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หลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 140 หนวยกิต หรือ 141 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร  

        หลักสูตรทางวิชาการ 

แผนการศึกษาแบบปกต ิ

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  140 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 9 หนวยกิต 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หนวยกิต  

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ 88 หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก 16 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 

 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 141 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 9 หนวยกิต 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 105 หนวยกิต  

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ 88 หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก 17 หนวยกิต  

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดาน – บังคับ (88 หนวยกิต)             

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

 กลุมวิชาหลักทั่วไปแหงกฎหมาย 

นต. 209   ทักษะการศึกษาวิชานิติศาสตรเบื้องตน     ไมนับหนวยกิต (2 – 0 – 4) 

LW 209   Fundamental Legal Study Skills 

นต. 210   กฎหมายแพงและพาณิชย: หลักทั่วไป      3 (3 – 0 – 6) 

LW 210   Civil and Commercial Code: General Principles 

นต. 414   หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                                                        3 (3 – 0 – 6) 

LW 414   Legal Profession 

นต. 416   ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย              ไมนับหนวยกิต (3 – 0 – 6) 

LW 416   Fundamental English for Lawyers 

นต. 417   นิติปรัชญา                                                                                       3 (3 – 0 – 6) 

LW 417   Legal Philosophy 

 

  กลุมวิชากฎหมายแพง 

นต. 211  กฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญา                                                           3 (3 – 0 – 6) 

LW 211  Juristic Acts and Contracts Law 

นต. 213  กฎหมายวาดวยหนี้: หลักทั่วไป     3 (3 – 0 – 6) 

LW 213  Law of Obligations: General Principles 

นต. 214  กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได 3 (3 – 0 – 6) 

LW 214  Law of Tort, Management of Affairs without Mandate  

  and Undue Enrichment 

นต. 215  กฎหมายวาดวยทรัพยและที่ดนิ 3 (3 – 0 – 6) 

LW 215  Law of Property and Land 

นต. 313  กฎหมายวาดวยบุคคล 1: ครอบครัวและมรดก 3 (3 – 0 – 6) 

LW 313  Law of Person 1: Family and Succession 

นต. 314  กฎหมายวาดวยบุคคล 2: ครอบครัวและมรดก 3 (3 – 0 – 6) 

LW 314  Law of Person 2: Family and Succession  

 

 กลุมวิชากฎหมายอาญา 

นต. 217  กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป 3 (3 – 0 – 6) 

LW 217  Criminal Law: General Principles 

นต. 218  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด   3 (3 – 0 – 6) 

LW 218  Criminal Law: Offences 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 กลุมวิชากฎหมายมหาชน 

นต. 212  หลักกฎหมายมหาชน 2 (2 – 0 – 4) 

LW 212  General Principles of Public Law 

นต. 216  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3 – 0 – 6) 

LW 216  Constitutional Law and Political Institutions 

นต. 219  กฎหมายปกครอง                                                 3 (3 – 0 – 6) 

LW 219  Administrative Law 

 

 กลุมวิชากฎหมายพาณิชยและธุรกิจ 

นต. 220  กฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ 2 (2 – 0 – 4) 

LW 220  Law of Secured Transactions 

นต. 222  กฎหมายวาดวยสัญญาทางธุรกิจ 1 3 (3 – 0 – 6) 

LW 222  Law of Business Contracts 1 

นต. 223  กฎหมายวาดวยสัญญาทางธุรกิจ 2 3 (3 – 0 – 6) 

LW 223  Law of Business Contracts 2 

นต. 310  กฎหมายวาดวยประกันภัย                                                                     2 (2 – 0 – 4) 

LW 310  Law of Insurance 

นต. 311  กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ 3 (3 – 0 – 6) 

LW 311  Law of Negotiable Instruments 

นต. 312  กฎหมายวาดวยองคกรทางธุรกิจและการควบรวมกิจการ 3 (3 – 0 – 6) 

LW 312  Law of Business Organizations and Mergers and Acquisitions 

 

 กลุมวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 

นต. 315  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายเอกชน 1               3 (3 – 0 – 6) 

LW 315  Law of Civil Procedures 1 

นต. 316  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายเอกชน 2               3 (3 – 0 – 6) 

LW 316  Law of Civil Procedures 2 

นต. 317  ระบบศาลและหลักกฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาคด ี 2 (2 – 0 – 4) 

LW 317  Court Systems and Principles of Procedural Law 

นต. 318  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายอาญา                     3 (3 – 0 – 6) 

LW 318  Law of Criminal Procedures 

นต. 321  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายมหาชน                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 321  Law of Public Procedures 

นต. 413  กระบวนการคนหาขอเท็จจริงและการนำเสนอพยานหลักฐาน                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 413  Investigation and Evidences Submission  
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ 

นต. 410  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 3 (3 – 0 – 6) 

LW 410  Private International Law 

นต. 411  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3 (3 – 0 – 6) 

LW 411  Public International Law 

 

 กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นต. 221  กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา  2 (2 – 0 – 4) 

LW 221  Intellectual Property Law 

นต. 319  กฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน                                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 319  Law of Evidence  

นต. 320  กฎหมายวาดวยลมละลายและการฟนฟูกิจการ                                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 320  Law of Bankruptcy and Insolvency 

นต. 412  กฎหมายแรงงาน                                                                                2 (2 – 0 – 4) 

LW 412  Labour Law 

นต. 415  กฎหมายภาษีอากร                                                                2 (2 – 0 – 4) 

LW 415  Tax Law 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน – เลือก (16 หนวยกิต)                    

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)      

 กลุมวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

นต. 421  ภาษากฎหมายไทย                                                                              2 (2 – 0 – 4) 

LW 421  Thai Legal Language 

นต. 422  การอานเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษและการคนควา                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 422  English Legal Reading and Research   

นต. 423  การวาความและศาลจำลอง                                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 423  Advocacy and Moot Court 

นต. 424  วิชาชีพดานกฎหมาย ทนายความและการจัดการสำนักงานกฎหมาย                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 424  Legal Consultancy; Advocacy and Law Firm Management  

นต. 425  ทักษะในการปฏิบัตงิานทางกฎหมาย                                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 425  Basic Skills in Legal Practice 

นต. 426  การใชและการตีความกฎหมาย                                                              2 (2 – 0 – 4) 

LW 426  Application and Interpretation of Law 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 กลุมวิชากฎหมายแพงและอาญา 

นต. 431  สัมมนากฎหมายแพงและพาณชิย                                                             2 (2 – 0 – 4) 

LW 431  Seminar in Civil and Commercial Law 

นต. 432  สัมมนากฎหมายอาญา                                                                             2 (2 – 0 – 4) 

LW 432  Seminar in Criminal Law 

นต. 433  สัมมนากฎหมายวิธีพจิารณาความทางกฎหมายเอกชน                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 433  Seminar in Law of Civil Procedures 

นต. 434  สัมมนากฎหมายวิธีพจิารณาความทางกฎหมายอาญา                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 434  Seminar in Law of Criminal Procedures 

นต. 435  กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน                             2 (2 – 0 – 4) 

LW 435  Law of Juvenile Justice System 

นต. 436  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 436  Criminology and Penology     

นต. 437  กฎหมายวาดวยอาชญากรรมทางธุรกิจ                                                        2 (2 – 0 – 4) 

LW 437  Law of Business Crime 

 

 กลุมวิชากฎหมายมหาชน 

นต. 441  กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งและรัฐสภา                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 441  Election Law and Parliament 

นต. 442  สิทธิมนุษยชน                                                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 442  Human Rights 

นต. 443  กฎหมายการคลัง                                                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 443  Public Finance Law 

นต. 444  สัญญาของรัฐ                                                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 444  State Contract 

นต. 445  กฎหมายวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                           2 (2 – 0 – 4) 

LW 445  Natural Resources and Environmental Law 

นต. 446  กฎหมายประกันสังคม                                                              2 (2 – 0 – 4) 

LW 446  Social Security Law 

นต. 447  สัมมนากฎหมายมหาชน                                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 447  Seminar in Public Law 

นต. 448  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                              2 (2 – 0 – 4) 

LW 448  Public Economic Law 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ 

นต. 451  กฎหมายการคาระหวางประเทศ                                                     2 (2 – 0 – 4) 

LW 451  International Trade Law 

นต. 452  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล                                                     2 (2 – 0 – 4) 

LW 452  International Law of the Sea 

นต. 453  กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ                                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 453  Law of International Organization 

นต. 454  กฎหมายสหภาพยโุรป                                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 454  European Union Law 

นต. 455  กฎหมายวาดวยการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 455  Law of International Banking and Finance Transactions 

นต. 456  อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 456  International Commercial Arbitration 

นต. 457  กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 457  International Environmental Law 

นต. 458  กฎหมายวาดวยภาษอีากรระหวางประเทศ                                          2 (2 – 0 – 4) 

LW 458  International Taxation Law   

นต. 459  กฎหมายวาดวยองคการเศรษฐกิจระหวางประเทศ                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 459  Law of International Economic Organization 

     

 กลุมวิชากฎหมายธุรกิจ 

นต. 461  กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาเพื่อ                                        2 (2 – 0 – 4) 

             ภูมิปญญาทองถ่ินและการแสดงออกทางวฒันธรรม 

LW 461   Intellectual Property Law for Traditional Knowledge  

             and Cultural Expression 

นต. 462   กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา                                                     2 (2 – 0 – 4) 

LW 462   Competition Law 

นต. 463  กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 463  Securities Law and Regulations    

นต. 464  การรางสัญญาและการเจรจาตอรอง                                                     2 (2 – 0 – 4) 

LW 464  Contractual Drafting and Negotiation 

นต. 465  การจัดเตรียมเอกสารสำหรับองคกรธุรกิจใหม                                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 465  Drafting Legal Documents for New Business 

นต. 466  การระงับขอพิพาททางเลือก                                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 466  Alternative Dispute Resolution 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 467  กฎหมายวาดวยธุรกรรมการธนาคารและการเงิน                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 467  Banking and Finance Transaction Law 

นต. 468  การบัญชีสำหรับนักกฎหมาย                                                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 468  Accounting for Lawyers 

นต. 469  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและความรับผดิของสินคาทีไ่มปลอดภัย        2 (2 – 0 – 4) 

LW 469  Consumer Protection and Products Liability Laws 

นต. 470  กฎหมายวาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 470  Information Technology Law 

นต. 471  กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส                                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 471  Electronic Transaction Law 

นต. 472  กฎหมายวาดวยการลงทุน                                                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 472  Investment Law    

นต. 473  กฎหมายวาดวยการอุตสาหกรรม                                                             2 (2 – 0 – 4) 

LW 473  Industrial Law 

นต. 474  กฎหมายวาดวยศุลกากร                                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 474  Customs Law 

นต. 475  กฎหมายวาดวยการขนสงสนิคาและโลจิสติกส                                          2 (2 – 0 – 4) 

LW 475  Law of Transportation and Logistic   

นต. 476  กฎหมายวาดวยธุรกิจทองเที่ยว                                                            2 (2 – 0 – 4)  

LW 476  Law of Tourism Business 

นต. 477  กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม                                           2 (2 – 0 – 4) 

LW 477  Law of Telecommunication Business 

นต. 478  กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 478  Law of Real Estate Business 

นต. 479  กฎหมายวาดวยการควบรวมกิจการ                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 479  Law of Mergers and Acquisitions 

นต. 480  กฎหมายวาดวยตราสารอนุพันธ                                                              2 (2 – 0 – 4) 

LW 480  Derivative Law 

นต. 481  การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา                                              2 (2 – 0 – 4) 

LW 481  Intellectual Property Management 

นต. 482  สัมมนากฎหมายทรัพยสินทางปญญา                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 482  Seminar in Intellectual Property Law 

นต. 483  กฎหมายสำหรับผูประกอบการ                                                         2 (2 – 0 – 4) 

LW 483  Entrepreneurship Law 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 484  กฎหมายวาดวยภาษกีารบริโภค                                                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 484  Consumption Tax Law 

นต. 485  กฎหมายวาดวยพลังงาน                                                                        2 (2 – 0 – 4) 

LW 485  Energy Law 

นต. 486  กฎหมายวาดวยสุขภาพและการแพทย                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 486  Health and Medical Law 

 

 กลุมวิชากฎหมายเอเชียศึกษา 

นต. 491  กฎหมายวาดวยประชาคมอาเซียน                                                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 491  ASEAN Community Law 

นต. 492  กฎหมายจีนวาดวยการคาและการลงทนุระหวางประเทศ                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 492  Chinese International Trade and Investment Law 

นต. 493  กฎหมายเมียนมารวาดวยการคาและการลงทนุระหวางประเทศ                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 493  Myanmar International Trade and Investment Law 

นต. 494  กฎหมายเวียดนามวาดวยการคาและการลงทนุระหวางประเทศ                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 494  Vietnamese International Trade and Investment Law 

นต. 495  กฎหมายลาววาดวยการคาและการลงทุนระหวางประเทศ                        2 (2 – 0 – 4) 

LW 495  Laos International Trade and Investment Law 

นต. 496  กฎหมายกัมพูชาวาดวยการคาและการลงทนุระหวางประเทศ                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 496  Cambodian International Trade and Investment Law 

      

 สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา 

นต. 401  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                             3 (3 – 0 – 6) 

LW 401  Pre-cooperative Education 

นต. 402  สหกิจศึกษา                                                                               6 (0 – 35 – 0) 

LW 402  Cooperative Education 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

            ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

            นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลยักรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

            รายวิชาของคณะที่เปดสอนใหกบัคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

                                                                               หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาดวยตนเอง)      

นต. 101  กฎหมายเบื้องตน    3 (3 – 0 – 6)  

LW 101  Introduction to Law 

นต. 102  กฎหมายเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  3 (3 – 0 – 6)  

LW 102  Laws and Regulations for Doing Business in Thailand    

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

คำอธิบายรายวิชา  

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและแรงผลักดัน

สวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการ

เขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues.  Enhance language skills- speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใช เปนประจำ เพื ่อการมีปฏิส ัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 

information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related contexts, with 

emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural communication 

skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเครื่องมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 

thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem- solving 

thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their daily 

life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอ่ืนที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อพรอม

ปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in 

current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 

dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ ที่มุงเนน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช

ประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ืองสุนทรียภาพ

ที่เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตาง ๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 

to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเร่ิมและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอเหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 

mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 

entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including 

leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively 

work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) 104 หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดาน – บังคับ (88 หนวยกิต)             

กลุมวิชาหลักทั่วไปแหงกฎหมาย 

                                                                                   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)      

นต. 209  ทักษะการศึกษาวิชานิติศาสตรเบื้องตน    ไมนับหนวยกิต (2 – 0 – 4) 

LW 209  Fundamental Legal Study Skills 

  ศึกษาวิธีการสืบคนและเขาถึงฐานขอมูลเฉพาะทางดานนิติศาสตร วิธีการใชฐานขอมูลทั่วไป การคนควาคำ

พิพากษา วารสารกฎหมาย ฝกทักษะการอาน การตคีวามภาษากฎหมาย การเขียนตอบ การวิเคราะหและการใหความเห็น

ทางกฎหมาย ฝกทักษะเบื้องตนการใชศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะทางดานนิติศาสตร  ตลอดจนการแนะนำ จริยธรรมของ

นักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษากฎหมายและวางแผนในการประกอบอาชีพ 

  Study on methods of researching and accessing specific legal databases; how to use a general 

database, judgment, law journal, reading, interpretation, writing and answering skills, analysing and giving 

legal opinions.  Also, study on legal English technical terms.  As well as, advice students on ethics to 

prepare for studying and career planning. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

นต. 210  กฎหมายแพงและพาณิชย: หลักทั่วไป      3 (3 – 0 – 6) 

LW 210  Civil and Commercial Code: General Principles  

  ศึกษาหลักการทั่วไปของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประวัติศาสตรของขอความคิดและสถาบันทางกฎหมาย การใช

และการตีความกฎหมาย การใหเหตุผลทางกฎหมาย   ลักษณะทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย การใชและการตีความ

กฎหมาย การอุดชองวางของกฎหมาย ผลบังคับทางกฎหมาย สิทธิหนาที่และการใชสิทธิ สาระสำคัญของกฎหมายแพงและ

พาณิชย และหลักกฎหมายวาดวยบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  Study on general principles of law, legal system, history of legal concept and legal institutions, 

application and interpretation of law, legal reasoning, fill legal gaps, law enforcement, rights and duties. 

Study on general characteristics and the essence of civil and commercial law, including the principles of 

law on persons. 

 

นต. 414  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                                                            3 (3 – 0 – 6) 

LW 414  Legal Profession 

  ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบ จริยธรรมและงานของนักกฎหมายในสาขาตางๆ มารยาท

และอุดมคติของนักกฎหมายตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่กอตั้งข้ึนเพื่อควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

  Study on the evolution of the legal profession, responsibility, ethics of lawyers in various fields, 

code of conducts and ideals of lawyers. As well as organizations to control legal professionals. 

 

นต. 416  ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย              ไมนับหนวยกิต (3 – 0 – 6) 

LW 416  Fundamental English for Lawyers 

  ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษพื้นฐานดานกฎหมาย โดยจะเนนการอานและการทําความเขาใจขั้นพื้นฐาน

เก่ียวกับเอกสารทางกฎหมาย การใชศัพทและถอยคำทางกฎหมายที่จำเปน 

  Study on legal English usage by focusing on reading and understanding basic legal documents, 

legal terminology and Latin phrases. 

 

นต. 417  นิติปรัชญา                                                                                            3 (3 – 0 – 6) 

LW 417  Legal Philosophy 

   ศึกษาแนวความคิดและหลักปรัชญาทางกฎหมายในสำนักความคิดและนักปรัชญาตางๆ ศึกษาทฤษฎีอันเปน

รากฐานของกฎหมายตลอดจนปรัชญาที่เปนเหตุผลในการบัญญัตกิฎหมาย เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำแนวความคิดเหลานัน้

ไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเปนธรรม   

  Study on the concepts and principles of legal philosophy in schools of thought, which is the 

foundation of law.  As well as the legal philosophy under the laws, so that students can apply those 

concepts correctly and fairly. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

กลุมวิชากฎหมายแพง 

นต. 211  กฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญา                                                           3 (3 – 0 – 6) 

LW 211  Juristic Acts and Contracts Law 

  ศึกษากฎหมายลักษณะนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ระยะเวลา อายุความ หลัก

กฎหมายลกัษณะสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2 และกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม 

  Study on legal concepts pertaining to Juristic Acts under Book 1 of the Civil and Commercial 

Code, including prescription, legal concept of Contract under Book 2, and Unfair contract principles. 

 

นต. 213  กฎหมายวาดวยหนี้: หลักทั่วไป       3 (3 – 0 – 6) 

LW 213  Law of Obligations: General Principles  

  ศึกษากฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1 

  Study on legal principles pertaining to Obligations under Book 2, Title 1 of the Civil and 

Commercial Code 

 

นต. 214  กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได  3 (3 – 0 – 6) 

LW 214  Law of Tort, Management of Affairs without Mandate  

  and Undue Enrichment 

  ศึกษากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 

ลักษณะ 3 4 และ 5 รวมถึงศึกษากฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

  Study on legal principles pertaining toTort and Delict and undue enrichment under Book 2, Titles 

3 – 5 of the Civil and Commercial Code 

 

นต. 215  กฎหมายวาดวยทรัพยและที่ดนิ        3 (3 – 0 – 6) 

LW 215  Law of Property and Land 

  ศึกษากฎหมายลักษณะทรัพยและกฎหมายที่ดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 

บรรพ 4 และประมวลกฎหมายที่ดิน 

  Study on general priciples pertaining to Properties and Land laws under Book 1 Title 3 and Book 

4 of Civil and Commercial Code and the Land Code. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 313  กฎหมายวาดวยบุคคล 1: ครอบครัวและมรดก     3 (3 – 0 – 6) 

LW 313  Law of Person 1: Family and Succession 

  ศึกษากฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และประเด็นความเชื่อมโยง

เก่ียวกับกฎหมายลักษณะมรดกในบรรพ 6 

  Study on general priciples pertaining to Family law under Book 5 of the Civil and Commercial 

Code, including the relating issue to Succession law. 

 

นต. 314  กฎหมายวาดวยบุคคล 2: ครอบครัวและมรดก     3 (3 – 0 – 6) 

LW 314  Law of Person 2: Family and Succession  

  ศึกษากฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 และประเด็นความเชื่อมโยง

เก่ียวกับกฎหมายลักษณะครอบครัวในบรรพ 5 

  Study on general priciples pertaining to Succession law under Book 6 of the Civil and Commercial 

Code, including the relating issue to Family law. 

 

กลุมวิชากฎหมายอาญา 

นต. 217  กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป        3 (3 – 0 – 6) 

LW 217  Criminal Law: General Principles 

  ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาคบทบัญญัติทั่วไป 

  Study on general principles of criminal law pertaining to general provisions in Book I of the 

Criminal Code. 

 

นต. 218  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด         3 (3 – 0 – 6) 

LW 218  Criminal Law: Offences 

  ศึกษาหลักกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด ภาคลหุโทษ และความผิดทางอาญาตาม

กฎหมายพิเศษอ่ืนๆ 

  Study on legal principles of criminal law pertaining to specific offences and petty offences in 

Book II of the Criminal Code and other offences in other special laws. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

กลุมวิชากฎหมายมหาชน 

นต. 212  หลักกฎหมายมหาชน        2 (2 – 0 – 4) 

LW 212  General Principles of Public Law 

  ศึกษาวิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัด

โครงสรางทางปกครองในรัฐ อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใชอำนาจ โดยเฉพาะการแบงแยกการใชอำนาจอธปิไตย 

อำนาจดุลพินิจและอำนาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง 

  Study on the evolution, sources, philosophy, meaning, general structure and types of public law. 

Theories of administrative structure in the state power and important theories about power especially 

the separation of the use of sovereignty power, discretion and binding power and administrative acts. 

 

นต. 216  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง     3 (3 – 0 – 6) 

LW 216  Constitutional Law and Political Institutions 

  ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐ ระบบรัฐบาล อำนาจอธิปไตย ความสัมพันธ

ระหวางองคกรผูใชอำนาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน การควบคุมมิใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ 

  Study on the evolution of the concepts of constitutional law, meaning of state, government 

system, sovereignty, relations between sovereign organizations rights and freedom of the people.  The 

control of the law against the constitution. 

 

นต. 219  กฎหมายปกครอง                                                    3 (3 – 0 – 6) 

LW 219  Administrative Law 

  ศึกษาความหมายและขอบเขตของกฎหมายปกครอง หลักทั่วไปเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารของรัฐ สิทธิ และ

หนาที่ระหวางรัฐกับเอกชน  องคกรของฝายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การควบคุมการใชอำนาจปกครอง 

  Study the meaning and scope of administrative law, general principles of government 

administration, rights and duties between states and private, administrative organization, administrative 

procedures and the control of governing power. 

 

กลุมวิชากฎหมายพาณิชยและธุรกิจ 

นต. 220  กฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ      2 (2 – 0 – 4) 

LW 220  Law of Secured Transactions 

  ศึกษากฎหมายลักษณะค้ำประกัน จํานอง และจํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายพิเศษ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  Study on legal principles of security transactions pertaining to guarantees, mortgages and pledges 

in Book 3, Titles 11-13 of the Civil and Commercial Code and other special laws. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 222  กฎหมายวาดวยสัญญาทางธุรกิจ 1       3 (3 – 0 – 6) 

LW 222  Law of Business Contracts 1 

  ศึกษากฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 

และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

  Study on the principles of business contracts pertaining to sale, exchanges, gifts, hire of property 

and hire purchase in Book 3 of the Civil and Commercial Code and the law of rental of immovable 

property for commerce and industry.   

 

นต. 223  กฎหมายวาดวยสัญญาทางธุรกิจ 2       3 (3 – 0 – 6) 

LW 223  Law of Business Contracts 2 

  ศึกษากฎหมายลักษณะจางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ฝากทรัพย ตัวแทนและนายหนา ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 3 

  Study on the principles of business contracts  pertaining to agency and various types of 

brokerage, hire-of- service, hire-of-work, and carriage agreements, loan and deposit in Book 3 of the Civil 

and Commercial Code. 

 

นต. 310  กฎหมายวาดวยประกันภัย                                                                     2 (2 – 0 – 4) 

LW 310  Law of Insurance 

  ศึกษากฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ตลอดจนศึกษากฎหมาย

พิเศษอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการประกันภัย 

  Study on legal principles of insurance in Book 3 of the Civil and Commercial Code and special 

provisions pertaining to insurance. 

 

นต. 311  กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ       3 (3 – 0 – 6) 

LW 311  Law of Negotiable Instruments 

  ศึกษากฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 19 

และลักษณะ 21 

  Study on legal principles pertaining to negotiable instruments and current accounts in Book 3, 

Titles 19 and 21 of the Civil and Commercial Code. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 312  กฎหมายวาดวยองคกรทางธุรกิจและการควบรวมกิจการ    3 (3 – 0 – 6) 

LW 312  Law of Business Organizations and Mergers and Acquisitions 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจในรูปแบบตางๆ ซึ่งไดแก หุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน  และการ

ดําเนินธุรกิจรูปแบบอ่ืนๆ 

  Study on legal principles of formation of business organizations such as partnerships, companies, 

public coumpany and other business organizations. 

 

กลุมวิชากฎหมายวิธีสบัญญัต ิ

นต. 315  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายเอกชน 1                 3 (3 – 0 – 6) 

LW 315  Law of Civil Procedures 1 

  ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ภาค 2 และ    ภาค 3 

  Study on legal principles on litigating civil cases pertaining to Divisions 1- 3 under the Civil 

Procedure Code. 

 

นต. 316  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายเอกชน 2                        3 (3 – 0 – 6) 

LW 316  Law of Civil Procedures 2 

  ศึกษากฎหมายวธิีพิจารณาความแพง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 

  Study of legal principles on litigating civil cases pertaining to Division 4 under the Civil Procedure 

Code. 

 

นต. 317  ระบบศาลและหลักกฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาคด ี     2 (2 – 0 – 4) 

LW 317  Court Systems and Principles of Procedural Law 

  ศึกษารูปแบบการจัดองคกรของศาล อำนาจของศาลตาง ๆ และอำนาจของผูพิพากษา กลไกการชี้ขาด การขัดกัน

แหงอำนาจศาล และหลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาความและระบบตลุาการ 

  Study of court systems, jurisdiction of courts and power of judges; procedural rules of courts; 

conflict of jurisdiction and general principles of legal procedures and judicial system. 

 

นต. 318  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายอาญา                       3 (3 – 0 – 6) 

LW 318  Law of Criminal Procedures 

  ศึกษากฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  Study on legal principles on litigating criminal cases pertaining to the Criminal Procedure Code. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 321  กฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความทางกฎหมายมหาชน                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 321  Law of Public Procedures 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทางกฎหมายมหาชน อำนาจของศาลตางๆ กลไกการนำคดีขึ ้นสูศาล 

กระบวนวธิีพิจารณาคดี และการชี้ชาดคดีทางมหาชน    

  Study on legal principles of litigation in Public and Admistrative Courts, including the procedural 

rulse of courts, jurisdiction and the decision making in these courts. 

 

นต. 413  กระบวนการคนหาขอเท็จจริงและการนำเสนอพยานหลักฐาน                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 413  Investigation and Evidences Submission 

  ศึกษาข้ันตอน กระบวนการคนหาขอเท็จจริงในคดีลักษณะตางๆ และรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการพิสูจน

พยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

  Study on process of official legal inquiry in both Civil and Criminal cases; collecting evidences 

and proof of evidences for justice process. 

 

กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ 

นต. 410  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล      3 (3 – 0 – 6) 

LW 410  Private International Law 

  ศึกษาหลักกฎหมายและแนวความคิดทางกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลวาดวยความสัมพันธระหวาง

เอกชนกับเอกชนที่มีองคประกอบระหวางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล การกำหนดสิทธิหนาที่และ

สถานภาพของบุคคลในทางระหวางประเทศ สถานะของคนชาติและคนตางดาว หลักกฎหมายวาดวยการขัดกันแหง

กฎหมาย 

 Study on general principles of private international law applying to private relationship which has 

foreign elements. The study also includes principles of nationality, legal status of persons and alien under 

one’s domestic law, and conflict of laws rules. 

 

นต. 411  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง      3 (3 – 0 – 6) 

LW 411  Public International Law 

  ศึกษาหลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง ตลอดจนบอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ ผูทรงสิทธิ

ในทางกฎหมายระหวางประเทศ การใชและการตีความกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาที่ของรัฐ รวมถึงการระงับขอ

พิพาทระหวางรัฐ 

 Study on general principles of public international law, including sources of international law, 

subject of international law, application and interpretation of international law, Rights and Responsibility 

of State, and State settlement of disputes. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นต. 221  กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา       2 (2 – 0 – 4) 

LW 221  Intellectual Property Law 

  ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา โดยเนนเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และ

ความลับทางการคา ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

  Study on legal concept and principles of intellectual property: Copyright, Patent, and Trademark, 

and Trade secret, including international agreement relating to intellectual property issue. 

 

นต. 319  กฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน                                                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 319  Law of Evidence  

  ศึกษากฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา และกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ 

  Study on legal principles of the law of evidence under the Civil Procedures Code, Criminal 

Procedures Code, and relating specific Acts. 

 

นต. 320  กฎหมายวาดวยลมละลายและการฟนฟูกิจการ                                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 320  Law of Bankruptcy and Insolvency  

  ศึกษากฎหมายวาดวยลมละลาย วิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้การบังคับชําระหนี้ และการจัดสรรชําระหนี้ 

บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ อํานาจศาล กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย และ

การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

  Study on legal principles on bankruptcy and insolvency law, including the roles of official 

receivers, debtors, procedural rules of the Bankruptcy Court. 

 

นต. 412  กฎหมายแรงงาน                                                                        2 (2 – 0 – 4) 

LW 412  Labour Law 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หลักกฎหมายประกันสังคมเบื้องตน รวมทั้งหลักกฎหมายวาดวยการพิจารณาคดีแรงงาน 

  Study on legal principles of labour law under the Civil and Commercial Code, Social insurance 

law, including the procedural of Labour Court. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 415  กฎหมายภาษีอากร                                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 415  Tax Law 

  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรเบื้องตนตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  Study on legal principles of tax law under the Tax Code and specific relating Acts. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน – เลือก (16 หนวยกิต)                   

กลุมวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)      

นต. 421  ภาษากฎหมายไทย                                                                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 421  Thai Legal Language 

  ศึกษาทักษะการใชภาษากฎหมายไทย ฝกการอาน การวิเคราะหและตีความภาษากฎหมายไทย และการสรุป

ประเด็นจากเอกสารทางกฎหมาย 

  Study on Thai legal usage in legal context, reading skill, application and analysis legal context 

and document. 

 

นต. 422  การอานเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษและการคนควา                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 422  English Legal Reading and Research   

  ศึกษาและฝกฝนทักษะการอานเอกสารวิชาชีพทางกฎหมาย และฝกฝนการคนควาเอกสารทางกฎหมายและ

กฎหมายตางประเทศ 

  Study on reading and researching skills pertaining to legal documents. 

 

นต. 423  การวาความและศาลจำลอง                                                                          2 (2 – 0 – 4) 

LW 423  Advocacy and Moot Court 

  ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการเตรียมคดี การรางคำฟอง คำใหการ แถลงการณ คำรอง และเทคนิคการวาความ

ในชั้นศาล  ตลอดจนปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินคดี 

  Study on general principles and techniques on moot court: drafting the plaints and the pleading. 

 

นต. 424  วิชาชีพดานกฎหมาย ทนายความและการจัดการสำนักงานกฎหมาย                           2 (2 – 0 – 4) 

LW 424  Legal Consultancy; Advocacy and Law Firm Management  

  ศึกษาหลักการสำคัญในการจัดตั้งสำนักงานกฎหมาย การบริหารงาน และวิธีการใหคำปรึกษาแกลูกความ รวมทั้ง

มรรยาททนายความ เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการประกอบวิชาชีพ 

  Study on how to set up and operate a law firm, office management and consulting with clients. 

Including lawyer code of conduct.  
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 425  ทักษะในการปฏิบัตงิานทางกฎหมาย                                                                2 (2 – 0 – 4) 

LW 425  Basic Skills in Legal Practice 

  ศึกษาหลักการใหคำปรึกษาทางกฎหมายและการไกลเกลีย่ขอพิพาทโดยทั่วไปและการฝกภาคปฏิบัติ 

  Study on consultation skill and practice on amicable settlement of disputes. 

 

นต. 426  การใชและการตีความกฎหมาย                                                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 426  Application and Interpretation of Law 

  ศึกษาหลักเกณฑการใชและการตีความกฎหมายลายลักษณอักษรและการใชกฎหมายแบบเทียบเคียง (Analogy) 

การใชกฎหมายจารีตประเพณี รวมทั้งศึกษาปญหาและหลักการใชและการตีความกฎหมายเฉพาะเร่ือง 

  Study on legal application and interpretation, including analogy and application of customary 

law. 

 

กลุมวิชากฎหมายแพงและอาญา 

นต. 431  สัมมนากฎหมายแพงและพาณชิย                                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 431  Seminar in Civil and Commercial Law 

  ศึกษาประเด็นปญหาในกฎหมายแพงและพาณิชย โดยการสัมมนา เพื่อใหนักศึกษาไดคนควา ฝกฝนการวิเคราะห

และการใหความเห็นทางกฎหมาย 

  In order to improve students’ critical and legal counselling skill, this subject will study on special 

problems in Civil and Commercial Law . 

 

นต. 432  สัมมนากฎหมายอาญา                                                                                2 (2 – 0 – 4) 

LW 432  Seminar in Criminal Law 

  ศึกษาประเด็นปญหาในประมวลกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ภาคความผิด ภาคลหุโทษ และความผิดทางอาญาตาม

กฎหมายพิเศษอ่ืนๆ โดยการสัมมนา เพื่อใหนักศึกษาไดคนควา ฝกฝนการวิเคราะหและการใหความเห็นทางกฎหมาย 

  In order to improve students’ critical and legal counselling skill, this subject will study on special 

problems in Criminal Law, general principles and offences. 

 

นต. 433  สัมมนากฎหมายวิธีพจิารณาความทางกฎหมายเอกชน                                           2 (2 – 0 – 4) 

LW 433  Seminar in Law of Civil Procedures 

  ศึกษาประเด็นปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายเอกชนโดยการสัมมนา เพื่อใหนักศึกษาไดคนควา 

ฝกฝนการวิเคราะหและการใหความเห็นทางกฎหมาย 

  In order to improve students’ critical and legal counselling skill, this subject will study on special 

problems in Civil Procedural Law. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 434  สัมมนากฎหมายวิธีพจิารณาความทางกฎหมายอาญา                                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 434  Seminar in Law of Criminal Procedures 

  ศึกษาประเด็นปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายอาญาโดยการสัมมนา เพื่อใหนักศึกษาไดคนควา 

ฝกฝนการวิเคราะหและการใหความเห็นทางกฎหมาย   

 In order to improve students’ critical and legal councelling skill, this subject will study on special 

problems in Criminal Procedural Law. 

 

นต. 435  กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 435  Law of Juvenile Justice System 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและเยาวชน การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน กระบวนการยุติธรรม

สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการคุมครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวตลอดจนกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  Study on legal principles of juvenile's rights, juvenile offences including juvenile court jurisdiction. 

 

นต. 436  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                2 (2 – 0 – 4) 

LW 436  Criminology and Penology     

  ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา ลักษณะและสาเหตุของอาชญากรรม การปองกันอาชญากรรม 

การแกไขและฟนฟูผูกระทำความผิด ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา ทฤษฎีและการปฏิบัติตอผูกระทำความผิด

อาญา การรอการลงโทษ การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ 

  Study on principles of criminology and penology, including the guideline for prevention and 

rehabilitation. 

 

นต. 437  กฎหมายวาดวยอาชญากรรมทางธุรกิจ                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 437  Law of Business Crime 

  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ ลักษณะและรูปแบบของอาชญากรรมทางธุรกิจ มาตรการและ

กลไกของรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ 

  Study on legal principles of business crime, including forms and types of business crime and the 

government measures for control and suppression of such crime. 

 

กลุมวิชากฎหมายมหาชน 

นต. 441  กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งและรัฐสภา                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 441  Election Law and Parliament 

  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับพรรคการเมือง การเลือกตั้ง และรัฐสภา 

  Study on legal principles of political parties, election, and parliament systems. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 442  สิทธิมนุษยชน                                                                                          2 (2 – 0 – 4) 

LW 442  Human Rights 

  ศึกษาแนวคิด วิวัฒนาการ และหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับระหวาง

ประเทศในระดับภูมิภาคและในประเทศไทย  

  Study on legal concept and principles of human rights in both regional and international levels, 

including in Thai human rights context. 

 

นต. 443  กฎหมายการคลัง                                                                         2 (2 – 0 – 4) 

LW 443  Public Finance Law 

  ศึกษาทฤษฎี นโยบาย และกฎหมายการเงิน หลักเศรษฐศาสตรที่เก่ียวกับการเงินและการคลังของรัฐ บทบาทและ

นโยบายของรัฐในการดำเนินการเศรษฐกิจ หลักกฎหมายที่เกี ่ยวกับการเงินการคลัง วิธีการงบประมาณ การกูหนี้และ

พันธบัตร ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวกับนโยบายการเงินอ่ืนๆ 

  Study on theories, policies, and principles on finance and economical of a State's bureau of 

budget. 

 

นต. 444  สัญญาของรัฐ                                                                                          2 (2 – 0 – 4) 

LW 444  State Contract 

  ศึกษาหลักเกณฑ องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบและการจัดทำสัญญาของรัฐตามกฎหมายแพง และกฎหมาย

ปกครอง 

  Study on legal principles relating to state contracts, components, process, and forms of state 

contracts; state contracts in accordance to civil law; administrative contracts. 

 

นต. 445  กฎหมายวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                              2 (2 – 0 – 4) 

LW 445  Natural Resources and Environmental Law 

  ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสังคม ตลอดจนการดำเนินคดีที่เก่ียวของ 

  Study on legal concepts and principles of preservation of natural resources and environment. 

 

นต. 446  กฎหมายประกันสังคม                                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 446  Social Security Law 

  ศึกษาแนวคิดและกฎหมายที่เก่ียวกับประกันสังคม ระบบการประกันความเจ็บปวย  การประกันความทุพพลภาพ  

การประกันความชราภาพ การประกันการมรณะ และการประกันการวางงาน ตลอดจนปญหาจากการใชระบบประกันสังคม

ในประเทศไทย 

  Study on legal concepts and principles, including in the context of Thai social security. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 447  สัมมนากฎหมายมหาชน                                                                             2 (2 – 0 – 4) 

LW 447  Seminar in Public Law 

  ศึกษาประเด็นปญหาในกฎหมายมหาชนโดยการสัมมนา เพื่อใหนักศึกษาไดคนควา ฝกฝนการวิเคราะหและการให

ความเห็นทางกฎหมาย 

  In order to improve students’ critical and legal counselling skill, this subject will study on special 

problems in Public Law. 

 

นต. 448  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                         2 (2 – 0 – 4) 

LW 448  Public Economic Law 

  ศึกษากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัดองคกรและการดำเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐ ตลอดจนการ

ควบคุมการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ 

  Study on legal principles of public finance, public institutions ans agencies, and public 

intervention. 

 

กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ 

นต. 451  กฎหมายการคาระหวางประเทศ                                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 451  International Trade Law 

  ศึกษากฎหมายและทางปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศอันประกอบดวยสัญญาระหวางประเทศตามอนุสัญญา

วาดวยการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ หรือ INCOTERMs การชำระเงินระหวางประเทศ  สิทธิ

ประโยชนทางภาษี ตลอดจนการระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 

 Study on legal principles on international trade and practice, including international sale of 

contract under the Convention on International Sale of Goods: CISG, INCOTERMs, International Payment, 

Tax benefits, and Settlement of Disputes. 

 

นต. 452  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล                                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 452  International Law of the Sea 

  ศึกษากฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล และอาณาเขตทางทะเลของรัฐ ตลอดจนอำนาจและสิทธิของรัฐ

ชายฝง รวมถึงการระงับปญหาขอพิพาทระหวางรัฐซึ่งเกิดจากทะเล 

  Study on legal principles of the Law of the Sea, including the rights and power of coastal state, 

and the settlement of disputes. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 453  กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ                                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 453  Law of International Organization 

  ศึกษาวิวัฒนาการ โครงสราง  อำนาจหนาที่ และบทบาทขององคการระหวางประเทศ รวมทั้งองคการระหวาง

ประเทศระดับภูมิภาค 

Study on legal concepts and principles of International Organizations in both regional and 

international level. 

 

นต. 454  กฎหมายสหภาพยุโรป                                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 454  European Union Law 

  ศึกษาถึงความเปนมาและวิวัฒนาการของสหภาพยุโรป (EU) ตลอดจนโครงสรางและอำนาจหนาที่ขององคการ

ระหวางประเทศนี้ บอเกิดของกฎหมายยุโรป ตลอดจนความสัมพันธภายในระหวางสหภาพยุโรปกับรัฐสมาชิก และ

ความสัมพันธภายนอกของสหภาพยุโรปกับรัฐอ่ืน หรือองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ 

 Study on the history and the development of the European Union: EU, including its organization 

and functions, Sources of EU laws, Relationship between Member States of EU and the States outside 

EU, and other International Organizations. 

 

นต. 455  กฎหมายวาดวยการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 455  Law of International Banking and Finance Transactions 

  ศึกษากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการเงินการธนาคารระหวางประเทศ รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ 

  Study on legal principles and practice of international banking and finance. 

 

นต. 456  อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ                                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 456  International Commercial Arbitration 

  ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการระงับขอพิพาททางธุรกิจการคา โดยการอนุญาโตตุลาการทาง

การคาระหวางประเทศ 

  Study on legal concepts and principles of commercial arbitration. 

 

นต. 457  กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ                                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 457  International Environmental Law 

  ศึกษากฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการพื้นฐานดาน

สิ่งแวดลอมและอนุสัญญาตางๆ รวมทั้งองคกรเพื่อการจัดการสิง่แวดลอม และการระงับขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมระหวาง

ประเทศ 

  Study on international legal concepts and principles of preservation of natural resources and 

environment, including settlement of dispute mechanism. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 458  กฎหมายวาดวยภาษอีากรระหวางประเทศ                                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 458  International Taxation Law   

  ศึกษากฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอตกลงเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรระหวางประเทศ และหลักกฎหมาย

เก่ียวกับการขจัดการจัดเก็บภาษีซอน 

  Study on legal principles of taxation and double taxation avoidance agreements. 

 

นต. 459  กฎหมายวาดวยองคการเศรษฐกิจระหวางประเทศ                                         2 (2 – 0 – 4) 

LW 459  Law of International Economic Organization 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคการเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตลอดจนบทบาทหนาที่และอำนาจของ

องคการเศรษฐกิจระหวางประเทศกับรัฐสมาชิก 

  Study on legal principles of international economic organizations, including duties and 

responsibilities between international economic organizations and members. 

     

กลุมวิชากฎหมายธุรกิจ 

นต. 461  กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาเพื่อ                                                     2 (2 – 0 – 4) 

             ภูมิปญญาทองถ่ินและการแสดงออกทางวฒันธรรม 

LW 461  Intellectual Property Law for  

            Traditional Knowledge and Cultural Expression 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นและการแสดงออกทาง

วัฒนธรรม ซึ่งเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย 

  Study on legal principles relating to the protection of intellectual properties associated with 

local wisdoms, folk law and cultural expressions which bring about Thai creative economy. 

 

นต. 462  กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา                                                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 462  Competition Law 

  ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันโดยเสรี การผูกขาดทางการคา การกำหนดราคาสินคา  ตลอดจน

การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม  และผลกระทบตอผูบริโภค รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

  Study on legal concepts and principles of trade competition law:  free trade agreements, types 

of monopoly, pricing; unfair competition and impact on consumer, including study on the law of unfair 

contracrt terms.     
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 463  กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                                                    2 (2 – 0 – 4) 

LW 463  Securities Law and Regulations    

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย  การบริหารงานและการดำเนินการของตลาดหลักทรัพยและสถาบัน

ตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

  Study on legal principles relating to stock exchange; management and operation in the stock 

exchange, institutions and control on the securities business. 

            

นต. 464  การรางสัญญาและการเจรจาตอรอง                                                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 464  Contractual Drafting and Negotiation 

  ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการยกรางนิติกรรมและสัญญาแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชภาษาใหถูกตองตามกฎหมาย 

และการฝกทักษะเตรียมการเจรจาตอรอง 

  Study on principles and process in contract drafting; apply language for drafting contract and 

preparation for negotiation. 

 

นต. 465  การจัดเตรียมเอกสารสำหรับองคกรธุรกิจใหม                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 465  Drafting Legal Documents for New Business 

  ศึกษาและฝกฝนการใชความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยองคกรธุรกิจมาปรับใชในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อ

ใชในการจัดตั้งองคกรทางธุรกิจใหม 

  Study and practice in applying the law of business organization to prepare documents for seting 

up. 

 

นต. 466  การระงับขอพิพาททางเลือก                                                                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 466  Alternative Dispute Resolution 

  ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือก 

  Study on legal concepts and principles of alternative dispute resolution methods. 

 

นต. 467  กฎหมายวาดวยธุรกรรมการธนาคารและการเงิน                                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 467  Banking and Finance Transaction Law 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การธนาคาร การกอหนี้ การใหหลักประกันที่เกี่ยวของกับธุรกรรม

ดานการเงิน ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

  Study on legal principles relating to finance transactions, banking, security transactions in both 

Thailand and international levels. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 468  การบัญชีสำหรับนักกฎหมาย                                                                           2 (2 – 0 – 4) 

LW 468  Accounting for Lawyers 

  ศึกษาการนำหลักและกฎเกณฑทางบัญชีเขามาประกอบการใชกฎหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการบัญชีกับ

กฎหมายวาดวยองคกรธุรกิจและภาษีอากร การอานงบดุลและงบกำไรขาดทุนเพื่อการใหคำปรึกษาดานกฎหมาย 

  Study on accounting concepts and principles and relationship between law and accounting 

concerning to business organization and tax; auditing income statement for legal advice. 

 

นต. 469  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและความรับผดิของสินคาทีไ่มปลอดภัย           2 (2 – 0 – 4) 

LW 469  Consumer Protection and Products Liability Laws 

  ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเก่ียวกับผูบริโภคและความรับผิดของสินคาที่ไมปลอดภัย 

  Study on legal concepts and principles concerning to consumer protection and product liability 

of manufacturers for defective products. 

 

นต. 470  กฎหมายวาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                         2 (2 – 0 – 4) 

LW 470  Information Technology Law 

  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ต ในรูปแบบตางๆ การกระทำความผิดที่เก่ียวของ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจน ความรับผิดของผูใชบริการและผูใหบริการ   

  Study on legal concepts and principles pertaining to information technologies and internet 

transactions, including computer and technology crimes. 

 

นต. 471  กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 471  Electronic Transaction Law 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

  Study on legal principles concerning to electronic transactions in various forms such as C2C, B2B, 

C2G, and G2G: including electronic signature. 

 

นต. 472  กฎหมายวาดวยการลงทุน                                                                       2 (2 – 0 – 4) 

LW 472  Investment Law 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของไทยและตางประเทศ การประกอบอาชีพของคนตางดาว ตลอดจนหลัก

กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงินที่เก่ียวของกับการลงทุน 

  Study on legal principles relating to Thai and foreign investment, foreign occupation, including 

legal principles relating to financial institutions and investment. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 473  กฎหมายวาดวยการอุตสาหกรรม                                                               2 (2 – 0 – 4) 

LW 473  Industrial Law 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนระเบียบ 

กฎเกณฑ และปญหาทางดานกฎหมายที่เก่ียวของ 

  Study on legal principles relating to industries, control on industrial factories, regulations and 

legal problem issues. 

 

นต. 474  กฎหมายวาดวยศุลกากร                                                                         2 (2 – 0 – 4) 

LW 474  Customs Law 

  ศึกษานโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ความรวมมือระหวางประเทศวาดวยศุลกากร การ

กำหนดและการชำระภาษีขาเขาและขาออก หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบหลังการตรวจปลอย พิธีการศุลกากรแบบไร

เอกสาร (Paperless) ตลอดจนศึกษาระเบียบกฎเกณฑที่เก่ียวของ 

  Study on state policies and principles of customs law, international agreements on customs,  

import and export tax and duties, criteria and methods for post clearance audit, e-customs, and relevant 

regulations. 

 

นต. 475  กฎหมายวาดวยการขนสงสนิคาและโลจิสติกส                                                2 (2 – 0 – 4) 

LW 475  Law of Transportation and Logistic   

  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดการดานขนสงในรูปแบบตางๆ 

  Study on legal principles of logistic managements in various forms. 

 

นต. 476  กฎหมายวาดวยธุรกิจทองเที่ยว                                                                  2 (2 – 0 – 4)  

LW 476  Law of Tourism Business 

  ศึกษากฎหมายเกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวประเภทตางๆ ตลอดจนระเบียบและ

กฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  Study on legal principles relating to hospitality and tourism industry, including other rules and 

regulations. 

 

นต. 477  กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม                                                      2 (2 – 0 – 4) 

LW 477  Law of Telecommunication Business 

  ศึกษาแนวนโยบายแหงรัฐและหลักกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจการดานโทรคมนาคม และบทบาทหนาที่ของ

องคกรอิสระในการกำกับดูแล 

  Study on state policies and legal principles concerning functions of independent agency 

governing broadcasting and telecommunication. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 478  กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย                                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 478  Law of Real Estate Business 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน อาคารชุด ผังเมือง และภาษีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตลอดจน

แนวนโยบายของรัฐในการสนับสนุนและสงเสริมการประกอบธุรกิจดังกลาว 

  Study on legal principles concerning land allocation, condominiums, country planning and tax 

on real estate business, state policies for supporting and promoting the businesses. 

 

นต. 479  กฎหมายวาดวยการควบรวมกิจการ                                                             2 (2 – 0 – 4) 

LW 479  Law of Mergers and Acquisitions 

  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) กฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินการดังกลาว วิธีการรางสัญญาควบรวมกิจการ ปญหาภาษีที่เก่ียวของ และการนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย 

  Study on legal principles of merger and acquisition, securities laws related to such operations, 

drafting a merger agreement, tax problem issues and withdrawing the company from the stock market. 

 

นต. 480  กฎหมายวาดวยตราสารอนุพันธ                                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 480  Derivative Law 

  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับอนุพันธทางการเงินที่เก่ียวเนื่องกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 

  Study on legal principles of financial derivatives relating to interest rates and exchange rates. 

 

นต. 481  การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา                                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 481  Intellectual Property Management 

  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาสำหรับเจาของสิทธิ์หรือผูประกอบธุรกิจ โดยมุงเนน

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

  Study on legal principles of intellectual property management for owners or business operators. 

 

นต. 482  สัมมนากฎหมายทรัพยสินทางปญญา                                                                   2 (2 – 0 – 4) 

LW 482  Seminar in Intellectual Property Law 

  ศึกษาประเด็นปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาโดยการสัมมนา เพื่อใหนักศึกษาไดคนควา ฝกฝนการ

วิเคราะหและการใหความเห็นทางกฎหมาย 

  Study on special issues in intellectual property laws by seminar method for law students to 

research and practice in analysis and giving legal opinions. 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 483  กฎหมายสำหรับผูประกอบการ                                                                  2 (2 – 0 – 4) 

LW 483  Entrepreneurship Law 

  ศึกษากฎหมายที่จำเปนสำหรับผูประกอบการ ในการจัดตั้งองคกรธุรกิจ ประเด็นขอกฎหมายที่สำคัญในสัญญา

ประเภทตางๆ ที่จำเปนสำหรับการประกอบธุรกิจ 

  Study on legal principles for entrepreneurs preparing to establish own business organization and 

important legal issues in various types of contracts for business. 

 

นต. 484  กฎหมายวาดวยภาษกีารบริโภค                                                                 2 (2 – 0 – 4) 

LW 484  Consumption Tax Law 

  ศึกษากฎหมายเก่ียวกับภาษีการบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษสีรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืนๆ ที่มี

ลักษณะในทำนองเดียวกัน 

  Study on legal concepts and principles relating to consumption tax, specific business tax, excise 

tax, VAT and other taxes that have similar characteristics. 

 

นต. 485  กฎหมายวาดวยพลังงาน                                                                          2 (2 – 0 – 4) 

LW 485  Energy Law 

  ศึกษากฎหมายในการควบคุมและใชประโยชนในแหลงพลังงานตางๆ รวมทั้งพลังงานทดแทน 

  Study on legal principles for controlling and utilizing in various energy resources and renewable 

energy. 

 

นต. 486   กฎหมายวาดวยสุขภาพและการแพทย                                                          2 (2 – 0 – 4) 

LW 486   Health and Medical Law 

           ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผูปวย หลักประกันสุขภาพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการ

ควบคุมสถานพยาบาล และกฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย 

 Study on legal principles regarding to patient rights, health insurance, controls on medical 

professions and hospitals, and laws concerning to medical science technology. 

 

กลุมวิชากฎหมายเอเชียศึกษา 

นต. 491    กฎหมายวาดวยประชาคมอาเซียน                                                            2 (2 – 0 – 4) 

LW 491    ASEAN Community Law 

 ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานและหลักการของการรวมตัวกันของรัฐสมาชิกแหงสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN: Association of South East Asian Nations) ทั ้งในดานความรวมมือดานความมั ่นคง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 Study on legal concepts and principles of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นต. 492    กฎหมายจีนวาดวยการคาและการลงทุนระหวางประเทศ    2 (2 – 0 – 4) 

LW 492    Chinese International Trade and Investment Law 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวางประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพคนตางดาว และกฎหมายเกี ่ยวกับการเงินการธนาคารที ่เกี ่ยวของ และความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนาม 

 Study on Chinese legal principles on international trade and investment, including Chinese 

economic system, investment policies, laws relating to alien workers’ rights, financial transaction affecting 

to investment, and international agreements signed by China. 

 

นต. 493    กฎหมายเมียนมารวาดวยการคาและการลงทุนระหวางประเทศ   2 (2 – 0 – 4) 

LW 493    Myanmar International Trade and Investment Law 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวางประเทศของสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร กฎหมายเกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพคนตางดาว และกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่เกี่ยวของ และความตกลงระหวางประเทศที่

ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารลงนาม 

 Study on Myanmar legal principles on international trade and investment, including Myanmar 

economic system, investment policies, laws relating to alien workers’ rights, financial transaction affecting 

to investment, and international agreements signed by Myanmar. 

 

นต. 494    กฎหมายเวียดนามวาดวยการคาและการลงทุนระหวางประเทศ   2 (2 – 0 – 4) 

LW 494    Vietnamese International Trade and Investment Law 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวางประเทศของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กฎหมายเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพคนตางดาว และกฎหมายเก่ียวกับการเงินการธนาคารที่เก่ียวของ และความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลงนาม 

 Study on Vietnamese legal principles on international trade and investment, Vietnamese including 

economic system, investment policies, laws relating to alien workers’ rights, financial transaction affecting 

to investment, and international agreements signed by Vietnam. 
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นต. 495    กฎหมายลาววาดวยการคาและการลงทุนระหวางประเทศ    2 (2 – 0 – 4) 

LW 495    Laos International Trade and Investment Law 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวางประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคนตางดาว และกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่เกี่ยวของ และความตกลง

ระหวางประเทศที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลงนาม 

 Study on Laos legal principles on international trade and investment, including Laos economic 

system, investment policies, laws relating to alien workers’  rights, financial transaction affecting to 

investment, and international agreements signed by Laos. 

 

นต. 496   กฎหมายกัมพูชาวาดวยการคาและการลงทนุระหวางประเทศ    2 (2 – 0 – 4) 

LW 496   Cambodian International Trade and Investment Law 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนระหวางประเทศของราชอาณาจักร

กัมพูชา ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา กฎหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพคน

ตางดาว และกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่เกี่ยวของ และความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศราชอาณาจักร

กัมพูชาลงนาม 

 Study on Cambodian legal principles on international trade and investment, including Cambodian 

economic system, investment policies, laws relating to alien workers’ rights, financial transaction affecting 

to investment, and international agreements signed by Cambodia. 

 

สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา 

                                                                                  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)      

นต. 401  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                      3 (3 – 0 – 6) 

LW 401  Pre-cooperative Education 

(คูขนานวชิา สศ. 301: เตรียมสหกิจศึกษา)     

  ศึกษาแนวคิดและความเขาใจระบบสหกิจศึกษา และการเตรียมความพรอมในการทำงาน เสริมสรางทักษะดาน

ตางๆ อาทิ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณ การพัฒนาทักษะใน

การสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการสื่อสารระหวาง Generation และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุงเนนทักษะการทำงานเปนทีมอยางสรางสรรคในวัฒนธรรมองคกรที่แตกตาง มีจิตวิทยาในการ

ทำงานรวมกับผูอื่น มีเทคนิคในการพัฒนาอารมณและปรับตัวได การมีจิตวิญญาณผูประกอบการ เทคนิคการเขยีนรายงาน 

การนำเสนอ และขอควรปฏิบัติในระหวางปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพในฐานะนักกฎหมาย 

  Understanding the concepts of learning by doing, including working skills with people. Moreover, 

study on how to produce attractive documents for applying jobs and relating skill for getting a job.  In 
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addition, it also focuses on having an entrepreneurial spirit, morality, ethics and professional skills as a 

lawyer. 

 

นต. 402  สหกิจศึกษา                                                                                              6 (0 – 35 – 0) 

LW 402  Cooperative Education  

วิชาบังคับกอน: สอบผานวิชา นต. 401  

  ศึกษาระบบการทำงานจริงในศาล หนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนตางๆ ที่เก่ียวของกับงานดานกฎหมาย

ในฐานะพนักงานของหนวยงานนั้นๆ เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีความพรอมในการประกอบอาชีพจากการปฏิบัติงานอยาง

มีหลักการและมีระบบ นักศึกษาจะตองมีชั่วโมงการทำงานอยางเต็มเวลา รวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาค

การศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากอาจารยที่ปรึกษารวมกับหนวยงานที่นักศึกษาเขาทำงาน และนักศึกษา

จะตองจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานเมื่อสิ้นสุดการทำงาน 

  Practicing laws at Thai Courts, Goverment agencies and bodies, and private sectors in order to 

enhancing students' working skills.  Students must produce a final report after practicing from that 

organization. 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

รายวิชาของคณะที่เปดสอนใหกับคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)      

นต. 101   กฎหมายเบื้องตน            3 (3 – 0 – 6) 

LW 101   Introduction to Law 

  ศึกษาลักษณะแหงกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย หลักกฎหมายที่สำคัญและจำเปนสำหรับประชาชน อาทิ หลัก

กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายครอบครัว หลักกฎหมายมรดก 

หลักกฎหมายอาญา หลักกฎหมายเก่ียวกับหนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง 

  Study on legal characteristics, sources of law, and legal principles for life, such as law of person, 

principles of juristic acts and contracts law, principles of family law, principles of succession law, principles 

of obligation law, principles of criminal law, constitutional law and administrative law. 

 

นต. 102   กฎหมายวาดวยการดำเนนิธุรกิจในประเทศไทย     3 (3 – 0 – 6) 

LW 102   Laws and Regulations for Doing Business in Thailand 

 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชน กฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญา กฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายเอกเทศสัญญาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย สัญญากูยืมเงิน 

สัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ สัญญาเชาทรัพย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 Study on Thai laws relating to doing business in Thailand, for instance, juristic act and contract 

law, legal principles of how to set up business organization in Thailand, specific contracts, such as contract 
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of sale, loan of money, contract of suretyship, guarantees, mortgages, and pledges, hire of property and 

hire purchase, and other laws concerning to business. 

  




