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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิ ต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิตศิ าสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
: น.ม.
: Master of Laws
: LL.M.

3.วิ ชาเอก (ถ้ามี)
- กลุ่มวิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี
- กลุ่มวิชากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต

2

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท รวมระยะเวลาเรียนทัง้ สิน้ 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและตาราเป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
- เป็ นหลักสูตรใหม่พ.ศ.2558
- คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพิจารณากลันกรองและให้
่
ความเห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครัง้ ที่ 2 /2558 เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2558 และครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่
8 มิถุนายน 2558
- สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอนุ มตั หิ ลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2558 (309) เมือ่ วันที่
29 เมษายน 2558 และครัง้ ที่ 3/2558 (310) เมือ่ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
- เปิ ดสอนภาคต้นปี การศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมีค วามพร้อ มในการเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา ในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ทนายความ
ทีป่ รึกษากฎหมาย
ข้าราชการ
พนักงานบริษทั เอกชน
ผูป้ ระกอบการ
วิชาชีพอิสระ
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ มาจากการมีความรอบรูเ้ รื่องกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเปิ ดเสรีทางการค้า ที่ทาให้เกิดการแข่งขันและเพิม่ โอกาสการประกอบอาชีพทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ ประเทศไทยมีความพยายามในการทีจ่ ะก้าวสู่การเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่ง
ภูมภิ าค ด้วยเหตุน้ีจงึ ได้มุ่งเน้นหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ ทีส่ อดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
โดยให้นักศึกษาได้มปี ระสบการณ์จริงจากเหล่าคณาจารย์ และนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้าง
นิตศิ าสตรบัณฑิตยุคใหม่ ทีม่ ที งั ้ ความรูแ้ ละคุณธรรม พร้อมปรับตัว ได้ทนั กับโลกยุคสารสนเทศ
11.2

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การสื่อสารที่ไร้พรมแดนและระบบคมนาคมที่ทนั สมัยทาให้ทวทุ
ั ่ กมุมโลกเชื่อมโยงถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ ทาให้โลกเป็ น
สังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างปั ญ ญา บุค ลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทยจึงต้องได้รบั การ
พัฒนาให้มปี ั ญญารอบรูต้ ระหนักเท่าทันสถานการณ์ มีภาวะผูน้ า และมีความฉลาดทางอารมณ์
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มมี าตรฐานเป็ นทีย่ อมรับทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ นอกจากนี้นกั ศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมันใจได้
่
ว่าจะจบการศึกษา
ตามความต้องการของตลาด โดยนักศึกษาสามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพได้ทงั ้ ภาครัฐและ
เอกชน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
จากวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะพัฒนาบัณฑิต
ทีม่ คี ุณธรรมและคุณภาพ และพันธกิจทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีม่ ลี กั ษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (Business SMART ) ใฝ่ รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจ
ระดับสากล สถาบันจะต้องผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานทัง้ ทางวิชาการและทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้นกั ศึกษาทีจ่ บจากสถาบันเป็ นทีต่ อ้ งการของสังคมและตลาดแรงงาน
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13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
ไม่ม ี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลัก สูต รนิติศาสตรมหาบัณ ฑิต เป็ นหลักสูต รมุ่งเน้ นพัฒ นาผู้เรียนให้มคี วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้าน ทัง้ ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิ ให้ผสู้ าเร็จการศึกษารูเ้ ท่าทัน
สถานการณ์ ต่ างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน การสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ การวิจยั ความเชี่ย วชาญด้านนิ ติศ าสตร์ น าความรู้ไปประกอบวิช าชีพ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการรับใช้สงั คมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิตเป็ นหลักสูตรทีม่ คี วามทันสมัย มีกลุ่มวิชาทีต่ รงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยตลาดทุน การเงิน และภาษี และ กลุ่มวิชา
กฎหมายว่าด้วยการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร มีวตั ถุประสงค์ทพ่ี ฒ
ั นาผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี มี
สติปัญญาความสามารถ และมุ่งเน้ นให้ผู้เรียนสามารถนาความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนนาไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในทางปฏิบ ัติ โดยให้ผู้เรีย นได้เรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จ ริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีแ ละ
ภาคปฏิบตั เิ ข้าด้วยกัน สร้างองค์ความรูโ้ ดยการเรียนรูก้ รณีศกึ ษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูม้ คี วามเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ
1.3.2 เน้นกระบวนการจัดการการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีทกั ษะและความรูเ้ ฉพาะ
ทาง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
1.3.3 มุง่ มันพั
่ ฒนาบัณฑิตให้มคี วามรูค้ ่คู ุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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2.แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาหลักสูตรในระยะ 5 ปี นับแต่เปิ ดหลักสูตร
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา ติดตามและประเมินหลักสูตร 1. 1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ อย่างสม่าเสมอ
2. รายงานผลการประเมิน
สกอ. ภายในระยะ 5 ปี
ตนเองของหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน

ติดตามการเปลีย่ นแปลงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ความต้องการของหน่วยงาน ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
องค์กร และสถานประกอบการ

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ 1. ส่งเสริมการประเมินผลทีเ่ น้น
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
การพัฒนาผูเ้ รียน
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

1.จานวนรายวิชาทีใ่ ช้การ
ประเมินผลทีเ่ น้นพัฒนาการของ
ผูเ้ รียน
2. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผูเ้ รียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่นๆของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
เป็ นแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
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2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีดา้ นนิตศิ าสตร์
2. ในกรณีทไ่ี ม่ตรงตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ จิ ารณาโดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปั ญหาการปรับตัวในการเรียนเป็ นเรือ่ งการจัดสรรเวลาในการทางานและการเรียนให้
เหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาทีท่ างานควบคู่กบั การศึกษาต่อ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาโดย
มีอาจารย์ทป่ี รึกษาและนักศึกษารุน่ พีใ่ ห้คาแนะนา
2.5 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชัน้ เรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553(ภาคผนวก ก.)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก) และหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรือ่ งหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ
พ.ศ.2545
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก.2
วิ ทยานิ พนธ์
36 หน่ วยกิ ต
1. หมวดวิชาแกน
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเอกบังคับ
12
หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่มีวิทยานิ พนธ์
36 หน่ วยกิ ต
1. หมวดวิชาแกน
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3.1.3 รหัสวิ ชาและรายวิ ชา
3.1.3.1 รหัสวิ ชา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ จะมีรหัสนาหน้าชื่อวิชาโดยใช้แทนด้วยตัวอักษร ตัวเลข
และมีความหมายดังนี้
LW
หมายถึง วิชาทีร่ บั ผิดชอบโดยคณะนิตศิ าสตร์
เลขหลักร้อย 5 หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็ นลาดับวิชาตัง้ แต่ 01-99 โดยจัดแบ่งรหัสวิชาดังนี้
01-09
หมายถึง หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
11-19
หมายถึง หมวดวิชาแกน
21-39
หมายถึง หมวดวิชาเอกกลุ่มกฎหมาย ตลาดทุน การเงิน
และภาษี
41-59
หมายถึง หมวดวิชาเอกกลุ่มกฎหมายการหลอมรวมสื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร
91-99
หมายถึง หมวดวิชาพิเศษ
เลขหลักร้อย 6 หมายถึง รายวิชาทีต่ อ้ งทาการค้นคว้าอิสระ เช่นวิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็ นต้น
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3.1.3.2 รายวิ ชา
1) หมวดวิ ชาปรับพื้นฐาน (ไม่มีหน่ วยกิ ต)
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือ กเข้าศึกษาในหลักสูต รต้อ งลงเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ซึ่งคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเป็ นผู้กาหนด การเรีย นวิช านี้ไม่นับ
หน่วยกิตและมีการวัดผลเป็ น
S (Satisfactory)
= ผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory)
= ไม่ผ่านเกณฑ์
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิต)
รหัส
รายวิ ชา
LW501
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์
(Legal Research Methodology)
2) หมวดวิ ชาแกน (6 หน่ วยกิ ต)
นัก ศึก ษาต้อ งลงเรียนวิช าแกนจานวน 6 หน่ ว ยกิต โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงเรียน
วิชา LW 511 กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า และเลือกเรียน
วิชา LW 512 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน การเงิน และภาษี สาหรับนักศึกษากลุ่มวิชา
กฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี
วิชา LW513 สัมมนากฎหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
โทรคมนาคม สาหรับนักศึกษากลุ่มวิชากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร
รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
-

LW511 กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและ
การแข่งขันทางการค้า
(Monopoly and Competition Law)
LW512 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน การเงิน และภาษี
(Seminar in Law on Capital Market, Finance, and Tax)
LW513 สัมมนากฎหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และโทรคมนาคม
(Seminar in Law on Convergence Technology,
Communication and Telecommunication)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3) หมวดวิ ชาเอกเฉพาะ
กลุ่มวิ ชากฎหมายตลาดทุน การเงิ น และภาษี
(Law on Capital Market, Finance, and Tax)

รหัส

วิชาเอกบังคับ (12 หน่วยกิต)
รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW521 กฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Securities and Securities Exchange Law)
LW522 กฎหมายเกีย่ วกับการเงินการธนาคารขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Banking and Finance Law)
LW523 กฎหมายและนโยบายการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
(Law and Policy on Public Finance)
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกีย่ วกับการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International trade 3(3-0-6)
and Investment)
วิชาเอกเลือก (6 /12 หน่วยกิต)
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ก 2 วิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW525 สัมมนากฎหมายภาษีนิตบิ ุคคลและการวางแผนภาษี
3(3-0-6)
(Seminar in Corporate Tax Law and Tax Planning)
LW526 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced International Tax Law)
LW527 กฎหมายภาษีอากรเกีย่ วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Tax Law for Real Estate Business)
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รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

LW528 กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิตสาหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศขัน้ สูง
(Advanced Custom and Excise Tax Law
for International Business)
LW529 กฎหมายล้มละลายขัน้ สูง
(Advanced Bankruptcy Law)
LW530 สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
(Seminar on Reorganization Law)
LW531 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับการจัดการ
สาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส์
(Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation
and Logistics)
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับการจัดการ
สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and
Communication Technology)
LW533 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางการเงิน
(Financial Consumer Protection Law)
LW534 กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(Anti-Money Laundering Law)
LW535 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน
(Compliance for Financial Institutions)
LW536 สัมมนาปั ญหากฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขัน้ สูง
(Advanced Contract Law and Tort Law)
LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิจขัน้ สูง
(Advanced Business Organization Law)
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3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

กลุ่มวิ ชากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร
วิชาเอกเลือก (6/12 หน่วยกิต)
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ก 2 วิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกีย่ วกับการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International trade
and Investment)
LW529 กฎหมายล้มละลายขัน้ สูง
(Advanced Bankruptcy Law)
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับการจัดการ
สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and
Communication Technology)
LW536 สัมมนาปั ญหากฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)
LW 537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขัน้ สูง
(Advanced Contract Law and Tort Law)
LW 538 กฎหมายองค์กรธุรกิจขัน้ สูง
(Advanced Business Organization Law)
LW545 กฎหมายธุรกิจกีฬาและธุรกิจบันเทิงขัน้ สูง
(Advance Sport and Entertainment Business Law)
LW546 สัมมนาปั ญหากฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจ MICE
(Seminar on Legal Issue of MICE Business)
LW547 กฎหมายเกีย่ วกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
(Cybercrime Law)
LW548 สัมมนากฎหมายไซเบอร์
(Seminar on Cyber Law)
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3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

4) หมวดวิ ชาพิ เศษ
สาหรับนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาใน
หมวดวิชาพิเศษเพิม่ อีก 1 วิชา จานวน 3 หน่วยกิต
รหัส
รายวิ ชา
จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW591 กฎหมายอาญาขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Criminal Law)
LW592 กฎหมายเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Economic Crime Law)

5) หมวดวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ
รหัส
รายวิ ชา
จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW600 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
(Independent Study)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
รหัสวิ ชา

แผน ก. แบบ ก.2 มีวิทยานิ พนธ์
ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้น
LW501
LW511
LW...
LW...

LW...
LW...
LW...

LW...
LW...
LW...

LW600

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า
วิชาเอกบังคับ 1
วิชาพิเศษ
รวม
ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลาย
วิชาเอกบังคับ 2
วิชาเอกบังคับ 3
วิชาเอกบังคับ 4
รวม
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้น
สัมมนา...
วิชาเอกเลือก 1
วิชาเอกเลือก 2
รวม
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคปลาย
วิทยานิพนธ์
รวม
รวมทัง้ สิน้

3(3-0-6)
3
3
6/9
3
3
3
9
3(3-0-6)
3
3
9
12
12
36/39*

*สาหรับนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
พิเศษ 1 วิชา
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รหัสวิ ชา

แผน ข. ไม่มีวิทยานิ พนธ์
ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้น
LW501
LW511
LW...
LW...

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า
วิชาเอกบังคับ 1
วิชาพิเศษ
รวม
ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลาย
LW... วิชาเอกบังคับ 2
LW... วิชาเอกบังคับ 3
LW... วิชาเอกบังคับ 4
LW... วิชาเอกเลือก 1
รวม
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้น
LW... สัมมนา...
LW... วิชาเอกเลือก 2
LW... วิชาเอกเลือก 3
LW... วิชาเอกเลือก 4
รวม
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคปลาย
LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รวม
รวมทัง้ สิน้

3(3-0-6)
3
3
6/9
3
3
3
3
12
3(3-0-6)
3
3
3
12
6
6
36/39*

*สาหรับนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
พิเศษ 1 วิชา
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
3.1.5.1 หมวดวิ ชาปรับพื้นฐาน
LW501 ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางนิ ติศาสตร์
(Legal Research Methodology)
หลัก และวิธ ีก ารวิจ ยั ทางนิ ติศ าสตร์ โดยมุ่ งให้รู้ถึงขัน้ ตอนและกระบวนการวิธ ีก ารวิจยั อัน
ประกอบด้วยการเขียนโครงการ การวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงปริมาณ วิธกี ารวิเคราะห์ และการเสนอ
ข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพและเชิง ปริม าณ โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ค วามเข้ า ใจในเรื่อ งสมมติ ฐ านการวิจ ัย
แนวความคิดทฤษฎีท่ีจะใช้ประกอบการวิจยั นอกจากนี้ยงั มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษสาหรับนั ก
กฎหมาย โดยการเรียนจากบทความกฎหมายภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา
3.1.5.2 หมวดวิ ชาแกน
LW511 กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า
3(3-0-6)
(Monopoly and Competition Law)
ทฤษฎีท่มี าและแนวคิดในการเข้าแทรกแซงของรัฐในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
เอกชน โดยการตรากฎหมายป้ องกนการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมทางการผลิตและการค้า
มาตรการทางกฎหมายทีป่ ระเทศต่างๆ ใช้ในการควบคุมการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
LW512 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน การเงิ น และภาษี
3(3-0-6)
(Seminar in Law on Capital Market, Finance, and Tax)
การวิเคราะห์แ ละอภิปรายกรณี ศึกษาและปั ญ หาในทางทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กฎหมาย
เกีย่ วกับตลาดทุน การเงิน และภาษีเพื่อเสนอประเด็นปั ญหาและแลกเปลีย่ นความเห็น
LW513 สัมมนากฎหมาย การหลอมรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
3(3-0-6)
และโทรคมนาคม
(Seminar in Law on Convergence Technology,
Communication and Telecommunication)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปั ญหา ในทางทฤษฎีและปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับกฎหมาย
และนโยบายสื่อและการสื่อสารในยุคดิจทิ ลั เพื่อเสนอประเด็นปั ญหาและแลกเปลีย่ นความเห็น
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3.1.5.3 หมวดวิ ชาเอกเฉพาะ
กลุ่มวิ ชากฎหมายตลาดทุน การเงิ น และภาษี
วิชาเอกบังคับ
LW521 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Securities and Securities Exchange Law)
รูปแบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมทัง้ ธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและ
ต่างประเทศ และกรณีศกึ ษาทีน่ ่าสนใจ
LW522 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิ นการธนาคารขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Banking and Finance Law)
แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการเงินและการธนาคารในมุมมองของ นักการเงินและการธนาคาร
มุมมองของนักธุรกิจ ลูกค้า รัฐ กรณีศกึ ษาระหว่างธนาคารกับภาคธุรกิจ นโยบายการควบคุมกิจการของ
สถาบันการเงิน กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ เช่น การฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน และกฎหมายไทยที่เกี่ยวกบการจัดตัง้ องค์กร การส่งเสริม
การก ากับ ดูแ ลและการด าเนิ น งานของสถาบัน การเงิน กิจการที่สาคัญ และการหาผลประโยชน์ ของ
สถาบันการเงิน ผลกระทบของสภาวะการเงินระหว่างประเทศต่อการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
กฎหมายเกีย่ วกับการปริวรรตเงินตราและกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองเงินฝาก
LW523 กฎหมายและนโยบายการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
(Law and Policy on Public Finance)
ทฤษฎีการคลังสาธารณะและนโยบายภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธกี ารงบประมาณ การจัดสรรรายได้
ของภาครัฐ และนโยบายภาษี การคืนภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี การปฏิรปู ภาษี แนวทางปฏิบตั ทิ าง
ภาษีเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
LW524 การระงับข้อพิ พาททางเลือกเกี่ยวกับการค้า
3(3-0-6)
และการลงทุนระหว่างประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)
รูปแบบและวิธกี ารระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประนีประนอมยอมความ การ
ไกล่เกลี่ย อนุ ญ าโตตุลาการ ฯลฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ
เช่น New York Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทัง้ การศึกษาเกี่ยวกับ
กรณีทน่ี ่ าสนใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ทัง้ ในเรือ่ งการเตรียมทาคดี การเตรียมการ การเจรจาต่อรอง เป็ นต้น
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วิชาเอกเลือก
LW525 สัมมนากฎหมายภาษี นิติบคุ คล และการวางแผนภาษี
3(3-0-6)
(Seminar in Corporate Tax and Tax Planning)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปั ญหาในทางปฏิบตั ทิ างภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในกรณี
ต่าง รวมถึงประเด็นปั ญหาภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลที่สาคัญในปั จจุบนั ที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ เพื่อให้เข้าใจวงจรภาษีอากรทัง้ ระบบ ได้แก่ ภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
และภาษีทางอ้อ ม เช่น ภาษีมูล ค่ าเพิ่ม เพื่อ ให้ส ามารถน าช่อ งว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้
ประหยัดภาษีมากทีส่ ุด
LW526 กฎหมายภาษี อากรระหว่างประเทศขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced International Tax Law)
การวิเคราะห์ท ฤษฎีแ ละแนวปฏิบ ัติท่ีเกี่ย วกับ การจัด เก็บ ภาษีท่ีใช้ส าหรับ ธุ รกรรมระหว่า ง
ประเทศ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นทางภาษีสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ อันได้แก่ แนวคิดทฤษฎี
และโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และ
แนวทางปฏิบตั ทิ างภาษีของธุรกิจข้ามชาติ ตลอดจนศึกษาหลักการและวิธปี ฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหาภาระ
ภาษีซ้าซ้อนจากธุรกิจระหว่างประเทศ แนวทางการตีความในเงินได้แต่ละประเภท (เงินปั นผล ผลได้จาก
ทุน กาไรธุรกิจ ค่าบริการส่วนบุคคล ฯลฯ) ของอนุ สญ
ั ญาภาษีซ้อนที่สาคัญแต่ละฉบั บ จากคาวินิจฉัย
ของกรมสรรพากร และศาลฎีกา และภาระภาษีกรณีอ่นื ๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
วิสาหกิจในเครือเดียวกัน และบรรษัทข้ามชาติ
LW527 กฎหมายภาษี อากรเกี่ยวกับธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์
3(3-0-6)
(Tax Law for Real Estate Business)
ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ติ ลอดจนประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้างในประเทศ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ภาษีและค่าธรรมเนียมที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
LW528 กฎหมายภาษี ศลุ กากรและสรรพสามิ ตสาหรับธุรกิ จระหว่างประเทศขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Custom and Excise Tax Law for International Business)
กฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต การใช้กลไกทางภาษีตลอดจนปั ญหาในทางปฏิบตั ขิ องกลไก
ทางภาษีสาหรับกิจการอุตสาหกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการไทยและผูป้ ระกอบการต่างประเทศในประเทศ
ไทย การศึกษาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วกับภาษีศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ
ได้แก่ WTO ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN Economic Community (AEC)
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LW529 กฎหมายล้มละลายขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Bankruptcy Law)
มาตรการล้มละลายและการฟื้ นฟูกจิ การตามกฎหมาย ในประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ต่างประเทศ อาทิเช่น หลักการสภาวะพักการชาระหนี้ การจัดหา ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การ การควบคุม
กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ การสิน้ สุดของการฟื้ นฟูกจิ การ รวมถึงกรณี ศกึ ษาทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ล้มละลายและฟื้ นฟูกจิ การ
LW530 สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
3(3-0-6)
(Seminar on Reorganization Law)
ลักษณะกิจการที่จาเป็ นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ รวมทัง้ ทางเลือกอื่นๆ การศึกษา
รูปแบบ และขัน้ ตอนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การขายหุ้นของผู้ถอื หุ้น รวมทัง้ การศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก
การปรับปรุงโครงสร้างกิจการ
LW531 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการ
3(3-0-6)
สาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิ สติ กส์
(Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation
and Logistics)
การขนส่งและโลจิสติกส์ ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการลงทุน การขนส่ง และ
โลจิสติกส์ รวมทัง้ การศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาโครงการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุน
และการจัดหาเงินสนับสนุ นโครงการทัง้ จากแหล่งเงินกู้ และจากรัฐ สัญญาทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการ
3(3-0-6)
สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and Communication
Technology)
การสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการการจัดการการสื่อสาร
และโทรคมนาคม รวมทัง้ การศึก ษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินที่เกี่ยวของกับการพัฒ นา
โครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการ
ลงทุ น และการจัด หาเงิน สนับ สนุ น โครงการทัง้ จากแหล่ งเงินกู้และจากรัฐ สัญ ญาที่เกี่ยวเนื่ อ งกับ การ
พัฒนาการจัดการการสื่อสารและโทรคมนาคม
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LW533 กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคทางการเงิ น
3(3-0-6)
(Financial Consumer Protection Law)
การให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทีเ่ กี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี
และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กฎหมายคุม้ ครองเงินฝาก กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล การกากับดูแลของทางการและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะและประเภทของการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการทางการเงิน
การจัดตัง้ สถาบันหรือศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการทางการเงิน
ปั ญหาทางทฤษฎี และทางปฏิบตั ใิ นปั จจุบนั ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในประเทศและในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
LW534 กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
3(3-0-6)
(Anti-Money Laundering Law)
แนวคิดของอาชญากรรมทางการเงิน ลักษณะและรูปแบบของการฟอกเงิน หลักกฎหมายและ
การกากับดูแลขององค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
อาชญากรทางการเงินทัง้ ในประเทศและเชิงเปรียบเทียบต่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของสานักงาน
ป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ภาระหน้ า ที่ข องสถาบัน การเงิน ภายใต้ ก ฎหมายป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน เช่น การรายงานธุรกรรม การตรวจสอบและติดตาม การเก็บรวบรวมเอกสาร
ทางการเงินของลูกค้า รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั
LW535 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิ น
3(3-0-6)
(Compliance for Financial Institutions)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของการกากับดูแลของทางการ ประวัตคิ วามเป็ นมาของการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน องค์กรกากับดูแลสถาบันการเงิน การประกอบธุรกิจทางการเงิน
ภายใต้กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันภัย
กฎหมายการแลกเปลี่ย นเงิน กฎหมายข้อ มูล เครดิต และกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วข้อ ง รวมถึงประกาศ
ระเบียบคาสังต่
่ างๆขององค์การกากับดู แลที่เกี่ยวข้อง เช่นการกากับดูแลเงินกองทุนตามมาตรฐานของ
Basel การกากับดูแลเจ้าหนี้รายใหญ่ การบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การกากับดูแลความเสี่ยง
ด้านต่ างๆ การก ากับดูแ ลการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แ ละการประกัน ภัย รวมถึงการศึกษาปั ญ หา
ในทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ในปั จจุบนั
LW536 สัมมนาปัญหากฎหมายการคุ้มครองผู้บริ โภค
3(3-0-6)
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปั ญหาในทางปฏิบตั ใิ นเรื่องการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เช่น
การใช้บตั รเครดิต บัตรสมาชิก การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การศึกษาคาพิพากษา คาตัดสินของ
ศาลแพ่ง ศาลปกครอง การนาหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดมาปรับใช้กบั กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใน
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เรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดอันเกิดจากการชารุด บกพร่องของสินค้า สิง่ แวดล้อม และปั ญหาการบั งคับ
กฎหมายใช้กบั บริบทของสังคมไทย
หมายเหตุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงเล็กน้อย) กลุ่มวิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี
เพิม่ รายวิชาเอกเลือก
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิ ดขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Contract Law and Tort Law)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายสัญญาว่าด้วยการเกิดของสัญญา การเกิดขึน้ ของคาเสนอ
และคาสนอง และการบังคับใช้สญ
ั ญาในบริบทของธุรกิจในยุคปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัญญาร่วมค้า
ระหว่างประเทศ และสัญ ญาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ รวมถึงหลักกฎหมายละเมิดและความรับผิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรับผิดทีเ่ กิดจากการละเมิดในเรือ่ งความรับผิดอันเกิดจากการชารุดบกพร่องของ
สินค้าและความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิเช่น การเอาเปรียบผู้บริโภคจากการ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณา และกรณีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิ จขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Business Organization Law)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจในยุคปั จจุบนั ที่มนี ัยสาคัญต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรธุรกิจที่ถูกกากับดูแลในกิจการโทรคมนาคม กิจการพลังงาน และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกากับดูแลบริษทั จดทะเบียน หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมกิจการ การควบรวมกิจการข้ามชาติ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกิจการทีท่ าการ
ควบรวมและกิจการที่ถู ก ควบรวม ในเรื่อ งหุ้น ส่ ว น อ านาจบริห าร การจ้างงาน และภาษีในมิติข อง
กฎหมายเศรษฐกิจต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
กลุ่มวิ ชากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อการ
วิชาเอกบังคับ
LW541 กฎหมายว่าด้วยสื่อและการสื่อสารสากลขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced on Global Media and Communication Law)
บทบาทของสื่อ และการสื่อ สารสากลที่เ กี่ย วข้อ งกับ นโยบายสาธารณะทัง้ ในระดับ ท้อ งถิ่น
ระดับชาติ และระดับสากล ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง
ทัวโลก
่
การประเมินและวิจารณ์ ทฤษฎีห ลักการดังกล่ าวเพื่อ ปรับใช้ในการวิจยั และการศึกษาตามที่
นักศึกษาสนใจ
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LW542 กฎหมายนโยบายสื่อและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Law on Media and Communication Policy)
กระบวนการการกากับดูแลบริการโทรคมนาคม โครงสร้างกฎหมายในการกากับดูแลเครือข่าย
การให้บริการ การออกใบอนุ ญ าต และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และเครือ ข่ายที่
เชื่อ มโยงกัน ของผู้ให้ บ ริก ารหลายราย เน้ น ศึก ษาบริบ ทของการก ากับ ดู แ ลการหลอมรวมกัน ของ
เทคโนโลยีการบริการโทรคมนาคม
LW543 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Intellectual Property, Innovation and Information Technology Law)
ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาประเภทต่ างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ต าม
กฎหมายในประเทศและข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ และปั ญหาในการประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ กรณี ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม และการสื่อสารของประเทศไทย ฝึ กให้นักศึกษาได้มโี อกาสวิเคราะห์ปัญ หา เรียบเรีย ง
แสดงออกในรูปแบบของรายงานเอกสาร
LW544 กฎหมายขัน้ สูงสาหรับยุคดิ จิทลั
3(3-0-6)
(Advanced Law in Digital Age)
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งในการกากับดูแลสื่อลามก และสื่อที่มเี นื้อ หารุนแรง กรอบ
นโยบายในเรื่องการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการกากับดูแล ความท้าทายของการกากับดูแลสื่อแนว
ใหม่ สื่อออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อโทรทัศน์ กฎหมายทีก่ ากับดูแลเนื้อหาของสื่อดิจทิ ลั และบทบาท
ของหน่ วยงานกากับดูแล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิด ทางดิจทิ ลั อาทิเช่น ความผิดฐาน
ละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัว และการละเมิดลิขสิทธิ ์
วิชาเอกเลือก
LW524 การระงับข้อพิ พาททางเลือก
3(3-0-6)
เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)
รูปแบบและวิธกี ารระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประนีประนอมยอมความ การ
ไกล่เกลี่ย อนุ ญ าโตตุลาการ ฯลฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ
เช่น New York Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทัง้ การศึกษาเกี่ยวกับ
กรณีทน่ี ่ าสนใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ทัง้ ในเรือ่ งการเตรียมทาคดี การเตรียมการ การเจรจาต่อรอง เป็ นต้น
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LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการ
3(3-0-6)
สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and
Communication Technology)
การสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการการจัดการ
การสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทัง้ การศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกับการ
พัฒนาโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นกฎหมายในการจัด
โครงสร้างการลงทุนและการจัดหาเงินสนับสนุ นโครงการทัง้ จากแหล่งเงินกูแ้ ละจากรัฐสัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการพัฒนาการจัดการการสื่อสารและโทรคมนาคม
LW536 สัมมนาปัญหากฎหมายการคุ้มครองผู้บริ โภค
3(3-0-6)
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาและปั ญหาในทางปฏิบตั ใิ นเรื่องการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เช่น
การใช้บตั รเครดิต บัตรสมาชิก การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การศึกษาคาพิพากษา คาตัดสินของ
ศาลแพ่ง ศาลปกครอง การนาหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดมาปรับใช้กบั กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใน
เรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดอันเกิดจากการชารุด บกพร่องของสินค้า สิง่ แวดล้อม และปั ญหาการบั งคับ
กฎหมายใช้กบั บริบทของสังคมไทย
LW545 กฎหมายธุรกิ จกีฬาและธุรกิ จบันเทิ งขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Sport and Entertainment Business Law)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจกีฬา และการเผยแพร่กฬี า การเจรจาต่อรองของกลุ่ม
นักกีฬ า การกีดกันนักกีฬ า การแพทย์ส าหรับนักกีฬ า และสิทธิทางสื่อของนักกีฬ า รวมถึงกฎหมาย
ลิขสิท ธิ ์และทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาในแง่มุม ต่ างๆที่เกี่ย วข้อ งกับ ธุ รกิจบันเทิง ในประเทศไทย เช่น สื่อ
สิง่ พิมพ์ทงั ้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อเิ ล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และดนตรี
LW546 สัมมนาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิ จ MICE
3(3-0-6)
(Seminar on Legal Issue of MICE Business)
การวิเคราะห์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมาย กรณีศกึ ษา และประเด็นทีน่ ่ าสนใจที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจการจัดประชุมบริษทั ข้ามชาติ การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล การประชุมนานาชาติ และ
การจัดนิทรรศการ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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LW547 กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์
(Law of Computer-Related Crimes)

3(3-0-6)

ศึกษา ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(หรืออาชญากรรมไซเบอร์) และการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทาความผิดในรูปแบบต่างๆ โดยศึกษาทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ เช่น ของสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจัก ร และออสเตรเลีย เป็ น ต้ น รวมไปถึงศึก ษากฎหมายในระดับ ระหว่ า งประเทศ อัน ได้แ ก่
Convention of Cybercrime 2001 ของ Council of Europe
LW548 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์และไซเบอร์
(Computer and Cyber Laws)

3(3-0-6)

ศึ ก ษาทฤษฎี หลัก กฎหมายและแนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ นิ ติ ก รรมทางแพ่ ง บนเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ท่เี กี่ยวข้องกับพาณิชยกรรมและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บนอินเทอร์เน็ตเป็ นต้น ทัง้ ในส่วนของประเทศไทย ต่างประเทศ และในระดับระหว่างประเทศ นโยบาย
สาธารณะทีเ่ ป็ นวัตถุประสงค์ในการกากับดูแล ความท้าทายใหม่ๆทีอ่ นิ เทอร์เน็ตนามาซึง่ การตีความใหม่
หรือการพิจารณาใหม่ซง่ึ เนื้อหาและวิธกี ารบังคับใช้กฎหมายและการกากับดูแลของภาครัฐในหลากหลาย
ประเด็น รวมถึงแนวความคิดในกฎหมายว่าด้วยดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงเล็กน้อย) กลุ่มวิชากฎหมายกฎหมายการหลอมรวมสื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพิม่ รายวิชาเอกเลือก
LW529 กฎหมายล้มละลายขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Bankruptcy Law)
มาตรการล้มละลายและการฟื้ นฟูกจิ การตามกฎหมาย ในประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ต่างประเทศ อาทิเช่น หลักการสภาวะพักการชาระหนี้ การจัดหา ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การ การควบคุม
กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ การสิน้ สุดของการฟื้ นฟูกจิ การ รวมถึงกรณีศกึ ษาทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ล้มละลายและฟื้ นฟูกจิ การ
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิ ดขัน้ สูง
3( 3-0-6)
(Advanced Contract Law and Tort Law)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายสัญญาว่าด้วยการเกิดของสัญญา การเกิดขึน้ ของคาเสนอและ
คาสนอง และการบังคับใช้สญ
ั ญาในบริบทของธุรกิจในยุค ปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัญ ญาร่วมค้า
ระหว่างประเทศ และสัญ ญาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงหลักกฎหมายละเมิดและความรับผิด
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรับผิดทีเ่ กิดจากการละเมิดในเรือ่ งความรับผิดอันเกิดจากการชารุดบกพร่องของ
สินค้าและความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิเช่น การเอาเปรียบผู้บริโภคจากการ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณา และกรณีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิ จขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Business Organization Law)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจในยุคปั จจุบนั ทีม่ นี ัยสาคัญต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรธุรกิจที่ถูกกากับดูแลในกิจการโทรคมนาคม กิจการพลังงาน และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกากับดูแลบริษทั จดทะเบียน หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมกิจการ การควบรวมกิจการข้ามชาติ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกิจการทีท่ าการ
ควบรวมและกิจการที่ถู ก ควบรวม ในเรื่อ งหุ้น ส่ ว น อ านาจบริห าร การจ้างงาน และภาษีในมิติข อง
กฎหมายเศรษฐกิจต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น

หมวดวิ ชาพิ เศษ
LW591 กฎหมายอาญาขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Criminal Law)
ทฤษฎี แนวคิด นโยบายในการกาหนดความรับผิดทางอาญา โดยค านึงถึงสภาพสังคมและ
พฤติกรรมซึ่งนานาประเทศถือว่าเป็ นความผิด ที่มปี ั จจัยแตกต่างกั นออกไป ตลอดจนเหตุผลของการ
สร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต

LW592 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Economic Crime Law)
กฎหมายเกีย่ วกับการกระทาความผิดทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นความผิดเกีย่ วกับการเงิน
การธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ความผิดเกีย่ วกับการค้าและการพาณิชย์ หน่วยงานทีท่ าหน้าที่
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปั ญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
รวมถึงกรณีศกึ ษาทีน่ ่าสนใจของไทยและต่างประเทศ
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หมวดวิ ชาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ
LW600 วิ ทยานิ พนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผนการศึกษา ก ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่จะศึกษาและได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รบั อนุมตั เิ ห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั แต่งตัง้
LW601 การศึกษาค้นคว้าอิ สระ
6(0-0-18)
(Independent Study)
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระในขอบเขตสาขาวิชา
ที่ตนศึกษา โดยมีอาจารย์ท่ปี รึกษากากับดูแล และต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รบั การ
แต่งตัง้
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