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คณะนิติศาสตร์
Faculty of Law

วิชาชีพ-บังคับ

LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน                           3(3-0-6)

  (Principles of Private Law)  

	 	 ความหมาย	 วิวัฒนาการ	 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน	 ความสัมพันธ์								

ของวิชากฎหมายกับศาสตร์กลุ่มอื่นๆ	 การใช้และการตีความกฎหมาย	 การอุดช่องว่างกฎหมาย	 หลักผู้ทรง

สิทธิในกฎหมาย	ประเภทของสิทธิ	การใช้สิทธิ	ที่มาของสิทธิ	การเปลี่ยนแปลง	การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ

หลักฐานแห่งสิทธิ	หลักสำาคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ

LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน  3(3-0-6)

  (Principles of Public Law)

	 	 สถาบันทางกฎหมายมหาชน	 ความหมาย	 องค์ประกอบและรูปของรัฐ	 การเป็นนิติบุคคล											

และสถาบันต่างๆของรัฐ	 ความหมายและความจำาเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย	 ความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน	 ขอบเขต	 และลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน	 บ่อเกิดของ

กฎหมายมหาชน	 แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน	 รวมทั้งการกระทำาขององค์กรที่ใช้อำานาจ

อธิปไตย

LWB 103 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6)

  (Property and  Land)

	 	 ความหมายและประเภทของทรัพย์และทรัพย์สิน	 การได้สิทธิในทรัพย์สิน	 กรรมสิทธิ์	 สิทธิ

ครอบครอง	ทรัพยสิทธิอื่นๆ	การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน	การใช้และข้อจำากัดในการใช้สิทธิ	ในทรัพย์สิน	

ความหมายของที่ดิน	นโยบายการใช้ที่ดินและการควบคุมการใช้ที่ดิน	การกำาหนดสิทธิในที่ดิน			การจัดสรร

ที่ดิน	 การปฏิรูปที่ดิน	 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินและ

อาคารชุด
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LWB 104 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)

  (Juristic Acts and Contracts)

	 	 ความหมาย	 ลักษณะ	 และแบบของนิติกรรม	 การแสดงเจตนา	 ความสมบูรณ์ของนิติกรรม	

เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม	 ระยะเวลาและอายุความ	 การก่อให้เกิดสัญญา	 สัญญาในรูปแบบต่างๆ	

ผลแห่งสัญญา	การผิดสัญญา	การเลิกสัญญา	มัดจำา	 เบี้ยปรับ	และการเรียกค่าเสียหายข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรม	และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา	กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)

  (Constitutional Law)

	 	 บ่อเกิด	วิวัฒนาการ	ความหมาย	รูปแบบ	และประเภทของรัฐธรรมนูญ	การจัดทำารัฐธรรมนูญ	

อำานาจอธิปไตย	 ระบบและรูปแบบการปกครอง	 โครงสร้างองค์กรทางการเมืองและองค์กรต่างๆ	 ของรัฐ	 สิทธิ	

เสรีภาพ	 และหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	 ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	 และการ

ควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 การเปรียบเทียบโดยศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับของต่าง

ประเทศ

LWB 201 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)

  (English for Lawyers I)

	 	 การฝึกทักษะการฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียนภาษาอังกฤษ	 โดยใช้คำาศัพท์ทางกฎหมาย							

สำานวน	โครงสร้างประโยคทางกฎหมาย	การแปลตัวบทกฎหมาย	ตำารา	เอกสาร	และคำาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย			

LWB 202 หนี้ 3(3-0-6)

  (Obligations)

	 	 ความหมายของหนี้	วัตถุแห่งหนี้	การรับช่วงสิทธิ	การโอนสิทธิเรียกร้อง	การใช้สิทธิของเจ้าหนี้

และลูกหนี้	การเพิกถอนการฉ้อฉล	สิทธิยึดหน่วง	บุริมสิทธิเจ้าหนี้และลูกหนี้หลายคน	ความระงับแห่งหนี้

LWB 203 ละเมิด 3(3-0-6)

  (Wrongful Acts)

	 	 ความหมายของกฎหมายละเมิด	 ความรับผิดเพื่อละเมิดโดยการกระทำาของตนเองหรือของ

ผู้อื่น	 หรือในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันก่อให้เกิดการละเมิด	 ค่าสินไหมทดแทน	 อายุความละเมิด	 และ																

นิรโทษกรรม	ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	รวมทั้งการจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้	
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LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป 3(3-0-6)

  (Criminal Law : General Principles)

	 	 ลักษณะและขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา	 ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา	 การ

พยายามกระทำาความผิด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิด	 เหตุยกเว้นความผิด	 เหตุยกเว้นโทษ	 เหตุ

ลดโทษ	และเหตุเพิ่มโทษ	การกระทำาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง	อายุความ	โทษ	ลหุโทษ	และวิธีการ		

เพื่อความปลอดภัย

LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย 2(2-0-4)

  (Sociology of Law)

	 	 เจตนารมณ์ของกฎหมายและพฤติกรรมของคนในสังคม	 ประกอบกับบริบทของสังคม	 แนว

ความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย	 แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม	 ความหมายและทฤษฎี

กฎหมาย	โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย	รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในสังคมการแบ่งปันผล

ประโยชน์ของกลุ่มต่างๆทางสังคมรวม	ท้ังกลุ่มของเช้ือชาติและวัฒนธรรมการศึกษาในลักษณะประจักษ์นิยม	

 

LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม                                                                 

3(3-0-6)

  (Labour and Social Securities Law)

	 	 กำาเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน	 จ้างแรงงานและจ้างทำาของ	 หลักสำาคัญของ

กฎหมายแรงงาน	 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 การระงับข้อพิพาทแรงงาน	 การ

พิจารณา		คดีแรงงาน	และกฎหมายประกันสังคม

LWB 207 เอกเทศสัญญา 4(4-0-8) 

  (Specific Contracts)

	 	 สัญญาซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	ให้	เช่าทรัพย์	เช่าซื้อ	ตัวการ	ตัวแทน	ตัวแทนค้าต่าง	นายหน้า	ยืม								

ฝากทรัพย์	 ประนีประนอมยอมความ	 ลักษณะ	 แบบ	 หน้าที่	 และความรับผิดที่มีต่อคู่สัญญาและต่อบุคคล

ภายนอก	และการระงับแห่งสัญญาเหล่านั้น

LWB 208 ค้ำาประกัน จำานอง และจำานำา 2(2-0-4)

  (Suretyship, Mortgage and  Pledge)

	 	 การประกันหนี้ด้วยบุคคลและทรัพย์	ซึ่งได้แก่	สัญญาค้ำาประกัน	จำานอง	จำานำา	และการประกัน							

ในลักษณะอื่นๆ
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LWB 209 ประกันภัย 2(2-0-4)

  (Insurance)

	 	 สัญญาประกันภัยชนิดต่างๆ	ซึ่งได้แก่	ประกันวินาศภัย	การประกันภัยในการรับขน	การประกัน

ภัยค้ำาจุน	การประกันชีวิต	และการประกันภัยในรูปแบบอื่นๆ

LWB 210 กฎหมายปกครอง    3(3-0-6)

  (Administrative Law) 

	 	 บ่อเกิด		วิวัฒนาการ		การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง	องค์กรในทางปกครอง	การกระ

ทำาของฝ่ายปกครอง	คำาสั่งทางปกครอง	การเพิกถอนคำาสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครอง	วิธี

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	บริการสาธารณะและการจัดระเบียบราชการฝ่ายบริหาร	

LWB 211  ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4)

  (Negotiable Instruments and Current Accounts)

		 	 ลักษณะและประเภทของตั๋วเงิน	 	 ซึ่งได้แก่	 	 ตั๋วแลกเงิน	 	ตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็ค	 	ความผิด

เกี่ยวกับการใช้เช็ค	ตลอดจนแนวปฏิบัติทางธุรกิจการค้าเกี่ยวกับตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด	รวมไปถึงเครื่อง

มือ		ทางการเงินอื่น	อาทิ	บัตรเครดิต	พันธบัตร	และตราสารสิทธิทางการเงินอื่นๆ	เป็นต้น

 

LWB 212 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4)

  (English for Lawyers II)                               

	 	 การใช้ถ้อยคำาสำานวนศัพท์เทคนิคทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ	 การอ่าน	 และการแปล

เอกสาร			และสัญญา	บทความทางกฎหมาย	การร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ

LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)

  (Partnership and Company)

	 	 สัญญาหุ้นส่วนและบริษัท	 ห้างหุ้นส่วนสามัญ	 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน	 ห้างหุ้นส่วน

จำากัด	บริษัทจำากัด	และบริษัทมหาชนจำากัด	กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหุ้นทั้งหลาย

 

LWB 302 ครอบครัว 3(3-0-6)

  (Family) 

	 	 การหมั้น	 การสมรส	 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา	 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา	 ความ

สมบูรณ์ของการสมรส	 การสิ้นสุดแห่งการสมรส	 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร	 ความเป็นผู้

ปกครองบุตรบุญธรรม	ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู
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LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)

  (Civil Procedure Law I)

	 	 เขตอำานาจศาล	องค์คณะผู้พิพากษา	และอำานาจของผู้พิพากษานายเดียว	ประมวลกฎหมาย												

วิธีพิจารณาความแพ่ง	 ตั้งแต่เขตอำานาจศาลในคดีแพ่ง	 การคัดค้านผู้พิพากษา	 อำานาจและหน้าที่ของศาล												

การนั่งพิจารณา	รายงานและสำานวนความ	คู่ความ	การยื่น	และส่งคำาคู่ความและเอกสาร	คำาพิพากษาและ

คำาสั่ง			ค่าฤชาธรรมเนียม	รวมทั้งการดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

LWB 304 กฎหมายภาษีอากร  3(3-0-6)

  (Tax Law)

	 	 โครงสร้างและประเภทของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	 :	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ภาษี

เงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์	

LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 3(3-0-6)

  (Judiciary Process and Thai Court System)

	 	 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 กระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง	ระบบศาลเด่ียว	ระบบศาลคู่	 โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	ศาลทหาร	

และ		ศาลรัฐธรรมนูญ	รวมทั้งการชี้ขาดเขตอำานาจระหว่างศาล

LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4)

  (Principles of Legal Profession)

	 	 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย	บทบาทของวิชาชีพกฎหมายในสังคมปัจจุบัน	บทบาทหน้าที่

และงานของนักกฎหมาย	 คุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมาย	 กรณีศึกษาเรื่องปัญหาจริยธรรมวิชาชีพ

กฎหมาย	แนวโน้มของการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

LWB 307 มรดก 3(3-0-6)

  (Succession) 

	 	 กฎหมายมรดก	 ตั้งแต่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก	 การเป็นทายาท	 สิทธิโดยธรรมในการรับ

มรดก	 การแบ่งทรัพย์มรดกหรือส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำาดับและขั้นต่างๆ	 การรับมรดกแทนที่

กัน	 การเป็นทายาทโดยพินัยกรรม	 แบบพินัยกรรม	 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม	 ความสมบูรณ์แห่ง

พินัยกรรม	หรือข้อกำาหนดพินัยกรรม	วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก	มรดกที่ไม่มีผู้รับ	และอายุความมรดก
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LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           3(3-0-6)

  (Criminal Procedure Law )

	 	 การดำาเนินคดีอาญา	 อำานาจพนักงานสอบสวนและศาล	 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น	 อุทธรณ์									

และฎีกา	 การบังคับคดีตามคำาพิพากษา	 ค่าธรรมเนียมศาล	การอภัยโทษ	 เปล่ียนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ							

วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

LWB 309     ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)

  (Administrative Court and Procedure)

	 	 แนวคิด	 โครงสร้าง	 และอำานาจหน้าที่ของศาลปกครอง	 และหลักการสำาคัญของวิธีพิจารณา										

คดีปกครอง	ตั้งแต่ชั้นเริ่มคดี	ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง	การนั่งพิจารณาคดี	ชั้นพิพากษาคดี	จนถึงการบังคับคดี

ตามคำาพิพากษา

LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)

  (Private International Law)

	 	 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 การจัดสรรบุคคลใน										

กฎหมายระหว่างประเทศ	 สัญชาติ	 พลเมือง	 การทะเบียนราษฎร	 การเข้าเมืองการขัดกันแห่งเขตอำานาจ

ศาล	 	การเลือกใช้กฎหมาย	ข้อตกลงในการเลือกใช้กฎหมายบังคับแก่สัญญา	การรับรองและบังคับตามคำา

พิพากษา			ของศาลต่างประเทศในคดีบุคคลสถานะของคนต่างด้าว

LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย  3(3-0-6)

  (Bankruptcy Law)

	 	 กฎหมายล้มละลาย	 การขอฟื้นฟูกิจการ	 การฟ้องคดีล้มละลาย	 การประนอมหนี้	 การพิทักษ์

ทรัพย์	ยึดทรัพย์	การพิพากษาให้ล้มละลาย	และการปลดจากการล้มละลาย

LWB 312 นิติปรัชญา 3(3-0-6)

  (Legal Philosophy)

	 	 ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสำานักความคิดทางกฎหมายต่างๆ	 ปรัชญา

ที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย	 โดยเน้นเรื่องความหมายของกฎหมายอำานาจอธิปไตยโทษ	 สิทธิความ

ยุติธรรม	ความเป็นธรรมในสังคม	ความเสมอภาค	อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
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LWB 490  สหกิจศึกษา 6(0-35-18)

  (Cooperative Education)  

  วิชาบังคับก่อน : LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

	 	 การปฏิบัติงานด้านนิติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆในสำานักงานท่ีได้รับเลือกเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่

ของ	หน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์ติดต่อกัน	หรือ	560	ชั่วโมง	การทำางานให้แล้วเสร็จตาม

ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาปฏิบัติงาน	 การส่งบันทึกประจำาวันกับที่ปรึกษางานทุกสัปดาห์	 การ

ประเมินผลงานจากหัวหน้าหน่วยงานท่ีทำาการปฏิบัติงานน้ัน	 หรือการปฏิบัติงานด้านนิติศาสตร์ร่วมกับองค์กร

ภาคประชาสังคม	 หรือชุมชนภายใต้การประสานงานของศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์	 โดย

นำาความรู้ที่ได้ศึกษามาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เป็นประเด็นสำาคัญของชุมชน	 เพื่อนำาไปสู่การ

เยียวยาให้กับคนหมู่มากโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือสำาคัญ	 มีการลงรับฟังและเก็บข้อมูล

จากกลุ่มคนหรือพื้นที่เป้าหมายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์ติดต่อกัน	หรือ	560	ชั่วโมง	มีการรายงานข้อ

เท็จจริง	ปัญหา	และกระบวน							การแก้ไขปัญหา	ซึ่งมีการรับรองจากองค์กรภาคประชาสังคมหรือผู้นำาชุมชน

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกสัปดาห์	และมีการนำาเสนอกระบวนการในการแก้ไขปัญหาภายใต้การอภิปราย	และ

วิเคราะห์ประเด็นสำาคัญในลักษณะ	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา	 องค์กร

ภาคประชาสังคมและชุมชนไม่น้อยกว่า	2	ครั้ง	ทั้งนี้โดยรับการประเมินการปฏิบัติงานจากคณาจารย์	องค์กร

ภาคประชาสังคมหรือชุมชน	และ		คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

วิชาชีพ-บังคับเฉพาะกลุ่ม      

กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา

LWB411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)

   (Civil Procedure Law II)

	 	 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น	 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น	 ซึ่งได้แก่	 วิธีพิจารณา															

คดีมโนสาเร่	 การพิจารณาโดยขาดนัดและอนุญาโตตุลาการ	 วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา	 วิธีการ

ชั่วคราวก่อนพิพากษา	การบังคับตามคำาพิพากษาและคำาสั่ง	การบังคับคดี	การดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

  

LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6)

  (Evidence Law)

	 	 หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานหลักทั่วไป	 การรับฟังพยานหลักฐาน	 และการชั่งน้ำา

หนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้	 และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง											

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	รวมทั้งกระบวนการการสืบค้นและแสวงหาพยานหลักฐาน	
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LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)

  (Intellectual Property Law)     

	 	 แนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยเน้นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

ในประเทศไทย	 คือ	 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร	 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	

พระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง												

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

LWB 414 กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  (Electronic Crime Law)

	 	 ลักษณะของอาชญากรรมที่กระทำาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยกระทำาต่อ	 เครื่อง

คอมพิวเตอร์	หรือละเมิดสิทธิของบุคคลโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	เช่น	การเจาะเข้าระบบลักข้อมูล		การดัก

รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น	หรือการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น	การละเมิดสิทธิ		ความเป็น

ส่วนตัวของบุคคล	ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญากับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	ความรับผิดของ			ผู้ให้บริการ

และผู้ใช้บริการ	 มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 ตลอด

จนการศึกษาคดีจากตัวอย่างต่างๆ	

LWB 415 การสืบสวนสอบสวน 3(3-0-6)

  (Investigation)

	 	 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	 โดยเน้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย	 วิธีการ

สืบสวนทางวิทยาศาสตร์	 การสืบเสาะพยานหลักฐาน	 วิธีสอบปากคำา	 การพิสูจน์	 และการตรวจสอบพยาน

หลักฐาน

LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 3(3-0-6)

  (Professional Experience in Law)

	 	 การประกอบอาชีพทางกฎหมายและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในอดีต	 ปัจจุบัน	 และ

อนาคต	 การร่างและตรวจสัญญา	 การทำาพินัยกรรม	 การเสียภาษีอากร	 การติดต่อขอใบอนุญาตจากหน่วย

ราชการ	 	 การเตรียมคดี	 การฟ้องคดี	 การทำาคำาให้การ	 การเสนอพยานหลักฐาน	 การสืบพยาน	 การแก้ฟ้อง	

การอุทธรณ์			และฎีกา	ตลอดจนการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา	และการบังคับตามคำาพิพากษา

หรือคำาสั่งศาล	
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กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  3(3-0-6)

  (Administrative Procedure Law) 

	 	 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ	 หลักวิธีสบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	 คำาสั่งทางปกครอง											

การพิจารณาเรื่องทางปกครอง	 อำานาจดุลยพินิจ	 การอุทธรณ์คำาสั่งทางปกครอง	 การเพิกถอนคำาสั่งทาง

ปกครอง	การขอให้พิจารณาใหม่	การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

LWB 422 สัญญาของรัฐ 3(3-0-6)

  (State Contracts)

	 	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ	 องค์ประกอบ	กระบวนการ	และรูปแบบของสัญญาของ

รัฐ	 สัญญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ง	 สัญญาทางปกครอง	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 การให้เอกชนร่วมลงทุน													

หรือร่วมดำาเนินการในกิจการของรัฐ	ประเด็นสำาคัญในการเจรจาต่อรองทำาสัญญาของรัฐและกรณีศึกษา

LWB 423 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)

  (Local Administration Law) 

	 	 หลักการกระจายอำานาจและแนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น	 กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 การจัดสรร

ภาษี	 งบประมาณและอำานาจหน้าที่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำานาจในการออกกฎหมายการกำากับดูแลองค์กร												

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ทั้งในแง่การกำากับดูแลเหนือบุคคลและการกำากับดูแลเหนือการกระทำา	 รวมถึงการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1 3(3-0-6)

  (Organic Law I) 

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	 หลักการสำาคัญของกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ

LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)

  (Public International Law)

	 	 บ่อเกิดและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ	 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง

ประเทศกับกฎหมายภายใน	ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ	สิทธิและหน้าที่ของรัฐ			เขตแดนของรัฐ	

ทะเลหลวง	 องค์การระหว่างประเทศ	 สนธิสัญญา	 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ	 การใช้กำาลังในความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	เอกสิทธิ์	ความคุ้มกัน	และความคุ้มครองทางการทูต

LWB 432  กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)

  (ASEAN Law) 

	 	 ความเป็นมาของการรวมกลุ่มประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน														

กฎบัตรอาเซียน	 โครงสร้างและองค์กรย่อยของอาเซียน	 ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ	 การเมืองความ

มั่นคง	 และสังคมวัฒนธรรมของรัฐสมาชิกอาเซียน	 ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศอื่น	การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่น่าสนใจ

LWB 433 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1 3(3-0-6)

  (International Trade Law I)

	 	 กฎหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ	 การใช้สัญญามาตรฐาน	 Inco-

terms	วิธีการชำาระราคา	การชำาระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต	(Letter	of	Credit)	การขนส่งสินค้าทางทะเล	

ทางบกและทางอากาศ	 การประกันภัยสินค้าทางทะเลและการระงับข้อพิพาททางการค้า	 การเจรจาต่อรอง	

การประนอม	 ข้อพิพาท	 และอนุญาโตตุลาการ	 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม	 กำากับ	 การนำาเข้าและส่งออก

ของไทย	ทั้งที่	เป็นกรณีทั่วไปและกรณีเฉพาะสินค้า	กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร

LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจ และการร่างสัญญา 3(3-0-6)

  (Business Negotiations and Contract Drafting)

	 	 กระบวนการเจรจาทางธุรกิจ	 วิธีการต่อรองในทางธุรกิจ	 และเทคนิคการร่างสัญญาทางธุรกิจ	

บทบาทของกฎหมายที่มีผลต่อการเจรจาและการร่างสัญญาทางธุรกิจ

LWB 435 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)

  (Human Rights) 

	 	 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติและ

ในระดับภูมิภาค	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย
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LWB 436   กฎหมายการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)  

  (Monetary and Banking Law)

	 	 ความหมายและความสำาคัญของสถาบันการเงินและการธนาคาร	 นโยบายของรัฐและบทบาท	

ของธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรต่างๆ	 ของรัฐ	 ในการกำากับดูแลสถาบันการเงินและธนาคาร	 การ

ปริวรรตเงินตราและแลกเปล่ียนเงินตราและเสถียรภาพของเงิน	นโยบายและมาตรการในการดูแล		สภาพคล่อง	

และทุนสำารองเงินตราระหว่างประเทศ	 และกฎหมายและข้อบังคับต่างๆท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและองค์กรต่างๆของรัฐท่ีเก่ียวข้อง	บทบาทของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์	 	 ในการระดม

เงินออมและการให้เครดิตหรือสินเช่ือในรูปแบบต่างๆ	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม	 ของประเทศ	

ธุรกิจ	 และบริหารต่างๆของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์	 ตลอดจนรูปแบบของธุรกรรม	 	 ทางการเงินท่ี

เก่ียวข้องประเภทของเครดิตและตราสารทางการเงินต่างๆ	 การบริหารความเส่ียงอันเกิดจาก	 การผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียน	การชำาระเงิน	และการโอนเงิน

วิชาชีพ-เลือก           

LWB 451 กฎหมายอาญา :  ภาคความผิด 3(3-0-6)

   (Criminal Law : Offences) 

	 	 ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค	 2	 และภาค	 3	 ของประมวลกฎหมายอาญา	 ตั้งแต่

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย	 ความผิดเกี่ยวกับการ

ปกครอง	 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม	 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา	 ความสงบสุขของประชาชนและการค้า	

ความผิดเกี่ยวกับกานปลอมและการแปลง	 ความผิดต่อชีวิต	 ความผิดต่อร่างกาย	 ความผิดเกี่ยวกับเพศ	

ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จนถึงความผิดลหุโทษและความ

ผิดอาญา	ตามพระราชบัญญัติ	ที่มีโทษทางอาญา	

LWB 452 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)

  (Consumers Protection Law)

	 	 หลักการ	 เหตุผล	 และแนวคิดที่ทำาให้เกิดความจำาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	

มาตรการต่างๆทางกฎหมายที่ใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 วิธีการบังคับใช้กฎหมาย	 มาตรการที่ใช้เพื่อ

เยียวยา	 แก่ผู้บริโภคซ่ึงได้รับความเสียหายท้ังตามท่ีปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	 กฎหมาย

ว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	กฎหมายว่าด้วยการขายตรง	กฎหมาย

ว่าด้วย	วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
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LWB 453 การว่าความและศาลจำาลอง 2(2-0-4)

  (Litigation and Moot Court) 

	 	 สถานการณ์จำาลองกระบวนการพิจารณาคดีนับแต่การเตรียมคดี	 การร่างคำาร้อง	 คำาให้การ									

แถลงสถานการณ์และคำาร้องต่างๆ	 วิธีปฏิบัติในศาล	 การเสนอพยานหลักฐาน	 การซักถามพยาน	 การ

แถลงการณ์ด้วยวาจา	การทำาคำาพิพากษา	การอุทธรณ์และการฎีกา

LWB 454 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)

  (Application and Interpretation of Statutes)

	 	 ทฤษฎี	ประวัติศาสตร์	และในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ	 โดยเฉพาะเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างระบบจารีตประเพณีกับระบบประมวลกฎหมาย	 หลักการใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร					

และการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง	 การใช้กฎหมายประเพณี	 การใช้กฎหมายประเภท	 “หลักกฎหมาย

ทั่วไป”	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 4	 ปัญหาและหลักการใช้และการตีความกฎหมาย

เฉพาะ	เช่น	กฎหมายอาญา	กฎหมายมหาชน	นิติกรรมสัญญา	และเรื่องอื่น		

LWB 455 กฎหมายเกี่ยวกับการทำาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต                   3(3-0-6)

  (Law Relating to Transactions  through Internet System) 

	 	 แนวคิดและวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการทำาธุรกรรม

ผ่านระบบดังกล่าว	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล	 ตลอดจน

ปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

LWB 456 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำาผิดของเด็กและเยาวชน        3(3-0-6)

  (Juvenile Delinquent Law) 

	 	 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคมจิตวิทยาของเด็กและเยาวชน	 ผู้กระทำาผิด					

กระบวนการยุติธรรม	 ระบบศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีแก้ไขผู้กระทำาผิด	 รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์							

ในคดีแพ่ง	ตามกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

   

LWB 457 อาชญาวิทยา 3(3-0-6) 

  (Criminology ) 

	 	 ลักษณะและชนิดของสาเหตุของอาชญากรรม	 การป้องกันอาชญากรรม	 ประเภทของ

อาชญากรรมและอาชญากร	 สังคมวิทยา	 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญา	 ระบบ

ความยุติธรรม					ระบบเรือนจำาและทัณฑสถาน	ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด
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LWB 458 นิติเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 

  (Forensic Science)

	 	 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนิติศาสตร	์ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและ

สอบสวนคดีอาญา	ตลอดจนการพิสูจน์หลักฐานสำาหรับการดำาเนินคดีในชั้นศาล

LWB 459 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4)

  (Law and Economics) 

	 	 บทบาทของกฎหมายทีมีต่อกลไกของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี	 ตั้งแต่การผลิต	 การบริโภค	

บทบาทของรัฐและเอกชนในการดำาเนินการทางเศรษฐกิจ	 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทย	 และ

วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจโลก	 บทบาทของกฎหมายในการส่งเสริมและกำากับดูแล	 องค์กรทาง

เศรษฐกิจ	แนวโน้มการออกกฎหมาย	เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

LWB 460 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  (Industrial Law) 

	 	 หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานอุตสาหกรรม	 ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์										

การขอใบอนุญาตต่างๆ	 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรงงาน	 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการเรื่องความ

ปลอดภัย				ในโรงงาน	และกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

LWB 461 กฎหมายหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

  (Securities Exchange Law) 

	 	 ความเป็นมา	โครงสร้าง	และการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์	สถาบันต่างๆท่ีเก่ียวข้อง											การ

ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 การค้าหลักทรัพย์ตาม	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.2535		และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

LWB 462 อาชญากรรมทางธุรกิจ 2(2-0-4)

  (White Collar Crimes) 

	 	 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ	 ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ	 มาตรการ

และกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ	 โดยเน้นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน

การฟอกเงิน

LWB 463    กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)

  (Settlement of Commercial Disputes Law and Arbitration) 

	 	 ความสำาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางธุรกิจในลักษณะต่างๆ	 รูปแบบและ



1664  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

เหตุผลในการเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ	 ทฤษฎี	 หลักกฎหมาย	 และเทคนิควิธีท่ีนำามาใช้ในการ

ระงับข้อพิพาททางธุรกิจในแต่ละรูปแบบ	 ตลอดจนถึงวิวัฒนาทางแนวคิดของการอนุญาโตตุลาการ	 ข้อดีและ

ข้อเสียของวิธีการอนุญาโตตุลาการ	 ข้อพิจารณาในการเจรจาและยกร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ	 การเลือก

สถานท่ีสำาหรับ	 	 การอนุญาโตตุลาการ	 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ	 ท้ังท่ีเป็นกฎหมายภายในและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ

LWB	464		 สัมมนากฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 (Seminar	in	Business	Law)

	 	 ประเด็นปัญหากฎหมายในภาคธุรกิจ	 การใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำาเนินงานทาง

ธุรกิจ

LWB 465 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล 2(2-0-4) 

  (Public Information Access and Rights to Privacy Law) 

	 	 แนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 วิธีการที่ให้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 ลักษณะของข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ	 วิธีการทางการบริหารในการแก้ไข

ปัญหากรณีที่สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 ได้รับการกระทบกระเทือนการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องของ

สิทธิส่วนบุคคล

LWB 466 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 2(2-0-4) 

  (Organic Law II) 

	 	 หลักการสำาคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต	

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย						

การตรวจเงินแผ่นดิน	 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง								

ทางการเมือง

LWB 467 กฎหมายการคลัง   2(2-0-4) 

  (Public Finance Law) 

	 	 หลักกฎหมายการคลังที่สำาคัญเกี่ยวกับการเงิน	 การคลัง	 วิธีการงบประมาณ	 ระบบภาษีอากร	

สถาบันการเงินและการคลัง	หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังที่รัฐใช้ในประเทศ

LWB 468 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 

  (Public Economic Law) 

	 	 ความเป็นมา	 พื้นฐาน	 และหลักเกณฑ์ในการท่ีรัฐเข้าควบคุมและดำาเนินกิจกรรมทางด้าน
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เศรษฐกิจ	 ทั้งในแง่ของการเข้าควบคุมการดำาเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน	 และการที่รัฐเข้าดำาเนินการ

ในทาง			เศรษฐกิจเอง	มาตรการต่างๆที่รัฐอาจนำามาใช้ได้โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การชี้ให้เห็นถึง

ข้อบกพร่องต่างๆ	พร้อมทั้งความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้น

LWB 469 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2 3(3-0-6) 

  (International Trade Law II) 

	 	 หลักการค้าเสรี	ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ	ความตกลงเขตการค้าเสรี	ความตกลง

ทั่วไปด้านการค้าและภาษีศุลกากร	 องค์การการค้าโลก	 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า

และการพัฒนา	ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า	การอุดหนุนและการทุ่มตลาด	

LWB 470 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

  (International Investment Law) 

	 	 กฎหมายและหลักปฏิบัติการลงทุนระหว่างประเทศ	 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของไทย														

ในฐานะประเทศผู้รับการลงทุน	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 กฎหมายว่าด้วย									

การส่งเสริมการลงทุน	หลักกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของบางประเทศ	เช่น	 เวียดนาม	ลาว	 	 เขมร	และจีน					

ความตกลงระหว่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน	 อนุสัญญาภาษีซ้อน	 อนุสัญญาว่าด้วย								

การระงับข้อพิพาทการลงทุน	ความตกลงระหว่างภูมิภาค	ประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน	และ				

ความตกลงและแนวโน้มความตกลง	ระหว่างประเทศในอนาคตในการเปิดเสรีทางการลงทุนในกรอบ	APEC								

ร่างความตกลง	พหุภาคีทางการลงทุน	หลักการการเปิดเขตเสรีการลงทุนของอาเซียน

LWB 471 กฎหมายสหภาพยุโรป     3(3-0-6)

  (European Union Law) 

	 	 ความเป็นมาของการจัดตั้งของสหภาพยุโรป	 หลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป	

กฎหมายระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป	สถาบันของสหภาพยุโรป	สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคี																ภาย

ใต้พันธกรณีของสหภาพยุโรป	เขตอำานาจศาลแห่งสหภาพยุโรป	ปัญหาและแนวโน้มของสหภาพยุโรป

LWB 472 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

  (Environmental  Law) 

	 	 ความหมายของสิ่งแวดล้อม	วิกฤตการณ์	สภาวะแวดล้อมในประเทศและในโลก	กฎมายเกี่ยว

กับการควบคุมมลพิษต่างๆ	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแบบยั่งยืน	 แนวนโยบายของรัฐในการ

ประกันสิทธิของประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ	 การจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ	 กฎหมายที่ควบคุมและคุ้มครองสภาวะแวดล้อม	 กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
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กฎหมายที่ควบคุมการใช้ที่ดินและกฎหมายผังเมือง	 กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้	 มาตรการทางกฎหมายและ

ทางอื่นๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมิ	 การเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งองค์การอิสระด้านสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพ

LWB 473 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)

  (Natural Resources Law)

	 	 กฎหมายเกี่ยวกับแร่	 ก๊าซธรรมชาติ	 น้ำามัน	 ป่าไม้	 อุทยานแห่งชาติทั้งบนบกและในทะเล												

ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรชายฝั่ง	การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

LWB 474 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 3(3-0-6)

  (Competition Law) 

	 	 แนวคิดและหลักการท่ีสำาคัญของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	 แนวทางในการควบคุม

หรือกำากับดูแลโครงสร้างทางธุรกิจ	 หรือการกระทำาที่กระทบกระเทือนต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	

การกำาหนดข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่การกระทำาบางลักษณะบทบาทของรัฐกับกลไกการใช้	 ตลอดจนปัญหา		

ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

LWB 475 กฎหมายพาณิชย์นาวี 2(2-0-4)  

  (Maritime Law)

	 	 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆ		ความสำาคัญและบทบาทของตราส่ง

สินค้าทางทะเล		การเช่าเหมาเรือในลักษณะต่างๆ		กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล		ความผิดและการจำากัด														

ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือและผู้ขนส่ง	 	การกักเรือ	 	การจับจองเรือ	 	และบุริมสิทธิทางทะเล		ความรับ

ผิด	อันเกิดจากการเรือโดนกัก		การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล		การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป		และการประกัน

ภัยทางทะเล	ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล

LWB 476 กฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  (International Transport Law)                                                 

	 	 กฎหมายลักษณะรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 หลักกฎหมายขนส่ง	 ระหว่าง

ประเทศ	 	 รวมทั้งการขนส่งคนโดยสาร	 การขนส่งสินค้าทั้งทางบก	 คือ	 ทางถนนและทางรถไฟ	 ทางน้ำาและ

ลำาคลองไม่รวมทางทะเล	ทางอากาศและการขนส่งรวมหลายทาง

LWB 477 กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข 3(3-0-6)

  (Law Govening Medical and Public Health)

	 	 หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 สิทธิผู้ป่วย	 ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และ
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สาธารณสุข	 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์และการสาธารณสุข	 กฎหมายว่า

ด้วย	วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	ความผิดทางละเมิด	และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้า

หน้าที่		กฎหมายอาหารและยา	กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์	กฎหมายการสาธารณสุข	กฎหมายรักษา

ความสะอาด	กฎหมายหลักประกันสุขภาพ

LWB 478 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  (Science and Technology Law)

	 	 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 หลักการคุ้มครองผู้บริโภค	 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายการพิจารณาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 กฎมายประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์	 วิศวกรรม

สถาปัตยกรรม	 กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง	 กฎหมายเขตหวงห้ามต่างๆ	 กฎหมายการส่งเสริมการ				

อนุรักษ์พลังงาน

LWB 479 กฎหมายการเดินอากาศและการบินพลเรือน 3(3-0-6)

  (Air Navigation and Civil Aviation Law)

	 	 หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำานาจอธิปไตยของรัฐเหนือน่านฟ้า	และการใช้พื้นที่

ทางอากาศของรัฐและองค์การระหว่างประเทศ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศและการบินพลเรือนกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศและการบินพลเรือน	 และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการ

เดินอากาศและการบินพลเรือน	เช่น	อนุสัญญาชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	ความตกลงว่า

ด้วยการบริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 อนุสัญญาโตเกียวว่าด้วยการกระทำาความผิดและการกระ

ทำาอื่นๆในทำานองเดียวกันบนอากาศ	 อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบ	

อนุสัญญามอนทรีออล	 เพื่อการสร้างเอกภาพแก่หลักเกณฑ์ในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 พระ

ราชบัญญัติการเดินอากาศ		พ.ศ.	2497	ประกาศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	58	ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การ

คุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย	พ.ศ.	 2553	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบาง

ประการต่อการเดินอากาศ	 พ.ศ.	 2521	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติอากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	

พ.ศ.	2553
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หมวดวิชาเลือกเสรี   (สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)

LWB 480 กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ 2(2-0-4)

           (Law and Business Administration) 

						 	 บทบาทของกฎหมายที่มีต่อการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ	 หน้าที่งานทางธุรกิจ	 การผลิต	 การเงิน													

การบริหาร	ทั้งด้านงานบุคคลและการควบคุมกำากับดูแลผลกระทบของธุรกิจต่อสังคมผู้บริโภค

  

LWB 481 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

           (Business Law)

	 	 เอกเทศสัญญาต่างๆที่สำาคัญ	 ซื้อขาย	 เช่าทรัพย์	 เช่าซื้อ	 ค้ำาประกัน	 จำานอง	 จำานำา	 ตั๋วเงิน	

กฎหมาย	 ที่เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจที่ดำาเนินการโดยเอกชนคนเดียว	 ห้างหุ้นส่วนสามัญ	 ห้างหุ้น

ส่วนจำากัด	บริษัทจำากัด	บริษัทมหาชนจำากัด	การจัดตั้ง	การจดทะเบียน	สิทธิและหน้าที่	การดำาเนินการ	การ

บริหาร	และ	การเลิกกิจการ	บริษัทเงินทุนและเครดิตฟองซิเอร์	กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเป็นพิเศษ	กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค		กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	กฎหมายอิเล็คทรอนิกส์

  

หมวดวิชาโท   (สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 
 

LWB 330 กฎหมายเพื่อการบริหารและจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Law for Business Administration and Management)

	 	 กฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ัง	การบริหาร	การดำาเนินการ	และการเลิกกิจการขององค์กรธุรกิจ	สิทธิ

และหน้าที่ขององค์กรธุรกิจ	การควบคุมกำากับดูแลองค์กรธุรกิจ	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ขององค์กรธุรกิจ

ในการทำานิติกรรมสัญญา	การควบคุมธุรกิจด้วยกฎหมายพิเศษ	การคุ้มครองผู้บริโภค	ทรัพย์สินทางปัญญา	

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	และอาชญากรรมทางธุรกิจ

   

LWB 331 ความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินคดีในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 3(3-0-6) 

  (Knowledge of Litigation in Court of Justice and Administrative Court)

	 	 ความรู้และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบศาลไทย	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

ทางแพ่ง	อาญา	และปกครอง	ผู้เสียหายในคดี	สิทธิในการนำาคดีมาสู่ศาล	การร้องทุกข์	การกล่าวโทษ	การ

สืบสวน	สอบสวน	ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน	การดำาเนินคดีในศาลและการบังคับคด ี
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LWB 332   กฎหมายเพื่อการเจรจาและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Law for Business Negotiation and Dispute Resolution)

	 	 บทบาทของกฎหมายที่มีผลต่อการเจรจาทางธุรกิจ	 วิธีการทางกฎหมายในการต่อรองทาง

ธุรกิจ			การร่างสัญญาทางธุรกิจ	ข้อพิพาททางธุรกิจในลักษณะต่างๆ	การเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาททาง

ธุรกิจ	 เทคนิควิธีที่นำามาใช้ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจการประนีประนอมยอมความ	 การไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทอนุญาโตตุลาการ	ข้อดีและข้อเสียของวิธีที่ใช้ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ	

LWB 333    กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  3(3-0-6)

  (Law for the Practice in the State Agency)

	 	 ความรู้เกี่ยวกับอำานาจอธิปไตยของรัฐ	 และการจัดองค์กรตามหลักการแบ่งแยกอำานาจ

อธิปไตยองค์กรผู้ใช้อำานาจฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง	 การจัดระเบียบราชการฝ่ายบริหาร	 การจัดบริการ

สาธารณะ	 การควบคุมและกำากับดูแลการประกอบกิจการของเอกชน	 สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน	 ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	 การกระทำาทางปกครอง	 การพิจารณาเรื่องทางปกครอง	

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	และการพิจารณาเรื่องทางปกครองโดย

กฎหมาย	 เฉพาะเรื่อง	 รวมทั้งการขออนุญาต	 การจดทะเบียน	 การขึ้นทะเบียน	 การขอและการให้สัมปทาน

บริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

LWB 334   กฎหมายเพื่อการประกอบธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)  

  (Law for the Business of Real Estate)

	 	 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและอาคารชุด	การจัดสรรที่ดินและผังเมือง	นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ	

ตัวแทน-นายหน้าค้าท่ีดิน	 การรังวัดและสอบเขตท่ีดิน	 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินและอาคารชุด		

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

LWB 335 กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว 3(3-0-6)

  (Law Relating to Aliens)

	 	 การเข้าเมืองของคนต่างด้าว	สัญชาติ	และการได้สัญชาติของคนต่างด้าว	การทำางาน	และการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	การถือครองทรัพย์สินของคนต่างด้าว	การทำานิติกรรมสัญญาของคนต่างด้าว							

การรับรองเอกสารเพื่อไปใช้ต่างประเทศ

   

LWB 336   กฎหมายเพื่อการบริโภคสินค้าและการบริการ 3(3-0-6)

  (Law for Goods Consumption and Services)

	 	 หลักการคุ้มครองผู้บริโภค	 หลักความรับผิดเด็ดขาด	 หลักความรับผิดในผลิตภัณฑ์	 หลักผู้

ซื้อต้องระวังและหลักผู้ขายต้องระวัง	 การขายตรงและตลาดแบบตรง	 กฎหมายสถานบริการ	 กฎหมาย
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เกี่ยวกับอาหารและยา	 การคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้บริการสถานเสริมความงาม	 สปา	 สถานพยาบาล	

การโฆษณา	 บัตรอิเล็กทรอนิกส์	 และการท่องเที่ยว	 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	 ความรับผิดใน

ผลิตภัณฑ์และกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ	วัตถุอันตราย	และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	และยาเสพติด		

LWB 337 กฎหมายเกี่ยวกับศิลปะและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6)

  (Law Governing Arts and Tourism Industry)

	 	 การคุ้มครองศิลปะในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา	โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	และการค้า

ศิลปะและวัตถุโบราณ	 กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์กฎหมายเก่ียวกับการเข้าใน	

เขตหวงห้ามของการท่องเที่ยว	กฎหมายเขตพิเศษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรม	และ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว	

LWB 338    กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)

   (Law and Society)

	 	 บทศึกษา	 “กฎหมาย”	 ในความหมายอย่างกว้าง	 ทั้งกฎหมายรัฐกับกฎหมายจารีตประเพณี										

(สิทธิชุมชน)	 วิธีพิจารณาหน้าที่ของกฎหมายในสังคม	 ๓	 ด้าน	 อันได้แก่	 (๑)	 ระงับข้อพิพาทในสังคม	 (๒)	

ควบคุมสังคมให้สงบเรียบร้อย	(๓)	พัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า

LWB 339    กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3(3-0-6)

                 (Public Interest Law)

	 	 สำานักคิดกฎหมายในอเมริกาเมื่อทศวรรษ	 ๑๙๖๐-๑๙๗๐	 ผลประโยชน์ส่วนรวมของมวลชน									

คดีที่ชาวบ้านตกเป็นเหยื่อ	เช่น	คดีสิทธิเสรีภาพ	คดีสิทธิสตรี	คดีสิทธิผู้บริโภค	คดีสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น						

LWB 340    โลกาภิวัตน์กับกฎหมาย 3(3-0-6)

  (Globalization of Law)

	 	 “โลกาภิวัตน์”	 หลักกฎหมายหลายเรื่อง	 เช่น	 หลักประชาธิปไตย	 หลักนิติธรรม	 หลักคุ้มครอง											

ผู้ด้อย	โอกาส	หลักอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	

LWB 341    กฎหมายกับการพัฒนา 3(3-0-6)

  (Law and Development) 

	 	 บทศึกษาสหสาขาระหว่างวิชานิติศาสตร์กับวิชาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 การใช้กฎหมาย													

เพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน


