3.1.5 คำอธิ บำยรำยวิ ชำ
3.1.5.1 หมวดวิ ชำปรับพื้นฐำน
LW501 ระเบียบวิ ธีวิจยั ทำงนิ ติศำสตร์
(Legal Research Methodology)
หลัก และวิธ ีก ารวิจ ัย ทางนิ ติศ าสตร์ โดยมุ่ ง ให้ รู้ถึง ขัน้ ตอนและกระบวนการวิธ ีก ารวิจ ัย อัน
ประกอบด้วยการเขียนโครงการ การวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงปริมาณ วิธกี ารวิเคราะห์ และการเสนอ
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยคานึงถึงความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องสมมติฐานการวิจยั แนวความคิด
ทฤษฎีทจ่ี ะใช้ประกอบการวิจยั นอกจากนี้ยงั มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย โดยการเรียน
จากบทความกฎหมายภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา
3.1.5.2 หมวดวิ ชำแกน
LW511 กฎหมำยป้ องกันกำรผูกขำดและกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
3(3-0-6)
(Monopoly and Competition Law)
ทฤษฎีทม่ี าและแนวคิดในการเข้าแทรกแซงของรัฐในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน
โดยการตรากฎหมายป้องกนการผูกขาดและการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรมทางการผลิตและการค้า มาตรการทาง
กฎหมายทีป่ ระเทศต่างๆ ใช้ในการควบคุมการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
LW512 สัมมนำกฎหมำยเกี่ยวกับตลำดทุน กำรเงิ น และภำษี
3(3-0-6)
(Seminar in Law on Capital Market, Finance, and Tax)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปญั หาในทางทฤษฎีและปฏิบตั เิ กี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ตลาดทุน การเงิน และภาษีเพื่อเสนอประเด็นปญั หาและแลกเปลีย่ นความเห็น
LW513 สัมมนำกฎหมำย กำรหลอมรวมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร
3(3-0-6)
และโทรคมนำคม
(Seminar in Law on Convergence Technology,
Communication and Telecommunication)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปญั หา ในทางทฤษฎีและปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับกฎหมายและ
นโยบายสื่อและการสื่อสารในยุคดิจทิ ลั เพื่อเสนอประเด็นปญั หาและแลกเปลีย่ นความเห็น
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3.1.5.3 หมวดวิ ชำเอกเฉพำะ
กลุ่มวิ ชำกฎหมำยตลำดทุน กำรเงิ น และภำษี
วิชาเอกบังคับ
LW521 กฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Securities and Securities Exchange Law)
รูปแบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ ธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
และกรณีศกึ ษาทีน่ ่าสนใจ
LW522 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเงิ นกำรธนำคำรขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Banking and Finance Law)
แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการเงินและการธนาคารในมุมมองของ นักการเงินและการธนาคาร
มุมมองของนักธุรกิจ ลูกค้า รัฐ กรณีศกึ ษาระหว่างธนาคารกับภาคธุรกิจ นโยบายการควบคุมกิจการของ
สถาบันการเงิน กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ เช่น การฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน และกฎหมายไทยที่เกี่ยวกบการจัดตัง้ องค์กร การส่งเสริม การ
กากับดูแลและการดาเนินงานของสถาบันการเงิน กิจการทีส่ าคัญและการหาผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน
ผลกระทบของสภาวะการเงินระหว่างประเทศต่อการดาเนินงานของสถาบันการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปริวรรตเงินตราและกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองเงินฝาก
LW523 กฎหมำยและนโยบำยกำรคลังสำธำรณะ
3(3-0-6)
(Law and Policy on Public Finance)
ทฤษฎีการคลังสาธารณะและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับวิธกี ารงบประมาณ การจัดสรรรายได้
ของภาครัฐ และนโยบายภาษี การคืนภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี การปฏิรปู ภาษี แนวทางปฏิบตั ทิ างภาษี
เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
LW524 กำรระงับข้อพิ พำททำงเลือกเกี่ยวกับกำรค้ำ
และกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)
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3(3-0-6)

รูปแบบและวิธกี ารระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประนีประนอมยอมความ การไกล่
เกลีย่ อนุญาโตตุลาการ ฯลฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ เช่น New
York Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทัง้ การศึกษาเกี่ยวกับกรณีท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ทัง้ ในเรื่องการ
เตรียมทาคดี การเตรียมการ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น
วิชาเอกเลือก
LW525 สัมมนำกฎหมำยภำษี นิติบคุ คล และกำรวำงแผนภำษี
3(3-0-6)
(Seminar in Corporate Tax and Tax Planning)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปญั หาในทางปฏิบตั ทิ างภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในกรณีต่าง
รวมถึงประเด็นปญั หาภาษีเงินได้นิติบุค คลที่ส าคัญ ในปจั จุบนั ที่เ กิด ขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
เพื่อให้เข้าใจวงจรภาษีอากรทัง้ ระบบ ได้แก่ ภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย และภาษี
ทางอ้อม เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม่ เพื่อให้สามารถนาช่องว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้ประหยัดภาษีมาก
ทีส่ ุด
LW526 กฎหมำยภำษี อำกรระหว่ำงประเทศขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced International Tax Law)
การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ใี ช้สาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นทางภาษีสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ อันได้แก่ แนวคิดทฤษฎี และโครงสร้าง
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิ บตั ทิ าง
ภาษีของธุรกิจข้ามชาติ ตลอดจนศึกษาหลักการและวิธปี ฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปญั หาภาระภาษีซ้าซ้อนจากธุรกิจ
ระหว่างประเทศ แนวทางการตีความในเงินได้แต่ละประเภท (เงินปนั ผล ผลได้จากทุน กาไรธุรกิจ ค่าบริการ
ส่วนบุคคล ฯลฯ) ของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นทีส่ าคัญแต่ละฉบับ จากคาวินิจ ฉัยของกรมสรรพากร และศาลฎีกา
และภาระภาษีกรณีอ่นื ๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ วิสาหกิจในเครือเดียวกัน และบรรษัท
ข้ามชาติ
LW527 กฎหมำยภำษี อำกรเกี่ยวกับธุรกิ จอสังหำริ มทรัพย์
3(3-0-6)
(Tax Law for Real Estate Business)
ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ติ ลอดจนประเด็นปญั หาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับทีด่ นิ และสิง่ ปลูก
สร้างในประเทศ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ภาษีและค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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LW 528 กฎหมำยภำษี ศลุ กำกรและสรรพสำมิ ตสำหรับธุรกิ จระหว่ำงประเทศขัน้ สูง 3(3-0-6)
(Advanced Custom and Excise Tax Law for International Business)
กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต การใช้กลไกทางภาษีตลอดจนปญั หาในทางปฏิบตั ขิ องกลไกทาง
ภาษีสาหรับกิจการอุตสาหกรรมสาหรับผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศในประเทศไทย
การศึกษาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่
WTO ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN Economic Community (AEC)
LW529 กฎหมำยล้มละลำยขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Bankruptcy Law)
มาตรการล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมาย ในประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ต่างประเทศ อาทิเ ช่น หลัก การสภาวะพักการชาระหนี้ การจัดหา ดาเนินการฟื้ นฟู กิจการ การควบคุ ม
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ การสิ้นสุดของการฟื้ นฟูกิจการ รวมถึงกรณี ศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ล้มละลายและฟื้นฟูกจิ การ
LW530 สัมมนำกฎหมำยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร
3(3-0-6)
(Seminar on Reorganization Law)
ลักษณะกิจการทีจ่ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ รวมทัง้ ทางเลือกอื่นๆ การศึกษารูปแบบ
และขัน้ ตอนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษา
เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การขายหุ้นของผู้ถือหุ้น รวมทัง้ การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุง
โครงสร้างกิจการ
LW531 กฎหมำยและเศรษฐศำสตร์เกี่ยวกับกำรจัดกำร
3(3-0-6)
สำธำรณูปโภค 1: กำรขนส่งและโลจิ สติ กส์
(Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation
and Logistics)
การขนส่งและโลจิสติกส์ ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการลงทุนการขนส่งและ
โลจิสติกส์ รวมทัง้ การศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงการลงทุน
ทางอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุนและการ
จัดหาเงินสนับสนุ นโครงการทัง้ จากแหล่งเงินกูแ้ ละจากรัฐ สัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการพัฒนาการขนส่งและโลจิ
สติกส์
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LW532 กฎหมำยและเศรษฐศำสตร์เกี่ยวกับกำรจัดกำร
3(3-0-6)
สำธำรณูปโภค 2: เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and
Communication Technology)
การสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการการจัดการการสื่อสาร
และโทรคมนาคม รวมทัง้ การศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาโครงการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุนและ
การจัดหาเงินสนับสนุ นโครงการทัง้ จากแหล่งเงินกูแ้ ละจากรัฐสัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการพัฒนาการจัดการ
การสื่อสารและโทรคมนาคม
LW533 กฎหมำยคุ้มครองผู้บริ โภคทำงกำรเงิ น
3(3-0-6)
(Financial Consumer Protection Law)
การให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทีเ่ กี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กฎหมายคุม้ ครองเงินฝาก กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การกากับดูแลของทางการและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะและประเภทของการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้
บริการทางการเงิน การจัดตัง้ สถาบันหรือศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการทางการเงิน ปญั หาทางทฤษฎี
และทางปฏิบตั ใิ นปจั จุบนั ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในประเทศและในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
LW534 กฎหมำยป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น
3(3-0-6)
(Anti-Money Laundering Law)
แนวคิดของอาชญากรรมทางการเงิน ลักษณะและรูปแบบของการฟอกเงิน หลักกฎหมายและการ
กากับดูแลขององค์กรกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากร
ทางการเงินทัง้ ในประเทศและเชิงเปรียบเทียบต่ างประเทศ บทบาทและหน้ าที่ของสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ภาระหน้าทีข่ องสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เช่น การรายงานธุรกรรม การตรวจสอบและติดตาม การเก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินของลูกค้า รวมถึง
ศึกษาวิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั
LW535 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎเกณฑ์ของสถำบันกำรเงิ น
3(3-0-6)
(Compliance for Financial Institutions)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของการกากับดูแลของทางการ ประวัตคิ วามเป็นมาของการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน องค์ก รก ากับดูแลสถาบันการเงิน การประกอบธุรกิจทางการเงินภายใต้
5

กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันภัย กฎหมายการ
แลกเปลีย่ นเงิน กฎหมายข้อมูลเครดิต และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงประกาศ ระเบียบคาสังต่
่ างๆของ
องค์การกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นการกากับดูแลเงินกองทุนตามมาตรฐานของ Basel การกากับดูแลเจ้าหนี้
รายใหญ่ การบริก ารทางการเงินอิเล็กทรอนิก ส์ การกากับดูแลความเสี่ยงด้านต่ างๆ การกากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการประกันภัย รวมถึงการศึกษาปญั หาในทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ในปจั จุบนั
LW536 สัมมนำปัญหำกฎหมำยกำรคุ้มครองผู้บริ โภค
3(3-0-6)
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปญั หาในทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เช่น การ
ใช้บตั รเครดิต บัตรสมาชิก การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การศึกษาคาพิพากษา คาตัดสินของศาลแพ่ง
ศาลปกครอง การนาหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดมาปรับใช้กบั กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดอันเกิดจากการชารุด บกพร่องของสินค้า สิง่ แวดล้อ ม และปญั หาการบังคับกฎหมายใช้กบั บริบท
ของสังคมไทย
กลุ่มวิ ชำกฎหมำยกำรหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรสื่อกำร
วิชาเอกบังคับ
LW541 กฎหมำยว่ำด้วยสื่อและกำรสื่อสำรสำกลขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced on Global Media and Communication Law)
บทบาทของสื่อและการสื่อสารสากลทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
และระดับสากล ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้ าและเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางทัวโลก
่
การ
ประเมินและวิจารณ์ทฤษฎีหลักการดังกล่าวเพื่อปรับใช้ในการวิจยั และการศึกษาตามทีน่ กั ศึกษาสนใจ
LW542 กฎหมำยนโยบำยสื่อและกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
(Law on Media and Communication Policy)
กระบวนการการกากับดูแลบริการโทรคมนาคม โครงสร้างกฎหมายในการกากับดูแลเครือข่ายการ
ให้บริการ การออกใบอนุ ญาต และประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงกัน
ของผู้ให้บริการหลายราย เน้นศึกษาบริบทของการกากับดูแลการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีการบริการ
โทรคมนาคม
LW543 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Intellectual Property, Innovation and Information Technology Law)
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ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายใน
ประเทศและข้อ ตกลงระหว่างประเทศ และปญั หาในการประยุกต์ใ ช้กบั กรณีธุรกิจโทรคมนาคม และการ
สื่อสารของประเทศไทย ฝึ กให้นักศึกษาได้มโี อกาสวิเคราะห์ปญั หา เรียบเรียง แสดงออกในรูปแบบของ
รายงานเอกสาร
LW544 กฎหมำยขัน้ สูงสำหรับยุคดิ จิทลั
3(3-0-6)
(Advanced Law in Digital Age)
นโยบายและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องในการกากับดูแลสื่อลามก และสื่อทีม่ เี นื้อหารุนแรง กรอบนโยบาย
ในเรื่อ งการเปลี่ยนผ่ านเทคโนโลยีแ ละการกากับดูแล ความท้า ทายของการกากับดูแ ลสื่อ แนวใหม่ สื่อ
ออนไลน์ โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ สื่อ โทรทัศ น์ กฎหมายที่กากับดูแลเนื้อ หาของสื่อ ดิจ ิท ัล และบทบาทของ
หน่ วยงานกากับดูแล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางดิจทิ ลั อาทิเช่น ความผิดฐานละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว และการละเมิดลิขสิทธิ ์
วิชาเอกเลือก
LW524 กำรระงับข้อพิ พำททำงเลือก
3(3-0-6)
เกี่ยวกับกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)
รูปแบบและวิธกี ารระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประนีประนอมยอมความ การไกล่
เกลีย่ อนุญาโตตุลาการ ฯลฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ เช่น New
York Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทัง้ การศึกษาเกี่ยวกับกรณีท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ทัง้ ในเรื่องการ
เตรียมทาคดี การเตรียมการ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น
LW532 กฎหมำยและเศรษฐศำสตร์เกี่ยวกับกำรจัดกำร
3(3-0-6)
สำธำรณูปโภค 2: เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and
Communication Technology)
การสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการการจัดการ
การสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมทัง้ การศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกับการ
พัฒนาโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้าง
การลงทุนและการจัดหาเงินสนับสนุ นโครงการทัง้ จากแหล่งเงินกูแ้ ละจากรัฐสัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการ
พัฒนาการจัดการการสื่อสารและโทรคมนาคม
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LW536 สัมมนำปัญหำกฎหมำยกำรคุ้มครองผู้บริ โภค
3(3-0-6)
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปญั หาในทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เช่น การ
ใช้บตั รเครดิต บัตรสมาชิก การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การศึกษาคาพิพากษา คาตัดสินของศาลแพ่ง
ศาลปกครอง การนาหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดมาปรับใช้กบั กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดอันเกิดจากการชารุด บกพร่องของสินค้า สิง่ แวดล้อม และปญั หาการบังคับกฎหมายใช้กบั บริบท
ของสังคมไทย
LW545 กฎหมำยธุรกิ จกีฬำและธุรกิ จบันเทิ งขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Sport and Entertainment Business Law)
กฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งกับการดาเนินธุ รกิจกีฬ า และการเผยแพร่กีฬ า การเจรจาต่ อ รองของกลุ่ ม
นักกีฬา การกีดกันนักกีฬา การแพทย์สาหรับนักกีฬา และสิทธิทางสื่อของนักกีฬา รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ ์
และทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในแง่มุมต่ างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง ในประเทศไทย เช่น สื่อสิง่ พิมพ์ทงั ้ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อเิ ล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และดนตรี
LW546 สัมมนำปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับธุรกิ จ MICE
3(3-0-6)
(Seminar on Legal Issue of MICE Business)
การวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมาย กรณีศึกษา และประเด็นที่น่าสนใจที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจการจัดประชุมบริษทั ข้ามชาติ การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการ
จัดนิทรรศการ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
LW547 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิ วเตอร์
3(3-0-6)
(Cybercrime Law)
ทฤษฎีแ ละแนวคิด เชิง ปรัช ญาที่เ กี่ยวข้อ งกับอาชญากรรมไซเบอร์ (อาชญากรรมที่เ กิดขึ้น บน
อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ่นื ๆ) และการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิดในรูปแบบ
ต่างๆ จากมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา และนิตศิ าสตร์ทเ่ี กี่ยวข้อง โดยศึกษาทัง้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องของไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เช่น ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย เป็ น ต้ น รวมไปถึง ศึ ก ษากฎหมายในระดับ ระหว่ า งประเทศ อัน ได้ แ ก่ Convention of
Cybercrime 2001 ของ Council of Europe
LW548 สัมมนำกฎหมำยไซเบอร์

3(3-0-6)
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(Seminar on Cyber Law)
ทฤษฎี แนวปฏิบ ัติแ ละการแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
กฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งโดยเน้ นศึก ษาปฏิส มั พันธ์ระหว่ างเทคโนโลยี อินเทอร์เ น็ ต และกฎหมาย นโยบาย
สาธารณะที่เป็ นวัตถุประสงค์ในการกากับดูแล รวมไปถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่อินเทอร์เน็ต นามาซึ่งการ
ตีความใหม่หรือการพิจารณาใหม่ซ่งึ เนื้อหาและวิธ ีการบังคับใช้กฎหมายและการกากับดูแลของภาครัฐ ใน
หลากหลายประเด็น อาทิ เสรีภาพในการแสดงออก ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความรับผิดของตัวกลาง เขต
อานาจ การกากับดูแลโดยเอกชน เป็ นต้น ทัง้ ในส่วนของประเทศไทย ต่างประเทศ และในระดับระหว่าง
ประเทศ
หมวดวิ ชำพิ เศษ
LW591 กฎหมำยอำญำขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Criminal Law)
ทฤษฎี แนวคิด นโยบายในการก าหนดความรับ ผิด ทางอาญา โดยค านึ ง ถึง สภาพสัง คมและ
พฤติกรรมซึ่งนานาประเทศถือว่าเป็ นความผิด ทีม่ ปี จั จัยแตกต่างกันออกไป ตลอดจนเหตุผลของการสร้าง
ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต

LW592 กฎหมำยเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิ จขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Economic Crime Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นความผิดเกี่ยวกับการเงิน
การธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์ หน่ วยงานที่ทาหน้าที่
เกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปญั หาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึง
กรณีศกึ ษาทีน่ ่าสนใจของไทยและต่างประเทศ
หมวดวิ ชำวิ ทยำนิ พนธ์และกำรค้นคว้ำอิ สระ
LW600 วิ ทยำนิ พนธ์
(Thesis)

12 (0-0-36)
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นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ก ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย
หัว ข้อ วิทยานิพ นธ์ต้อ งอยู่ใ นขอบเขตสาขาวิชาที่จะศึกษาและได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รบั อนุมตั เิ ห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั แต่งตัง้
LW601 กำรศึกษำค้นคว้ำอิ สระ
6(0-0-18)
(Independent Study)
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระในขอบเขตสาขาวิชาทีต่ น
ศึกษา โดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษากากับดูแล และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการสอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
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