท่ี 3 

  4  หมายถึง  จัดสอนในช้ันปท่ี 4 

 เลขหลักสิบและหลักหนวย   

  คือลําดับวิชาต้ังแต 01-99 
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 3.1.3.2 ช่ือรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education Courses) จํานวนหนวยกิต 30 หนวยกิต 

1.  กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 

2.  กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Science and Technology) 

4.  กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 

5. กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

สวนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนตองเรียน  จํานวน 21 หนวยกิต  ดังนี้ 

1.  กลุมวิชาภาษาและทกัษะการสือ่สาร  (Language and Communication Skills Courses) 

กลุมภาษา  จํานวน 15  หนวยกติ (Language Courses: 15 credits) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6)  

 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)  

 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 

(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE002* หรือ

คะแนน TOEIC หรือ

เทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1* 

(English for Communication in 

Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษากอนGE003* หรือ

คะแนน TOEIC หรือ

เทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

GE005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2* 

(English for Communication in 

Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอนGE004* หรือ

คะแนน TOEIC หรือ

เทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

GE067 ทักษะการนําเสนอและการพูดในท่ี

สาธารณะ**         

(Presentation and Public Speaking 

Skills**) 

3(3-0-6) 1) วิชาศึกษาทั่วไป-บงัคับ

ของหลักสูตรกําหนด** 

2) เปนวิชาศึกษาทั่วไป-

เลือก หรือ วิชาเลือกเสรี

สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

อ่ืนฯ 

* หมายเหตุ  

1. นักศึกษาชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่หน่ึง (Native English Speaker) และ/หรือ นักศึกษาที่เรียนใน

หลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไมนอยกวา 6 ป ตองลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 วิชาคือ   GE002 
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1  และ GE005  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2   และตองผานการประเมินผลตามเกณฑที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นชอบ 

1.  Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied in a full-

time English program at least six years. Registration for all four English language courses are required: GE002 

English for Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for Communication in 

Careers 1, and GE005 English for Communication in Careers 2. All students must pass the required course 

evaluation by the curriculum committee. 

2. นักศึกษาที่ย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเทา  จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียน

ที่ 2  ของปการศึกษาที่ 2  ที่เขาศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน  2 ป  นับจากวันที่ผลสอบประกาศและตองเปนไปตาม

เกณฑการเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังตอไปน้ี  

 2. Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent. All submissions must be 

completed within the second semester of the second academic year of study. The English test scores must be 

valid for no more than two years from the date of the announcement and must be in line with the English 

language proficiency criteria as follows: 

เกณฑ ก. หลักสูตรนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษ 

ในการเรียนการสอนเทาน้ัน 

Criterion  A. International programs using English 

as the medium of instruction only 

เกณฑ ข. หลักสูตรที่ใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน ๆ  

ในการเรียนการสอน 

Criterion B. Programs using Thai and/or other 

languages  

as a medium of instruction 

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา GE002    

2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    

3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004    

4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา  GE002,  GE003, GE004 และ GE005 

1) Substitution of TOEIC score 550 or higher 

for GE002 

2) Substitution of TOIEC score 600 or higher 

for GE002 and GE003 

3) Substitution of TOIEC score 650 or higher 

for GE002, GE003 and GE004 

4) Substitution of TOIEC score 700 or higher 

for GE002, GE003, GE004 and GE005   

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึ้นไป 

ใชทดแทนรายวิชา GE002   

2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป  

ใชทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 

3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป  

ใชทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 

4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป   

ใชทดแทนรายวิชา GE002,  GE003,  GE004 และ GE005 

1) Substitution of TOEIC score 250 or higher 

for GE002 

2) Substitution of TOEIC score 350 or higher 

for GE002 and GE003. 

3) Substitution of TOEIC score 450 or higher  

for GE002, GE003 and GE004 

4) Substitution of TOEIC score 550 or higher 

for  GE002, GE003, GE004 and GE005 

   2.1  สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเทาน้ัน  เมื่อขอยกเวนรายวิชา

ภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ ก.  จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษน้ัน ๆ     และตองผานการ

ประเมินผลตามเกณฑที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นชอบ 

  2.1 For students in the International programs using English as the medium of instruction 

only.  When submitting the standardized test score of English in agreement with the Criterion A, they are 
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required to register for the English courses and must pass the required course evaluation by the curriculum 

committee. 

  2.2 สําหรบันักศึกษาในหลักสูตรที่ใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆ   ในการเรียนการสอน  

  2. 2 For students in the programs using Thai and/ or other languages as a medium of 

instruction. 

   2.2.1  เมื่อขอยกเวนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ ข.  นักศึกษา

จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน   ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนใหครบ/ไมนอยกวาจํานวนหนวยกิต ทีไ่ดรบัการยกเวน  เพ่ือใหมี

จํานวนหนวยกิตครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

   2. 2. 1 When requesting the exempt of English courses by submitting the 

standardized test score of English on the basis of criterion B, students must enroll in other courses offered 

at the university as equivalent to or more than the number of credits exempted in order to fulfill the 

program requirement. 

   2.2.2 นักศึกษาที่ขอยกเวนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกวาที่กําหนดไวใน

เกณฑ ข.   ใหเปนไปตามเกณฑ ก.  โดยจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษน้ัน  ๆ    และตองผานการประเมินผลตามเกณฑที่

คณะกรรมการประจําหลักสูตรเหน็ชอบ 

   2.2.2 Students who request for the exempt of English courses by submitting a 

standardized test score higher than Criterion B shall follow the criterion A.   All students must register for 

all English courses and must pass the required course evaluation by the curriculum committee. 

** หมายเหตุ 

 เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) ใหเรยีนรายวิชา GE067 ทักษะการนําเสนอและการพูด

ในที่สาธารณะ (Presentation and Public Speaking Skills) แทนรายวิชา GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ (Thai for Careers)  

 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน สามารถลงเรียนiรายวิชาน้ีเปนวิชาเลือกได 

Remark: 

 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship 

(International Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are 

require to enroll to study GE067 Presentation and Public Speaking Skills instead to enroll to GE001 Thai 

for Careers.  

 For students in the other programs, this course can be registered as Elective. 

2. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จํานวน 3  หนวยกิต       

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven 

Entrepreneurship) 

 

 

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร ***                                   

(From Zero to Hero***) 

3(3-0-6) 1) วิชาศึกษาทั่วไป-บงัคับ

ของหลักสูตรกําหนด** 

2) เปนวิชาศึกษาทั่วไป-

เลือก หรือ วิชาเลือกเสรี

สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

อ่ืนฯ  

*** หมายเหตุ 

เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) ใหเรียนรายวิชา GE120 จากศูนยสูการเปนฮี

โร  (From Zero to Hero) แทนรายวิชา GE101 การประกอบการท่ี ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation – Driven 

Entrepreneurship)  

 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน สามารถลงเรียนiรายวิชาน้ีเปนวิชาเลือกได 

Remark: 

 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship 

(International Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are 

require to enroll to GE120 From Zero to Hero instead to enroll to GE101 Innovation-Driven 

Entrepreneurship.  

 For students in the other programs, this course can be registered as Elective. 

 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Course)   จํานวน 3  หนวยกิต  

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด 

(Digital Innovative Thinking and 

Coding) 

3(3-0-6)  

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม**** 

(Foundation of Programming****) 

3(2-2-5) 1) วิชาศึกษาทั่วไป-บงัคับ

ของหลักสูตรกําหนด** 

2) เปนวิชาศึกษาทั่วไป-

เลือก หรือ วิชาเลือกเสรี

สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

อ่ืนฯ 

**** หมายเหตุ 

เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) ใหเรียนรายวิชา GE210 พ้ืนฐานการเขียน
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โปรแกรม (Foundation of Programming) แทนรายวิชา GE201การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด (Digital Innovative 

Thinking and Coding) 

 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน สามารถลงเรียนiรายวิชาน้ีเปนวิชาเลือกได 

Remark: 

 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship 

(International Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are 

require to enroll to study GE210 Foundation of Programming instead to enroll to GE201 Digital Innovative 

Thinking and Coding.  

 For students in the other programs, this course can be registered as Elective. 

 

สวนที่ 2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลอืก   นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 9  หนวยกิตจากกลุมวิชาตอไปน้ี 

Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 

9 credits from the following course groups: 

กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 

กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Science and Technology) 

กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 

กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

(หมายเหตุ:Remark); รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ดูจากภาคผนวก ข. Courses and 

Courses Description please see Appendix B) 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 100 หนวยกิต มี 2 กลุมวิชา 

 1. กลุมวิชาแกน   จํานวน 88 หนวยกิต 

 2. กลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวน 12 หนวยกิต 

  

 1.  กลุมวิชาแกน  จํานวน 88 หนวยกิต  

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 

(Juristic Act and Contract) 

3(3-0-6) - 

LW103 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 

(Criminal Law : General Principles) 

3(3-0-6) - 

LW106 หลักกฎหมายท่ัวไป 

(General Principles of Law) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW107 ประวัติศาสตรกฎหมาย 

(Legal History) 

3(3-0-6) - 

LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 

(Criminal Law : Offenses)  

3(3-0-6) 

 

ศึกษากอน LW103 

LW205 กฎหมายมหาชน 

(Public Law) 

2(2-0-4) - 

LW206 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน 

(Property Law) 

3(3-0-6) - 

LW207 กฎหมายลักษณะหน้ี 

(Obligations) 

3(3-0-6) - 

LW208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 

และลาภมิควรได 

(Wrongful Acts ; Torts, Management 

of Affairs without Mandate and 

Undue Enrichments) 

3(3-0-6) - 

LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมือง 

การปกครอง 

(Constitutional Law and Politics) 

3(3-0-6) - 

LW215 เอกเทศสัญญา 1 

(Specific Contract 1) 

3(3-0-6) - 

LW216 เอกเทศสัญญา 2 

(Specific Contract 2) 

3(3-0-6) - 

LW217 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาคุมครองความเสี่ยง

ภัยทางธุรกิจ  

(Laws on business risk insurance 

contracts) 

3(3-0-6) - 

LW218 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ 

ศาลไทย 

(The law for the Organization of 

Court of Justice and Thai Court 

System) 

2(2-0-4) - 

LW235 

 

กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม       

(Industrial and Environmental Law) 

2(2-0-4) - 
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รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย ต๋ัวเงิน 

และบัญชีเดินสะพัด 

(Commercial Negotiable Instruments 

and Current Accounts) 

3(3-0-6) - 

LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ 

(Law of Business Organizations) 

3(3-0-6) - 

LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว 

(Family Law) 

3(3-0-6) - 

LW317 กฎหมายลักษณะมรดก 

(Law of Succession) 

3(3-0-6) - 

LW318 กฎหมายภาษีอากร 

(Taxation Law) 

3(3-0-6) - 

LW322 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

(Law of Criminal Procedure) 

3(3-0-6) - 

LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 

(Labour Law and Social Welfare) 

2(2-0-4) - 

LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง 

(Administrative Law and 

Administrative Court) 

3(3-0-6) - 

LW328 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(Law of Civil Procedure) 

3(3-0-6) - 

LW329 การเตรียมความพรอมสําหรับนักกฎหมาย

ธุรกิจ  

(Preparation for Business Lawyer) 

2(2-0-4) - 

LW330 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

(Law of Evidence) 

2(2-0-4) - 

LW339 การใหคําปรึกษาทางกฎหมายในงานคดีและ 

การวาความ 

(Legal Consultancy and Advocacy) 

2(2-0-4) - 

LW425 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา 

(Legal Profession and Philosophy of 

Law) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW426 กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟู

กิจการ 

(Bankruptcy Law and Reorganization) 

3(3-0-6) - 

LW428 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 

(Public International Law) 

3(3-0-6) - 

LW429 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 

(Private International Law) 

2(2-0-4) - 

LW430 กฎหมายการคาระหวางประเทศ  

(International Trade Law) 

3(3-0-6) - 

 

 2.  กลุมวิชาเฉพาะดาน  จํานวน 12 หนวยกิต  

แผนปกติ  เลือกในกลุมวิชาเฉพาะดาน  จํานวน 12 หนวยกิต 

แผนสหกิจศึกษา  เลือกในกลุมวิชาเฉพาะดาน  จํานวน 6 หนวยกิต  

 และวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW331 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และ

หลักธรรมาภิบาล 

(Human Rights, Moral, Ethics and 

Good Governanc) 

3(3-0-6) - 

LW332 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน 

(Justice System and Laws in Daily 

Life) 

3(3-0-6) - 

LW333 กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Law Relating to Digital Economy) 

3(3-0-6) - 

LW334 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน

(Law Relating to Inquiry and 

Investigation) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW335 กฎหมายวาดวยการขนสงและการกระจาย

สินคา 

(Transportation Law and Distribution) 

3(3-0-6) - 

LW336 สัมมนาปญหากฎหมายธุรกิจในยุคปจจุบัน

(Seminar on Current Legal Business 

Problems) 

3(1-4-4) - 

LW337 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธิ 

(Law Relating to Licensing) 

3(3-0-6) - 

LW338 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Law Relating to Electronic 

Commerce) 

3(3-0-6) - 

LW401 กฎหมายสหภาพยุโรป 

(European Union Law)                                

3(3-0-6) - 

LW403 กฎหมายสนธิสัญญา   

(Law of Treaty)                                 

3(3-0-6) - 

LW404 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความ

รับผดิชอบในผลิตภัณฑ         

(Consumer Protection Law and 

Product Liability Law)            

3(3-0-6) - 

LW405 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

(Real Estate Business Law)      

3(3-0-6) - 

LW406 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  

(Law of Economic Crime)                                             

3(3-0-6) - 

LW408 กฎหมายทะเล    

(Law of the Sea)                                          

3(3-0-6) - 

LW409 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

(International Economic Law) 

3(3-0-6) - 

LW410 กฎหมายการคากลุมประเทศอิสลาม 

(Law of Trade in Islamic Countries) 

3(3-0-6) - 

LW414 อาชญากรรมไซเบอรและการใชคอมพิวเตอร

ในการกระทําความผิด 

(Cybercrime and Computer Misuse) 

3(3-0-6) - 

LW417 กฎหมายกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Law, Science & Technology) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW418 กฎหมายกับการพัฒนา  

(Law and Development)                             

3(3-0-6) - 

LW419 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิเบื้องตน   

(Introduction to Public Economic 

Law)                 

3(3-0-6) - 

LW422 หัวขอพิเศษในทางนิติศาสตร 

(Special Topics in Law) 

3(3-0-6) - 

LW423 กฎหมายและเศรษฐศาสตร  

(Law and Economics)                                  

3(3-0-6) - 

LW440 กฎหมายแรงงานสําหรับนักบริหารงาน

บุคคล 

(Employment Laws for the HR 

Professional) 

3(3-0-6) - 

LW446 ระเบียบและวิธีการวิจัยทางกฎหมาย  

(Legal Research Methodology)          

3(3-0-6) - 

LW449 กฎหมายอวกาศ 

(Space Law) 

3(3-0-6) - 

LW450 กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข  

(Medical and Public Health Law) 

3(3-0-6) - 

LW455 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย  

(Securities Law)                                            

3(3-0-6) - 

LW457 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 

(Financial Institutions Law) 

3(3-0-6) - 

LW459 กฎหมายพาณิชยนาวีและการจัดซื้อจัดหา

สินคาขามชาติ 

(Maritime Law and Global Sourcing)                  

3(3-0-6) - 

LW461 กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 

(Competition Law) 

3(3-0-6) - 

LW464 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน     

(Investment Law)                            

3(3-0-6) - 

LW469 กฎหมายและนโยบายวาดวยการสื่อสาร 

(Communications Law and Policy) 

3(3-0-6) - 

LW470 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Law and Information Technology) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา 

Course 

Code 

ช่ือวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไขกอนเรียน 

Prerequisite 

LW486 นิติเวชวิทยา 

(Forensic Law) 

3(3-0-6) - 

LW489 กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

(International Environmental Law) 

3(3-0-6) - 

LW494 กฎหมายการคลงั   

(Fiscal Law)               

3(3-0-6) - 

LW497 อนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาท

ทางเลือก 

(Arbitration and Alternative Dispute 

Resolutions) 

3(3-0-6) - 

LW498 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา       

(Intellectual Property Law)                    

3(3-0-6) - 

LW499 สหกิจศึกษา     

(Co-operative Education)                                          

6(0-40-20) - 

AC982 หลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี

สําหรับนักกฎหมาย 

(Principles of Business Management, 

Finance and Accounting for Lawyer) 

3(3-0-6) - 

BA983 พฤติกรรมองคการ 

(Organizational Behavior) 

3(3-0-6) - 

 

3.  หมวดวิชเลือกเสรี   จํานวน  6  หนวยกิต 

 นักศึกษาตองศึกษาวิชาเลือกเสรีอยางนอย จํานวน 6 หนวยกิต ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถเลือก

เรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาอื่นในระดับปริญญาตรี ในคณะนิติศาสตร หรือคณะอื่นๆใน

มหาวิทยาลัย และรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังในและตางประเทศท่ีมีขอตกลง/รวมมือ

กับมหาวิทยาลัยหรือไดรับรองจากสํานักงาน ก.พ. 

 

หมายเหตุ   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถเทียบโอนไดโดยผานการพิจารณาจาก           

คณะกรรมการฯ 
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  3.1.4 แผนการเรียน 

 

แผนการเรียน (ปกติ) 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW106 หลักกฎหมายท่ัวไป 

(General Principles of Law) 

3(3-0-6) - 

LW107 ประวัติศาสตรกฎหมาย 

(Legal History) 

3(3-0-6) - 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 

3(3-0-6) - 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1* 

(English for Communication 1*) 

3(3-0-6) - 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต - 

 รวม 18 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 1 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 

(Juristic Act and Contract) 

3(3-0-6) - 

LW103 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 

(Criminal Law : General Principles) 

3(3-0-6) - 

LW206 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน 

(Property Law) 

3(3-0-6) - 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2* 

(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE002* 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

GE101 การประกอบการท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Ntrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด 

(Digital Innovative Thinking and 

Coding) 

3(3-0-6) - 

 รวม 18 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 2 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1* 

(English for Communication in 

Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE003* 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 

(Criminal Law : Offenses) 

3(3-0-6) ศึกษากอน  LW103 

LW205 กฎหมายมหาชน 

(Public Law) 

2(2-0-4) - 

LW207 กฎหมายลักษณะหนี ้

(Obligations) 

3(3-0-6) - 

LW215 เอกเทศสัญญา 1 

(Specific Contract 1) 

3(3-0-6) - 

LW218 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล

ไทย 

(The law for the Organization of 

Court of Justice and Thai Court 

System) 

2(2-0-4) - 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 19 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 2 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2* 

(English for Communication in 

Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE004* 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

LW208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 

และลาภมิควรได 

(Wrongful Acts ; Torts, Management 

of Affairs Without Mandate and 

Undue Enrichments) 

3(3-0-6) - 

LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการ

ปกครอง 

(Constitutional Law and Politics) 

3(3-0-6) - 

LW216 เอกเทศสัญญา 2 

(Specific Contract 2) 

3(3-0-6) - 

LW217 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาคุมครองความเส่ียง

ภัยทางธุรกิจ 

(Law on Business Risk Insurance 

Contracts) 

3(3-0-6) - 

LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว 

(Family Law) 

3(3-0-6) - 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  1  วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 21 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 3 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย ต๋ัวเงิน 

และบัญชีเดินสะพัด 

(Commercial Negotiable Instruments 

and Current Accounts) 

3(3-0-6) - 

LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ 

(Law of Business Organizations) 

3(3-0-6) - 

LW318 กฎหมายภาษีอากร 

(Taxation Law) 

3(3-0-6) - 

LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 

(Labour Law and Social Welfare) 

2(2-0-4) - 

LW328 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(Law of Civil Procedure) 

3(3-0-6) - 

LW430 กฎหมายการคาระหวางประเทศ   

(International Trade Law) 

3(3-0-6) - 

 รวม 17 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 3 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม 

(Industrial and Environmental Law) 

2(2-0-4) - 

LW317 กฎหมายลักษณะมรดก 

(Law of Succession) 

3(3-0-6) - 

LW322 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(Law of Criminal Procedure) 

3(3-0-6) - 

LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง 

(Administrative Law and 

Administrative  Court) 

3(3-0-6) - 

LW330 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

(Law of Evidence) 

2(2-0-4) - 

LW339 การใหคําปรึกษาทางกฎหมายในงานคดีและ 

การวาความ 

(Legal Consultancy and Advocacy) 

2(2-0-4) - 

LW428 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 

(Public International Law) 

3(3-0-6) - 

 รวม 18 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 4 ภาคตน (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW329 การเตรียมความพรอมสําหรับนักกฎหมาย

ธุรกิจ (Preparation for Business 

Lawyer) 

2(2-0-4) - 

LW425 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา 

(Legal Profession and Philosophy of 

Law) 

3(3-0-6) - 

LW426 กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟู

กิจการ 

(Bankruptcy Law and Reorganization) 

3(3-0-6) - 

LW429 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 

(Private International Law) 

2(2-0-4) - 

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน 2 วิชา 6 หนวยกิต - 

 รวม 16 หนวยกิต  

 

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน 2 วิชา 6 หนวยกิต - 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 9 หนวยกิต  

 

หมายเหตุ: -  คณะนิติศาสตรสามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดตามความเหมาะสม  

  ซึ่งจะมีการประกาศแจงใหนักศึกษาทราบ 

- นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาในการจัดแผนการ

เรียนท่ีเหมาะสม 
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แผนการเรียน (สหกิจศึกษา) 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW106 หลักกฎหมายท่ัวไป 

(General Principles of Law) 

3(3-0-6) - 

LW107 ประวัติศาสตรกฎหมาย 

(Legal History) 

3(3-0-6) - 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 

3(3-0-6) - 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1* 

(English for Communication 1*) 

3(3-0-6) - 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต - 

 รวม 18 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 1 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 

(Juristic Act and Contract) 

3(3-0-6) - 

LW103 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 

(Criminal Law : General Principles) 

3(3-0-6) - 

LW206 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน 

(Property Law) 

3(3-0-6) - 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2* 

(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE002* 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

GE101 การประกอบการท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Ntrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด 

(Digital Innovative Thinking and 

Coding) 

3(3-0-6) - 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 21 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 2 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1* 

(English for Communication in 

Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE003* 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 

(Criminal Law : Offenses) 

3(3-0-6) ศึกษากอน  LW103 

LW205 กฎหมายมหาชน 

(Public Law) 

2(2-0-4) - 

LW207 กฎหมายลักษณะหนี ้

(Obligations) 

3(3-0-6) - 

LW215 เอกเทศสัญญา 1 

(Specific Contract 1) 

3(3-0-6) - 

LW218 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล

ไทย 

(The law for the Organization of 

Court of Justice and Thai Court 

System) 

2(2-0-4) - 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 19 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 2 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2* 

(English for Communication in 

Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE004* 

หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเทาตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

LW208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 

และลาภมิควรได 

(Wrongful Acts ; Torts, Management 

of Affairs Without Mandate and 

Undue Enrichments) 

3(3-0-6) - 

LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการ

ปกครอง 

(Constitutional Law and Politics) 

3(3-0-6) - 

LW216 เอกเทศสัญญา 2 

(Specific Contract 2) 

3(3-0-6) - 

LW217 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาคุมครองความเส่ียง

ภัยทางธุรกิจ 

(Law on Business Risk Insurance 

Contracts) 

3(3-0-6) - 

LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว 

(Family Law) 

3(3-0-6) - 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  1  วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 21 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 3 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย ต๋ัวเงิน 

และบัญชีเดินสะพัด 

(Commercial Negotiable Instruments 

and Current Accounts) 

3(3-0-6) - 

LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ 

(Law of Business Organizations) 

3(3-0-6) - 

LW318 กฎหมายภาษีอากร 

(Taxation Law) 

3(3-0-6) - 

LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 

(Labour Law and Social Welfare) 

2(2-0-4) - 

LW328 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(Law of Civil Procedure) 

3(3-0-6) - 

LW430 กฎหมายการคาระหวางประเทศ   

(International Trade Law) 

3(3-0-6) - 

 รวม 17 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 3 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม 

(Industrial and Environmental Law) 

2(2-0-4) - 

LW317 กฎหมายลักษณะมรดก 

(Law of Succession) 

3(3-0-6) - 

LW322 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(Law of Criminal Procedure) 

3(3-0-6) - 

LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง 

(Administrative Law and 

Administrative  Court) 

3(3-0-6) - 

LW330 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

(Law of Evidence) 

2(2-0-4) - 

LW339 การใหคําปรึกษาทางกฎหมายในงานคดีและ 

การวาความ 

(Legal Consultancy and Advocacy) 

2(2-0-4) - 

LW428 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 

(Public International Law) 

3(3-0-6) - 

 รวม 18 หนวยกิต  
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ช้ันปท่ี 4 ภาคตน (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW329 การเตรียมความพรอมสําหรับนักกฎหมาย

ธุรกิจ (Preparation for Business 

Lawyer) 

2(2-0-4) - 

LW425 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา 

(Legal Profession and Philosophy of 

Law) 

3(3-0-6) - 

LW426 กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟู

กิจการ 

(Bankruptcy Law and Reorganization) 

3(3-0-6) - 

LW429 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 

(Private International Law) 

2(2-0-4) - 

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน 2 วิชา 6 หนวยกิต - 

 รวม 16 หนวยกิต  

 

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข 

กอนเรียน 

LW499 สหกิจศึกษา 6(0-40-20) - 

 รวม 6 หนวยกิต  

  

หมายเหตุ: -  คณะนิติศาสตรสามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดตามความเหมาะสม  

  ซึ่งจะมีการประกาศแจงใหนักศึกษาทราบ 

- นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาในการจัดแผนการ

เรียนท่ีเหมาะสม 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาแกน 

 

LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

 (Juristic Act and Contract) 

 หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 รวมท้ัง

ระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 2 

รวมท้ังพัฒนาการของกฎหมายสัญญาในเรื่องขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 

 

LW103 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 

 (Criminal Law : General Principles) 

 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ไดแก หลักท่ัวไป วา

ดวย การกระทํา สภาวะจิตใจ และโทษ 

 

LW106 หลักกฎหมายท่ัวไป 3(3-0-6) 

 (General Principles of Law) 

 ความหมาย ความเปนมาและบอเกิดของกฎหมายประเภทและหมวดหมูของกฎหมาย การ

บัญญัติ การเปล่ียนแปลง และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับปรากฏการณ

ทางสังคมอื่นๆ  ระบบกฎหมายท่ีสําคัญของโลก การใช การตีความ ผลบังคับ และการบังคับตาม

กฎหมาย สิทธิ หนาท่ี  การใชสิทธิและการใชสิทธิเกินสวน  นิรโทษกรรม  หลักสุจริต  หลักท่ัวไปของ

กฎหมายแพง โดยเนนสิทธิและหนาท่ีในทางแพงของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 1 นอกจากท่ีเปนเนื้อหาของวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 

 

LW107 ประวัติศาสตรกฎหมาย 3(3-0-6) 

 (Legal History) 

 ความเขาใจบทบาทกฎหมายตอชุมชน วิวัฒนาการและประวัติศาสตรความเปนมาของ

ระบบกฎหมายหลักของโลก ไดแกระบบ Common Law และระบบ Civil Law วิวัฒนาการและ

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย ในยุคสมัยตางๆ รวมถึงอิทธิพลของกฎหมายตางประเทศท่ีมีตอระบบ

กฎหมายไทย   
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LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3(3-0-6) 

 (Criminal Law : Offenses) 

 ศึกษากอน:  LW103 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 

 หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 ไดแก 

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการ

ยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา   ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ

การกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับ

การคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง  

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย และลหุโทษ 

 

LW205 กฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 

 (Public Law) 

 ความเปนมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของ

กฎหมายมหาชน บอเกิดของกฎหมายมหาชน นิติบุคคลแหงกฎหมายมหาชน ความหมายของการ

ปกครองในระบบนิติรัฐ สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบ รูปแบบและสถาบัน

ตางๆ ของรัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชอํานาจ โดยเฉพาะการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย อํานาจ

ดุลพินิจและอํานาจผูกพันนิติกรรมทางปกครอง การใชอํานาจของศาลปกครอง และแนวความคิดและ

นิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน รวมถึงกฎหมายมหาชนทางเศรฐกิจเบ้ืองตน 

 

LW206 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน 3(3-0-6) 

 (Property Law) 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยและทรัพยสิน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแหงกรรมสิทธิ์ การ

ใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสินประเภทตางๆ สิทธิครอบครอง ภาระจํายอม และหลักเกณฑ

ทางกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

LW207 กฎหมายลักษณะหนี้                                     3(3-0-6) 

 (Obligations) 

 หลักพื้นฐานของกฎหมายลักษณะหนี้ และความสัมพันธระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้  อัน

ประกอบ ดวยวัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้  การโอนสิทธิเรียกรอง ความระงับหนี้ การชําระหนี้ การปลด

หนี้ การหักกลบลบหนี้  การแปลงหนี้ใหม และหนี้เกล่ือนกลืนกัน 
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LW208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควรได    3(3-0-6) 

(Wrongful Acts; Torts, Management of  Affairs Without Mandate and Undue  

Enrichments) 

 หลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะละเมิด  ความรับผิดเพื่อละเมิด  คาสินไหมทดแทน  การ

นิรโทษกรรม การจัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควรได 

 

LW212 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง 3(3-0-6) 

 (Constitutional Law and Politics) 

 ทฤษฎีทางการเมือง  รูปแบบการปกครอง  และสถาบันทางการเมือง  ตลอดจนการจัด

องคกรบริหารราชการแผนดิน ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องคกรตางๆ ของรัฐ สิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีและหลักการท่ีสําคัญของระบอบรัฐธรรมนูญ ไดแก อํานาจอธิปไตย ทฤษฎี

การแบงแยกการใชอํานาจ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังปรัชญาของแนวความคิด

ตาง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 

LW215 เอกเทศสัญญา 1                                     3(3-0-6) 

 (Specific Contract 1) 

 หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปล่ียน ให เชาทรัพย และเชาซื้อ รวมถึงพัฒนาการทาง

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชยรูปแบบอื่นทํานองเดียวกัน 

 

LW216 เอกเทศสัญญา 2                                    3(3-0-6) 

 (Specific Contract 2) 

 หลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา ยืม ฝากทรัพย จางแรงงาน จางทําของ และรับขน  

รวมถึงพัฒนาการของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

LW217 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาคุมครองความเส่ียง                                     3(3-0-6) 

 (Laws on Business Risk Insurance Contracts) 

 หลักกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จํานอง จํานํา  หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายใหม 

และการบังคับสัญญาจํานําหุน หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย  รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน

วินาศภัย  และการประกันชีวิต 
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LW218 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4) 

 (The law for the organization of court of justice and Thai Court system) 

 ระบบศาลในประเทศไทยท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีท้ังทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง 

ระบบศาลยุติธรรมและศาลชํานัญพิเศษ  ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทรัพยสินทางปญญา ศาล

แรงงาน และศาลภาษี รวมถึงขอบเขตและอํานาจของศาลแตละประเภท 

 

LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม       2(2-0-4) 

 (Industrial and Environmental Law) 

 แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การกํากับดูแลและการ

ควบคุมมลพิษจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การ

เรียกรองคาเสียหายในคดีส่ิงแวดลอม รวมไปถึงประเด็นใหมๆ ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการ

อุตสาหกรรม 

 

LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย ต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด           3(3-0-6) 

 (Commercial Negotiable Instruments and Current Accounts) 

 หลักกฎหมายลักษณะต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

รวมถึงกฎมายเกี่ยวกับตราสารเปล่ียนมือทางอิเล็กทรอนิคส และตราสารเปล่ียนมืออื่นๆ ท่ีสําคัญใน

ยุคดิจิทัล 

 

LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Law of Business Organizations)                       

 ความสําคัญขององคกรธุรกิจประเภทตางๆ หลักเกณฑในการจัดต้ังและดําเนินการ          

หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และองคกรธุรกิจอื่นๆ ไดแก กิจการรวมคา (Joint 

Venture) สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และความสัมพันธกับ

บุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด  หลักการในการควบรวมกิจการ (merger and acquisition) และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

หรือบรรษัทภิบาล (Good corporate governance)  

 

LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0-6) 

 (Family Law) 

 หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว การหมั้น  การสมรส  ความเปนโมฆะของการสมรส 

ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ทรัพยสินระหวางสามีภรรยา  บิดามารดากับบุตร สิทธิหนาท่ีของ

บิดามารดาและบุตร  ความปกครอง  บุตรบุญธรรม และคาอุปการะเล้ียงดู 
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LW317 กฎหมายลักษณะมรดก 3(3-0-6) 

 (Law of Succession) 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปน

ทรัพยมรดก 

 

LW318 กฎหมายภาษีอากร                                        3(3-0-6) 

 (Taxation Law) 

 ทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร นโยบายการคลัง ภาษีสรรพากร ภาษีสําหรับธุรกิจ

ออนไลน ภาษีกับปญญาประดิษฐ ปญหากฎหมายภาษีในทางปฏิบัติ 

 

LW322 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 

 (Law of Criminal Procedure) 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม             2(2-0-4) 

 (Labour Law and Social Welfare) 

 หลักท่ัวไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานของไทย หลัก

กฎหมายคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ   ศาลแรงงาน  และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดหางาน   การทํางานของคนตางดาว หลักสวัสดิการสังคม ประวัติและวิวัฒนาการของ

การประกันสังคมและกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย 

 

LW324 กฎหมายปกครองและศาลปกครอง 3(3-0-6) 

 (Administrative Law and Administrative Court) 

 ประวัติและลักษณะท่ัวไปของกฎหมายปกครอง บอเกิดของกฎหมายปกครอง ในระบบ

กฎหมายตาง ๆ หลัก การพื้นฐาน การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการ

บริหารการจัดต้ังและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทํา

ของฝายปกครอง   ผลบังคับของคําส่ังทางปกครอง การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง  มาตรการบังคับ

ทางปกครอง หลักเกณฑ  เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝายปกครอง  สัญญาทางปกครอง  

ศาลปกครอง  และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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LW328 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง                 3(3-0-6) 

 (Law of Civil Procedure) 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบทท่ัวไป ซึ่งประกอบดวยศาล คูความ การยื่น

และสงคําคูความและเอกสารพยานหลักฐาน คําพิพากษาและคําส่ัง และวิธีพิจารณาสามัญและ

วิสามัญในศาลช้ันตน วิธีพิจารณาคดีนโนสาเร การพิจารณาโดยขาดนัดอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณา

ในศาลอุทธรณและฎีกา วิธีการช่ัวคราวกอนศาลพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาคบังคับคดี 

 

LW329 การเตรียมความพรอมสําหรับนักกฎหมายธุรกิจ 2(2-0-4) 

 (Preparation for Business Lawyer) 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติงานสําหรับนักกฎหมายธุรกิจ อาทิ การทํางานใน

สํานักงานกฎหมาย การบริหารงานในสํานักงานกฎหมาย วิธีการใหคําปรึกษาแก ลูกความ 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย โดยเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานของ

นักกฎหมายธุรกิจ อาทิ การใหความเห็นทางกฎหมาย การเจรจาตอรองและรางสัญญาการเตรียมคดี 

เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการประกอบวิชาชีพดานกฎหมายธุรกิจตอไป 

 

LW330 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 2(2-0-4) 

 (Law of Evidence)                   

 หลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะพยาน หลักกฎหมายลักษณะพยานตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การรับฟงพยานหลักฐานทาง

อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฉบับใหม 

 

LW339 การใหคําปรึกษาทางกฎหมายในงานคดีและการวาความ 2(2-0-4) 

 (Legal Consultancy and Advocacy) 

 ลักษณะงานท่ีปรึกษากฎหมาย  การใหคําแนะนําทางกฎหมายโดยศึกษาจากตัวอยางท่ี

สมมุติข้ึน  การจัดต้ัง  การบริหารสํานักงานทนายความและสํานักงานท่ีปรึกษา  ระบบการคิด

คาตอบแทน  รวมท้ังการวาความ  การเตรียมคดี  การสืบพยาน ข้ันตอนในการดําเนินคดีในศาล

ยุติธรรม  ตลอดจนจริยธรรมนักกฎหมาย 

 

 

 

 

 



42 

LW425 หลักวิชาชีพนักกฎหมายและนิติปรัชญา  3(3-0-6) 

 (Legal Profession and Philosophy of Law) 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบและงานของนักกฎหมายในสาขา

ตางๆ  อุดมคติและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย  จริยธรรม  และมารยาทท่ีนักกฎหมายพึงตอง

ปฏิบัติ  หนวยงานควบคุมผูประกอบวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทย การสงเสริมการเรียนรู            

โดยปราศจากการทุจริตคอรัปช่ันเพื่ออํานวยความยุติธรรม พรอมกับการทํางานแกปญหาใหกับสังคม

ในสถาณการณจริงควบคูการศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายต้ังแตในอดีต

จนถึงปจจุบัน 

 

LW426 กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ         3(3-0-6) 

 (Bankruptcy Law and Reorganization) 

 แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายลมละลาย   กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย วิธีการ

จัดการทรัพยสินของลูกหนี้ อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาล และกระบวนวิธี

พิจารณาคดีลมละลาย การสอบสวน บทกําหนดโทษ ตลอดจนแนวคิด และวิธีปฏิบัติ  ในการฟนฟู

องคกรธุรกิจท่ีประสบปญหา                                        

 

LW428 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง        3(3-0-6) 

 (Public International Law) 

 ลักษณะและบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวาง

ประเทศและกฎหมายในประเทศ บุคคลระหวางประเทศ เขตแดนและเขตอํานาจของรัฐ  สนธิสัญญา  

การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ  กฎหมายทะเล  ความรับผิดชอบของรัฐ  กฎหมายการทูต  ความ

รวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม การกอการราย และกฎหมายสงคราม 

 

LW429 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล               2(2-0-4) 

 (Private International Law) 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล การขัดกันแหง

กฎหมาย  ระบบกฎหมาย และระบบศาลท่ีใชบังคับกับคดีท่ีเกี่ยวพันกับบุคคลและนิติบุคคลตางดาว 

รวมถึงการบังคับใหเปนไปตาม คําพิพากษา  ภูมิลําเนา  สัญชาติ  สถานะของคนชาติและคนตางดาว 

และการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ 
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LW430 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Trade Law) 

 ท่ีมาของกฎหมายท่ีใชบังคับแกธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ 

การถายทอดเทคโนโลยี และการซื้อขายเทคโนโลยี บทบาทของสัญญาทางธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ          

แฟรนไชส กระบวนการผลิตสินคา การคาระหวางประเทศ กฎเกณฑระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับสัญญา

การสงออกและนําเขาสินคา Incoterms  เลตเตอรออฟเครดิต  พิธีการศุลกากรระหวางประเทศ   

การประกันภัยทางทะเลและทางอากาศ  การชําระและการโอนเงินระหวางประเทศ ดวยวิธีการตางๆ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาเฉพาะดาน 

 

LW331 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 

 (Human Rights, Moral, Ethics and Good Governanc) 

 หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย 

มโนทัศนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐท่ีสงผลตอสิทธิมนุษยชนแนวคิดทางดาน

คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรร

มาภิบาล ประเด็นปญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน ผลกระทบทางสังคม และแนวทางพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

 

LW332 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Justice System and Laws in Daily Life) 

 แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพง อาญา และปกครอง 

ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมาย

สําคัญในการดําเนินชีวิต กหมายท่ีเปนขอบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการ

ยุติธรรทางเลือก ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรม 

 

LW333 กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Law Relating to Digital Economy) 

 หลักการ ทฤษฎี และความสัมพันธระหวางกฎหมายและเศรษฐกิจดิจิทัล การใชกฎหมาย

เปนเครื่องมือในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุค  Disruption แนวทางในการพัฒนา

กฎหมายใหกาวทันเทคโนโลยี และศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน การกํากับดูแลกิจการในยุคดิจิทัล 

และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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LW334 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน 3(3-0-6) 

 (Law Relating to Inquiry and Investigation) 

 ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน การสืบสวนและการสอบสวนการ

กระทําผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาทิ การปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคํา การพิสูจนและตรวจสอบพยานหลักฐานท้ัง

วัตถุพยาน พยานเอกสารและพยานบุคคล 

 

LW335 กฎหมายวาดวยการขนสงและการกระจายสินคา 3(3-0-6) 

 (Transportation Law and Distribution) 

ศึกษาทฤษฎี แนวปฏิบัติ และบทบาทของการขนสงและการกระจายสินคาตามกฎหมาย

แมบทท่ีกํากับดูแลการขนสงสินคา  และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสินคาทางบก ทาง

ทะเล ทางอากาศ การบริหารการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงการกระจายสินคา ตลอดจน

หนาท่ี ความรับผิด และการจํากัดความรับผิดของผูขนสง 

 

LW336 สัมมนาปญหากฎหมายธุรกิจในยุคปจจุบัน 3(1-4-4) 

 (Seminar on Current Business Legal Problems) 

 สัมมนาและการปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นสําคัญทางกฎหมายธุรกิจในยุคปจจุบันท่ีมี

ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจท้ังภายในและนอกประเทศ เชน การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ          

ทางเทคโนโลยี การเขาสูยุค Disruption ทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยศึกษาจากคําพิพากษา กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

LW337 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธิ 3(3-0-6) 

 (Law Relating to Licensing) 

 หลักกฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการใหใชสิทธิ เชน การอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา สิทธิแฟรนไชส การถายทอดเทคโนโลยีท่ีสืบเนื่องมาจากการใหใชสิทธิ โดยศึกษาท้ังหลักเกณฑ

ในประเทศและตางประเทศ  

 

LW338 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 (Law Relating to Electronic Commerce) 

 นโยบาย กรอบแนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก การทํา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาซื้อขาย ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส การโอนเงินและการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงกรอบแนวคิดขององคการระหวางประเทศในเรื่องดังกลาวและประเด็นปญหาท่ี

เกี่ยวของ 
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LW401 กฎหมายสหภาพยุโรป   3(3-0-6) 

 (European Union Law)                               

 ท่ีมาของสหภาพยุโรป  ลักษณะทางกฎหมายของสหภาพยุโรปในฐานะท่ีเปนสถาบันการ

จัดองคกรของสหภาพยุโรป  สภายุโรป  ศาลยุติธรรมยุโรป  นโยบายและบทบาทของสหภาพยุโรป  

ความสัมพันธภายในระหวางสหภาพยุโรปกับประเทศ   ภาคีสมาชิก  และความสัมพันธภายนอกของ

สหภาพยุโรปกับรัฐอื่นหรือองคการระหวางประเทศอื่นๆ 

 

LW403   กฎหมายสนธิสัญญา                                  3(3-0-6) 

              (Law of Treaty)  

           ท่ี มาของสนธิ สัญญาระหว า งประ เทศ  ทฤษฎีและผลผูกพันของสนธิ สัญญา                         

ความแตกตางระหวางสนธิสัญญาระหวางประเทศ  การเกิด การบังคับใช  และการส้ินผลของ

สนธิสัญญา  ทฤษฎีการยอมรับสนธิสัญญาในกฎหมายภายใน และการวิเคราะหปญหาอันเกี่ยวกับ

อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ.1969 และ 1982 

 

LW404    กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ                       3(3-0-6) 

             (Consumer Protection Law and Product Liability Law)  

             แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ระเบียบปฏิบัติสําหรับการคุมครอง

ผูบริโภค  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานคุณภาพของสินคาและบริการ 

ราคา การปดฉลาก  การบรรจุหีบหอ การโฆษณา หนวยงานในการคุมครองผูบริโภค ตาม พ.ร.บ.

คุมครองผูบริโภค และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน

ผลิตภัณฑ 

 

LW405   กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย      3(3-0-6) 

 (Real Estate Business Law) 

          ลักษณะการใชและการหาประโยชนทางธุรกิจในท่ีดิน  การบริหารงานของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย   ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดแก กฎหมายผังเมือง กฎหมาย

ควบคุมอาคาร  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรบานพักอาศัย  อาคารพาณิชย  อาคารชุด ศูนยการคา  

วิธีปฏิบัติและสัญญาดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมท้ังภาษีท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
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LW406   กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                                       3(3-0-6) 

             (Law of Economic Crime) 

           ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกอตัวของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากหางหุนสวนบริษัท (Corporate 

Crime) มาตรการ และกลไกของรัฐในการดําเนินการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเหลานี้ 

รวมถึงการไดเปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชน ความผิด

เกี่ยวกับการจารกรรมขอมูลทางคอมพิวเตอร โทรสาร การดักฟงทางโทรศัพท (Wire Tapping) ฯลฯ 

ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน 

 

LW408    กฎหมายทะเล                                             3(3-0-6)               

 (Law of the Sea)  

           กฎเกณฑตามสนธิสัญญาวาดวยกฎหมายทะเล  ผลท่ีมีตอสิทธิหนาท่ีของรัฐชายฝงท้ังใน

ดานเศรษฐกิจและการเมืองปญหาเกี่ยวกับทะเลอาณาเขต  เขตเศรษฐกิจจําเพาะ  การประมง  การ

ขุดแรธาตุในทะเลซึ่งรัฐชายฝงมีอธิปไตยและในเขตทะเลหลวง หลักเกี่ยวกับรัฐท่ีไมมีทางออกสูทะเล 

การแบงผลประโยชนรวมกันแหงมนุษยชาติ  ตลอดจนทาทีของประเทศมหาอํานาจและประเทศใน

กลุมอาเซียนท่ีมีตอกฎเกณฑดังกลาวขางตนอันจะมีผลกระทบตอประเทศไทย 

 

LW409   กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)               

 (International Economic Law) 

           โครงสราง บทบาท หนาท่ีขององคการระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจ โดยเนน

กฎระเบียบทางดานการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะองคการการคาโลก (WTO) กฎเกณฑการเปด

เสรีการคาสินคา บริการ และการลงทุน การรวมกลุมทางการคาในปจจุบัน และประเด็นอุบัติใหมทาง

เศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน e-commerce ส่ิงแวดลอม และแรงงาน 

 

LW410 กฎหมายการคากลุมประเทศอิสลาม 3(3-0-6) 

 (Law of Trade in Islamic Countries) 

 หลักกฎหมายอิสลามท่ีมีผลกระทบตอการคาและธุรกิจระหวางประเทศ และแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการคาและการลงทุนกับกลุมประเทศอิสลาม รวมท้ังกฎหมายครอบครัว ทรัพยสินและ

ระบบศาลของกลุมประเทศอิสลาม 
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LW414  อาชญากรรมไซเบอรและการใชคอมพิวเตอรในการกระทําความผิด 3(3-0-6)               

 (Cybercrime and Computer Misuse) 

รูปแบบและลักษณะของอาชญากรรมประเภทตางๆท่ีเกิดข้ึนบนอินเทอรเน็ตหรือพื้นท่ีไซ

เบอร และการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทาความผิด รวมถึงผลกระทบท่ีมีตอพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส โดยมุงเนนการศึกษาไปท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังท่ีเปนกฎหมายระหวางประเทศ เชน 

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมไซเบอรของสภายุโรป และกฎหมายภายในประเทศ เชน กฎหมาย

เกี่ยวกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจประเด็นทางกฎหมาย 

หลักการและเหตุผลในการบังคับใชกฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับอาชญากรรมไซเบอรและการกระทาผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ  

 

LW417   กฎหมายกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      3(3-0-6)               

 (Law, Science & Technology)  

           ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประเด็น

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก  GMO Cloning และ 

Medical Ethics เปนตน 

 

LW418    กฎหมายกับการพัฒนา                               3(3-0-6)               

 (Law and Development) 

             ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในประเทศไทย  

พิจารณาถึงสถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเปน เครื่ องมือในการแก ไขปญหา                  

ความขัดแยงผลประโยชนในสังคม ตลอดจนบทบาทของนักกฎหมายในกระบวนการดังกลาว                    

เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการปฏิรูปกฎหมาย  การเผยแพรกฎหมาย  และ                    

การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม 

 

LW419    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบ้ืองตน                   3(3-0-6) 

             (Introduction to Public Economic Law) 

             ความเปนมา  พื้นฐาน  และหลักเกณฑในการท่ีรัฐเขาควบคุมและดําเนินกิจกรรมทางดาน

เศรษฐกิจ  ท้ังในแงของการเขาควบคุมการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน  และการท่ีรัฐเขา

ดําเนินการในทางเศรษฐกิจเอง  ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับมาตรการตางๆ  ท่ีรัฐอาจนํามาใชได   โดย

ศึกษาจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของรวมท้ังช้ีใหเห็นถึงขอบกพรองตางๆ พรอมท้ังความเปนไปไดท่ีจะ

แกปญหาตางๆ เหลานั้น 
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LW422 หัวขอพิเศษในทางนิติศาสตร                     3(3-0-6) 

 (Special Topics in Law) 

 กฎหมายใหมท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอธุรกิจหรือสาธารณชน  รวมท้ังกรณีการบังคับใช

กฎหมายท่ีมีปญหาในทางปฏิบัติ   ศึกษากฎหมายตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอระบบกฎหมายหรือ

ธุรกิจในประเทศไทย  รวมถึงประเด็นกฎหมายท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

 

LW423   กฎหมายและเศรษฐศาสตร                                   3(3-0-6) 

             (Law and Economics) 

 ความสัมพันธและความเช่ือมโยงระหวางกฎหมายและเศรษฐกิจ กระบวนการทางกฎหมาย

ของไทยท่ีเกี่ยวของและสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังในมิติการแทรกแซง กํากับ ช้ีนํา สงเสริม 

หรือจํากัดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันจะมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ การนําหลัก

เศรษฐศาสตรมาใชในการวินิจฉัยประเด็นทางกฎหมาย อาทิ ความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจตอการ

บัญญัติกฎหมาย การคิดคาเสียหาย เปนตน 

 

LW440 กฎหมายแรงงานสําหรับนักบริหารงานบุคคล   3(3-0-6) 

 (Employment law for Human Resource Practice) 

 กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน 

เชน การจัดทําเอกสารการจางงาน   ขอกําหนดในสัญญาจางแรงงานเกี่ยวกับการไมเปดเผยความลับ 

การจํากัดสิทธิการประกอบอาชีพ และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและ

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทะเบียนลูกจาง หนังสือเลิกจาง การทดลองงาน การจางงานคน

ตางชาติและขอใบอนญุาตทํางาน การเก็บขอมูลสวนบุคคลและการตรวจสอบประวัติการทํางานของ

ลูกจาง ความคุมครองลูกจางหญิง ชาย และลูกจางท่ีมีความหลากหลายทางเพศตามกฎหมายความ

เทาเทียมระหวางเพศ การโยกยายลูกจางหรือสถานประกอบการ การหยุดงานหรือเลิกจางเนื่องจาก

ภาวะทางเศรษฐกิจ การจายคาชดเชย คาชดเชยพิเศษ การเลิกจางไมเปนธรรม สิทธิหนาท่ีลูกจาง

นายจางตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน 

 

LW446   ระเบียบและวิธีการวิจัยทางกฎหมาย           3(3-0-6) 

 (Legal Research Methodology)  

           หลักและวิธีวิจัยทางกฎหมาย  ข้ันตอนและกระบวนวิธีการวิจัย  การเขียนโครงการ               

การวิจัยในรูปแบบตางๆ  การเสนอขอมูลทางการวิจัย  ทฤษฎีท่ีจะใชประกอบการวิจัยโดยเนน              

การวิจัยทางกฎหมาย 
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LW449   กฎหมายอวกาศ 3(3-0-6) 

 (Space Law) 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมดานอวกาศท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ระบบ

กฎหมายเกี่ยวกับหวงอวกาศและดวงดาวตางๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศ สิทธิ หนาท่ี และ

ความรับผิดอันเกิดจากกิจกรรมดานอวกาศท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ และกฎหมาย

ระหวางประเทศวาดวยการใชประโยชนในหวงอวกาศท้ังในกิจกรรมทางธุรกิจและทางดานทหาร 

 

LW450   กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 3(3-0-6) 

 (Medical and Public Health Law) 

 แนวคิดและท่ีมาของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุข กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

การประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ การควบคุมสถานพยาบาล การควบคุมยา และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ศึกษาแนวทางการใชและการตีความกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

ศาสตรดานการแพทยและสาธารณสุข ศึกษาถึงสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดของบุคลากรทาง

การแพทยและผูรับการรักษา 

 

LW455   กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย                                             3(3-0-6) 

             (Securities Law) 

 แนวคิดเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด ความแตกตางของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน

จํากัด การจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด การออกหลักทรัพยเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป การเลิกบริษัท

มหาชนจํากัดการบริหารจัดการ และสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูถือหุน และตอ

บุคคลภายนอก และประเด็นท่ีนาสนใจเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงิน

และตลาดทุน การกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และองคกร/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  การระดมทุนดวยการออกและเสนอขายหลักทรัพย  

ความหมายแล ะประเภทของหลักทรัพย  การออกและเสนอขายหลักทรัพย  ประเภทและลักษณะ

ของธุรกิจหลักทรัพย การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพย

เพื่อครอบงํากิจการ การระดมทุนดวยวิธี Crowdfunding และประเด็นท่ีนาสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ธุรกิจหลักทรัพย 
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LW457   กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน          3(3-0-6) 

 (Financial Institutions Law)  

           ความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงิน   นโยบายของรัฐ  และบทบาทของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ในการควบคุมกํากับดูแลสถาบันการเงินตางๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  กฎหมายและขอบังคับในการดําเนินกิจการของสถาบันการเงิน โดยเนนการศึกษาบทบาท

ของธนาคารพาณิชยในการรับฝากเงิน การใหสินเช่ือ การใหบริการท้ังภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ  และการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา  รวมถึงศึกษารูปแบบธุรกรรมและกฎเกณฑทางการ

เงินท่ีเกี่ยวกับเทคโลโลยีทางการเงิน (fintech) ปญหาและขอเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนา

สถาบันการเงินในยุคดิจิทัล 

 

LW459   กฎหมายพาณิชยนาวีและการจัดซื้อจัดหาสินคาขามชาติ                  3(3-0-6) 

 (Maritime Law and Global Sourcing)  

           ประเด็นและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อและการจัดหา บทบาทของการจัดซื้อและจัดหาใน

การบริหารโซอุปทาน การตัดสินใจตางๆ ในการจัดซื้อ การพัฒนากลยุทธในการจัดซื้ออยางมี

ประสิทธิภาพ การวางแผนการจัดซื้อ ข้ันตอนในการจัดซื้อ การคัดเลือกผู จัดหา การบริหาร

ความสัมพันธกับคูคา การรูจักและจัดหาสินคาจากแหลงตางๆ ท่ัวโลก เทอมการคาในการจัดหา ไดแก 

INCOTERM เปนตน การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ และศึกษา

กฎระเบียบตาง เชน อนุสัญญาขององคการสหประชาชาติวา ดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวาง

ประเทศ (CISG) หลักเกณฑการรับขนของทางทะเล การทํานิติกรรมลักษณะตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรือ 

สิทธิของคนงานและผูปฏิบัติงานทางทะเล ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกันการชวยเหลือกูภัยทาง

ทะเล ขอจํากัดความรับผิด และบทบาทของกฎหมายพาณิชยนาวีในประเทศไทย 

 

LW461   กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา         3(3-0-6) 

 (Competition Law) 

             เศรษฐกิจเสรี ระบบการตลาด ธุรกิจระหวางประเทศในระบบตางๆ กฎหมายวาดวย               

การแขงขันทางการคา องคกร อํานาจ และหนาท่ีของคณะกรรมการแขงขันทางการคา พรอมท้ัง                 

การวินิจฉัยและการอุทธรณ รวมถึงกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ กฎหมายปองกันการทุม

ตลาดและการอุดหนุนสินคาจากตางประเทศ  ขอตกลงหรืออนุสัญญาวาดวยสินคาและบริการระหวาง

ประเทศ 
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LW464    กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                                3(3-0-6) 

 (Investment Law) 

 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนตามกฎหมายในประเทศไทยและตางประเทศ โดยศึกษาใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ไดแก การประกอบธุรกิจของคนตางดาว การสงเสริมการลงทุน รูปแบบการลงทุน

ดวยวิธีการตางๆ และขอจํากัดการลงทุน การคุมครองการลงทุนของนักลงทุนตางดาว สนธิสัญญาเพื่อ

สงเสริมและคุมครองการลงทุน (BIT)  การศึกษากรณีศึกษาท่ีนาสนใจ 

 

LW469  กฎหมายและนโยบายวาดวยการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Communications Law and Policy)  

   หลักการพื้นฐานของกฎหมายและนโยบายวาดวยการส่ือสาร โดยรวมถึงการแพรภาพ

กระจายเสียง อาทิ ประวัติความเปนมา การเปล่ียนผานของเทคโนโลยีและการกํากับดูแล  บทบาท

ของหนวยงานกํากับดูแล การลงทุนในกิจการโทรคมนาคมและการส่ือสาร การแขงขันในตลาด การ

จัดสรรทรัพยากร เชน คล่ืนความถ่ี การออกใบอนุญาต การใหบริการอยางท่ัวถึง และการคุมครอง

ผูบริโภค 

 

LW470   กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Law and Information Technology) 

 แนวคิดและหลักการของกฎหมายพิเศษในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติ                  

ในการคุมครองซอฟตแวรดวยกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและสิทธิความเปนสวนตัว  แนวปฏิบัติใน

การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใหบริการอินเทอรเน็ต  หลักเกณฑในการประกอบธุรกิจทาง

อิเล็กทรอนิกส  แนวปฏิบัติในการรับฟงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  โดยมุงเนนใหผูศึกษาเขาใจ

หลักการและเหตุผล  รวมท้ังสามารถระบุหลักการรวมกัน  และความแตกตางระหวางหลักการตาม

กฎหมายท่ัวไป  และหลักกฎหมายเฉพาะสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศได 

 

LW486   นิติเวชวิทยา 3(3-0-6) 

 (Forensic Law) 

 แนวคิดและหลักวิชาทางวิทยาศาสตรและการแพทยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

เพื่อใชในการพิสูจนหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมายต้ังแตการสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการ

พิจารณาคดีในช้ันศาลท้ังทางอาญาและทางแพง 
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LW489   กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Environmental Law) 

           ศึกษากอน : LW235 กฎหมายอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม 

 กรอบความตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับประเด็นส่ิงแวดลอมในแงมุมตางๆ เชน 

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development) การกอมลภาวะขามพรมแดน (Transborder Pollution) เปนตน 

 

LW494   กฎหมายการคลัง                 3(3-0-6) 

             (Fiscal Law) 

           ทฤษฎี หลักกฎหมายการคลังท่ีเกี่ยวกับการเงิน  การคลัง  วิธีการงบประมาณ นโยบาย

ภาษี  และนโยบายการเงิน  สถาบันการเงินและการคลัง  หลักเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวกับการเงินและ

การคลังท่ีรัฐใชในการบริหารประเทศ 

 

LW497   อนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาททางเลือก  3(3-0-6) 

             (Arbitration and Alternative Dispute Resolutions)  

           ลักษณะของขอพิพาททางธุรกิจดานตางๆ รูปแบบ เหตุผล วิธีการระงับขอพิพาทแบบตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมายระเบียบขอบังคับของ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ และขอแตกตางระหวางประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการท่ีสําคัญ 

ขอพิจารณาในการทําสัญญา การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับขอพิพาท หลักเกณฑและปญหาใน

การฟองรองคดี   การขอใหรับรองและบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของ

ศาล 

 

LW498   กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                          3(3-0-6) 

             (Intellectual Property Law) 

  แนวความคิด ลักษณะ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ไดแกกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ตลอดจนศึกษาถึงการคุมครองขอมูลและการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี 

ขอจํากัดความรับผิดของผูใหบริการอินเตอรเน็ต กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการคา

ตลอดจนความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิดังกลาว 
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AC982  หลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6) 

 (Principles of Business Management, Finance and Accounting for Lawyer) 

 หลักการเบ้ืองตนและความรู ท่ี จําเปนเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจ การเงิน และ                 

การบัญชี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงาน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบประมาณ                        

การวางแผนการดําเนินงาน การบัญชีการเงินเบ้ืองตน และการบัญชีบริหาร เพื่อใหนักศึกษามีความ

เขาใจและนํามาปรับใชกับอาชีพนักกฎหมาย 

 

BA983  พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

 (Organizational Behavior) 

 พฤติกรรมการทํางานรวมกันในองคการ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลท่ีเกิดจากความ

แตกตางระหวางบุคคล เชน การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ คานิยม บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ

และแรงจูงใจ พฤติกรรมกลุมในการทํางานรวมกัน ภาวะผูนําและการใชอํานาจการติดตอ                  

ส่ือสาร และปญหาความขัดแยง พฤติกรรมระดับองคการ วัฒนธรรมการทํางานในองคการ                                

การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคการ เพื่อนําไปสูการแกปญหา การเพิ่มประสิทธิภาพ และ               

การสรางความพอใจในการทํางาน 

 

รายวิชาสหกิจศึกษา 

 

LW499   สหกิจศึกษา                                              6(0-40-20) 

 (Co-operative Education) 

             ศึกษากอน:   ศึกษาครบทุกวิชาในกลุมวิชาแกน 

             การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีระบบ  ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเปน

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานช่ัวคราว  นักศึกษาจะตองเขารับการเตรียมความพรอม

ท้ังทางดานวิชาการและการปฏิบัติตนในสังคมการทํางาน   รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของ                 

สหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยูภายใตการกํากับดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษาของสาขาวิชาและพนักงานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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