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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะนิติศาสตร์   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตรและรหัส 
รหัสหลักสูตร      :  
ภาษาไทย  :   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :   Master of Laws Program  
                                   

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)        : นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ชื่อย่อ  (ไทย)          : น.ม.  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Laws  
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)              : LL.M.  

 
3.วิชาเอก (ถ้ามี) 
                   - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
     เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท รวมระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ปี  
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5.2 ภาษาที่ใช้  
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและต าราเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
 
5.3 การรับเข้าศึกษา  
     รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา  
เป็นแบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาโดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  

ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า 

 2. ผ่านการคัดเลือกตามท่ีตามเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวในการเรียนเป็นเรื่องการจัดสรรเวลาในการท างานและการเรียนให้ 
เหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ท างานควบคู่กับการศึกษา 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 กลยุทธ์ใน
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาโดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ให้ค าแนะน า 

 
2.7      ระบบการศึกษา 

     ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และอาจผสมผสานกับการศึกษาแบบออนไลน์เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์ 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย           

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .
2558 (ภาคผนวก ข) และหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ พ.ศ.2545  

 
3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร         36           หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
       แผน ก.2              วิทยานิพนธ์          36         หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาแกน             18 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

- วิชาเอกเลือก               3       หนว่ยกิต 
3. วิทยานิพนธ์             15 หน่วยกิต 
 แผน ข.                 ไม่มีวิทยานิพนธ์          36         หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาแกน             18 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ        

- วิชาเอกเลือก             12       หน่วยกิต 
     3.   การค้นคว้าอิสระ                   6       หนว่ยกิต 
3.1.3     รหัสวิชาและรายวิชา 

               3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ จะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชาโดยใช้แทนด้วยตัวอักษร ตัวเลข และมี

ความหมายดังนี้ 
   LW    หมายถึง    วิชาที่รับผิดชอบโดยคณะนิติศาสตร์ 

เลขหลักร้อย 5      หมายถึง     วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็นล าดับวิชาตั้งแต่ 01-99 โดยจัดแบ่งรหัสวิชาดังนี้ 
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   01-09                    หมายถึง    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
   12,23-24,29,37-38   หมายถึง    หมวดวิชาแกน 
   21,25--53               หมายถึง    หมวดวิชาเอกเลือก 
   22,91-92                หมายถึง    หมวดวิชาพิเศษ 
            เลขหลักร้อย 6       หมายถึง    รายวิชาที่ต้องท าการค้นคว้าอิสระ คือวิทยานิพนธ์  

         การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 

3.1.3.2  ชื่อรายวิชา 
1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต) 
 ผู้ที ่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องลงเรียนวิชาปรับพื้นฐานซึ่ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด  การเรียนวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต
และมีการวัดผลเป็น  
 S (Satisfactory)  = ผ่านเกณฑ์ 
 U (Unsatisfactory)  = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
วิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

รหัส  รายวิชา 
LW501  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์  

(Legal Research Methodology) 
2) หมวดวิชาแกน (18 หน่วยกิต)  
นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาแกนจ านวน 18 หน่วยกิต โดยนกัศึกษาทุกคนต้องลงเรียน 

            
                                                                

รหัส รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LW512  สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6) - 
 (Seminar in Modern Business Law)      
LW523 กฎหมายภาษีอากรข้ันสูง 3(3-0-6) - 
 (Advanced Taxation Law)   
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้า  3(3-0-6) - 
 และการลงทุนระหว่างประเทศ   
 (Alternative Dispute Resolution in   
 International trade and Investment)   



6 
 

LW529 กฎหมายล้มละลายขั้นสูง     3(3-0-6) - 
 (Advanced Bankruptcy Law)   
LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง    3(3-0-6) - 
 (Advanced Contract Law and Tort Law)   
LW538  กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง   3(3-0-6) - 
 (Advanced Business Organization Law)   
 
           หมวดวิชาเอกเฉพาะ 
   

วิชาเอกเลือก (3 /12 หน่วยกิต) 
- ส าหรับผู้เลือกเรียนแผน ก.2  วิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
- ส าหรับผู้เลือกเรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต 

 
รหัส รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 

   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LW521 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ข้ันสูง   

3(3-0-6) - 

 (Advanced Securities and Securities  
Exchange Law)             

3(3-0-6) - 

 

 

 

 

 

รหัส รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LW525 สัมมนากฎหมายภาษีนิติบุคคลและการวางแผน 3(3-0-6) - 
 ภาษ ี   
 (Seminar in Corporate Tax Law and Tax    
 Planning)   
LW526 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขั้นสูง    3(3-0-6) - 
 (Advanced International Tax Law)   
LW527 กฎหมายภาษีอากรเก่ียวกับธุรกิจ 3(3-0-6) - 
 อสังหาริมทรัพย์   
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 (Tax Law for Real Estate Business)   
LW528 กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิตส าหรับ 3(3-0-6) - 
 ธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง   
 (Advanced Custom and Excise Tax Law   
 for International Business)   
LW530 สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 3(3-0-6 - 
 (Seminar on Reorganization Law)   
LW531 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการ 3(3-0-6) - 
 สาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส์   
 (Law and Economics of Public Utilities 1:   
 Transportation and Logistics)     
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการ 3(3-0-6) - 
 สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยสีารสนเทศและ   
 การสื่อสาร   
 (Law and Economics of Public Utilities 2:   
 Information and Communication    
 Technology)   
LW533 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน 3(3-0-6) - 
 (Financial Consumer Protection Law)   
LW534 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3(3-0-6) - 
 (Anti-Money Laundering Law)   
LW548 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3(3-0-6) - 
 (Computer and Cyber Laws)   
LW549 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) - 
 (Environmental Law)   
                
    - 
             

รหัส รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LW550 กฎหมายพาณิชยนาวี     3(3-0-6) - 
 (Maritime Law)   
LW551 กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 3(3-0-6) - 
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 (Data Privacy Law)   
LW552 กฎหมายอากาศ  3(3-0-6) - 
 (Air Law)   
LW553 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง    3(3-0-6) - 
 (Advanced International Trade Law)   
     - 
 

3) หมวดวิชาพิเศษ 
รหัส รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 

   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LW522 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารขั้นสูง 3(3-0-6) - 
 (Advanced Banking and Financial Law)   
LW591 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(3-0-6) - 
 (Advanced Banking and Financial Law)   
LW592 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง 3(3-0-6) - 
    
 

4)  หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
รหัส              รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 
LW600  วิทยานิพนธ์      15(0-0-36)               - 
            (Thesis)  
LW601  การศึกษาค้นคว้าอิสระ        6(0-0-18)              - 
 (Independent Study) 
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แสดงแผนการศึกษา 
 

แผน ก. แบบ ก.2  มีวิทยานิพนธ์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ขั้นปีที่ 1 ภาคต้น  
LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ - 
LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
LW529 กฎหมายล้มละลายขั้นสูง 3 
LW... วิชาพิเศษ 3 

รวม 6/9 
ขั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

LW523 กฎหมายภาษีอากรข้ันสูง 3 
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ 
3 

LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3 
LW… วิชาเอกเลือก 1 3 

รวม 12 
ขั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

LW 512 สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6) 
LW600 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 6 
ขั้นปีที ่2 ภาคปลาย 

LW600 วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 12 

รวมทั้งสิ้น 36/39* 
*ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพิเศษ 
1 วิชา  
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แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
ขั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ - 
LW538 กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
LW529 กฎหมายล้มละลายขั้นสูง 3 
LW… วิชาพิเศษ 3 

 รวม  6/9 
ขั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

LW523 กฎหมายภาษีอากรข้ันสูง 3 
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ 
3 

LW537 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3 
LW... วิชาเอกเลือก 1 3 

รวม 12 
ขั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

LW512 สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6) 
LW... วิชาเอกเลือก 2 3 
LW... วิชาเอกเลือก 3 3 
LW... วิชาเอกเลือก 4 3 

รวม 12 
ขั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 
รวม 6 

รวมทั้งสิ้น 36/39* 
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*ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพิเศษ 
1 วิชา 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
3.1.5.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
LW501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์  - 
 (Legal Research Methodology) 
 หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งให้รู้ถึงข้ันตอนและกระบวนการวิธีการวิจัย อันประกอบด้วย
การเขียนโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิเคราะห์ และการเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมมติฐานการวิจัย แนวความคิดทฤษฎีที่จะใช้
ประกอบการวิจัย นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย โดยการเรียนจากบทความ
กฎหมายภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา 
 
3.1.5.2 หมวดวิชาแกน 
 นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาแกนจ านวน 18 หน่วยกิต โดยนกัศึกษาทุกคนต้องลงเรียน 
LW512  สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Modern Business Law) 
 การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาและปัญหาในทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่
ส าคัญ และทันต่อยุคสมัย เพ่ือเสนอประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความเห็น 
 
LW523  กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advance Taxation Law)            
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการภาษีอากรที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและต่อการ
ประกอบธุรกิจ รวมถึงปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีสรรพากรในกรณีต่างๆ รวมถึงการวางแผนภาษี 
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LW524   การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
            (Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)   
 รูปแบบและวิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ การประนีประนอมยอมความ การไกล่เกลี่ย 
อนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อตกลงในระดับระหว่างประเทศ เช่น New York 
Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทั้ งการศึกษาเกี่ยวกับกรณีที่น่ าสนใจ
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท 
 
LW529  กฎหมายล้มละลายขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Bankruptcy Law) 
 มาตรการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ เช่น
หลักการสภาวะพักการช าระหนี้ การด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ การควบคุมกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ การสิ้นสุด
ของการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 
 
 
 
LW537  กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Contract Law and Tort Law) 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายสัญญาว่าด้วยการเกิดของสัญญา การเกิดขึ้นของค าเสนอและ
ค าสนอง และการบังคับใช้สัญญาในบริบทของธุรกิจในยุคปัจจุบัน รวมถึงหลักกฎหมายละเมิดและความรับผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรับผิดที่เกิดจากการละเมิดในเร่องความรับผิดอันเกิดจากการช ารุดบกพร่องของสินค้า
และความรับผิดที่เก่ียวเนื่องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง ความรับผิดจาการละเมิดอันเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ 
 
LW538  กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง                                      3(3-0-6) 
 (Advanced Business Organization Law) 
  แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ธุรกิจที่ถูกก ากับดูแลในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการ การควบรวมกิจการข้ามชาติ โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์
ทางกฎหมายระหว่างกิจการที่ท าการควบรวมและกิจการที่ถูกควบรวม ในเรื่องหุ้นส่วน อ านาจบริหาร การจ้าง
งาน และภาษีในมิติของกฎหมายเศรษฐกิจต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 
 
3.1.5.3 หมวดวิชาเอกเลือก 
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LW521    กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
            (Advanced Securities and Securities  Exchange Law)                          
           รูปแบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและ
ต่างประเทศ และกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
 
LW525    สัมมนากฎหมายภาษีนิติบุคคลและการวางแผนภาษี  3(3-0-6) 
             (Seminar in Corporate Tax Law and Tax Planning)           
            การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาและปัญหาในทางปฏิบัติทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีต่าง 
รวมถึงประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ส าคัญในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ เพ่ือให้
เข้าใจวงจรภาษีอากรทั้งระบบ ได้แก่ ภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีทางอ้อม 
เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้สามารถน าช่องว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้ประหยัดภาษี 
  
LW526  กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced International Tax Law)    
 แนวคิดทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ใช้ส าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในทางภาษีส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดทฤษฎี และโครงสร้างกฎหมาย
ภาษีอากรระหว่างประเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติทางภาษี
ของธุรกิจข้ามชาติ ตลอดจนศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาภาระภาษีซ้ าซ้อนจากธุรกิจระหว่าง
ประเทศ แนวทางการตีความในเงินได้แต่ละประเภทของอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ส าคัญแต่ละฉบับ จากค าวินิจฉัย
ของกรมสรรพากร และศาลฎีกา และภาระภาษีกรณีอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
วิสาหกิจในเครือเดียวกัน และบรรษัทข้ามชาติ 
 
LW527  กฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
  (Tax Law for Real Estate Business) 
 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติตลอดจนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ตลอดจนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
รวมถึงการวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
LW 528     กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิตส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง  3(3-0-6) 
      (Advanced Custom and Excise Tax Law for International Business) 
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      ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและสรรพสามิต การใช้กลไกทางภาษีตลอดจนปัญหา
ในทางปฏิบัติของกลไกทางภาษีส าหรับกิจการอุตสาหกรรมส าหรับผู้ประกอบการ การศึกษาข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ   
 
LW530      สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  3(3-0-6) 
      (Seminar on Reorganization Law)       
      ลักษณะกิจการที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ รวมทั้งทางเลือกอ่ืนๆ การศึกษา
รูปแบบ และขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การขายหุ้นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างกิจการ 
 
LW531      กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการ                            3(3-0-6) 
               สาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส์ 
               (Law and Economics of Public Utilities 1:  
      Transportation and Logistics)    

     การขนส่งและโลจิสติกส์ ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการลงทุนการขนส่งและ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งการศึกษาหลักการทางกฎหมายและทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการลงทุนทาง
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุนและการจัดหาเงิน
สนับสนุนโครงการทั้งจากแหล่งเงินกู้และจากรัฐ สัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ 3(3-0-6) 
  การจัดการสาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   
   (Law and Economics of Public Utilities 2:  
  Information and Communication Technology)                                
              ศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อพิจารณาทางธุรกิจในการ
พัฒนาโครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการศึกษาหลักการ
ทางกฎหมายและทางการเงินที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุนและการจัดหาเงินสนับสนุนโครงการทั้งจากแหล่ง
เงินกู้และจากรัฐสัญญาที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนาการจัดการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 
LW533 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน 3(3-0-6)       

(Financial Consumer Protection Law)    
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     การให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การ
ก ากับดูแลของทางการและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะและประเภทของการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีใช้บริการ
ทางการเงิน การจัดตั้งสถาบันหรือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคท่ีใช้บริการทางการเงิน ปัญหาทางทฤษฎี และทาง
ปฏิบัติในปัจจุบัน 
  
LW534 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน        3(3-0-6) 
  (Anti-Money Laundering Law)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     แนวคิดของอาชญากรรมทางการเงิน ลักษณะและรูปแบบของการฟอกเงิน หลักกฎหมายและการ
ก ากับดูแลขององค์กรก ากับดูแลที่เก่ียวข้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรทาง
การเงินทั้งในประเทศและเชิงเปรียบเทียบต่างประเทศ หน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ภาระหน้าที่ของสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 
LW548   กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์        3(3-0-6)      
       (Computer and Cyber Laws)            
            ศึกษาทฤษฎี หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิติกรรมทางแพ่งบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรมและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต  เป็น
ต้น ทั้งในส่วนของประเทศไทย ต่างประเทศ และในระดับระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะที่เป็น
วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแล ความท้าทายใหม่ๆที่อินเทอร์เน็ตน ามาซึ่งการตีความใหม่หรือการพิจารณาใหม่
ซึ่งเนื้อหาและวิธีการบังคับใช้กฎหมายและการก ากับดูแลของภาครัฐในหลากหลายประเด็น รวมถึ ง
แนวความคิดในกฎหมายว่าด้วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
LW549  กฎหมายสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6)                                  
               (Environmental Law)           
  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อม  
 
LW550  กฎหมายพาณิชยนาวี  3(3-0-6) 

 (Maritime Law)  
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 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการค้า การเดินเรือ 

เช่น การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การคุ้มครองแรงงานทางทะเล ความปลอดภัยในการ

เดินเรือ 

 

LW551  กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 3(3-0-6) 

(Data Privacy Law)            

                ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและในระดับนานาชาติ อาทิ กฎหมาย General Data 

Protection Regulation ของสหภาพยุโรป และกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

กรณีศึกษาจากทั่วโลกในเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเรื่องการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

LW552  กฎหมายอากาศ 3(3-0-6) 

 (Air Law) 

 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความตกลงอันเกี่ยวกับการเดินอากาศ ความปลอดภัยในการ

เดินอากาศ ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการเดินอากาศ 

 

LW553 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง                                                      3(3-0-6) 

 (Advanced International Trade Law) 

กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การซื้อขายตามเอกสาร (Documentary sale) 

INCOTERMS การช าระเงินโดย L/C และการประกันภัย) การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign direct 

investment) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกันภัย

ความรับผิดของผู้ขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงความตกลงเปิดเสรีการค้าท่ีส าคัญในปัจจุบันทั้งในกรอบพหุภาคี 

ภูมิภาค และทวิภาคี 

 
หมวดวิชาพิเศษ 

 
LW522  กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคารขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Banking and Financial Law) 
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  แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการเงินและการธนาคาร การก ากับดูแล การส่งเสริม การก ากับดูแล
และการด าเนินงานของสถาบันการเงิน กิจการที่ส าคัญและการหาผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน ผลกระทบ
ของสภาวะการเงินระหว่างประเทศต่อการด าเนินงานของสถาบันการเงิน การปริวรรตเงินตราและกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก รวมถึงประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมทางการเงิน 
 
 
LW591  กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Criminal Law) 
  ทฤษฎี แนวคิด นโยบายในการก าหนดความรับผิดทางอาญา โดยค านึงถึงสภาพสังคมและ
พฤติกรรมซึ่งนานาประเทศถือว่าเป็นความผิด ที่มีปัจจัยแตกต่างกันออกไป ตลอดจนเหตุผลของการสร้าง
ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
LW592  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Economic Crime Law) 
 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการเงิน
การธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์ หน่วยงานที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึง
กรณีศึกษาที่น่าสนใจของไทยและต่างประเทศ 
 
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
LW600  วิทยานิพนธ์                                                            15 (0-0-36) 
 (Thesis) 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ก ต้องจัดท าวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาที่จะศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6(0-0-18) 
 (Independent Study) 

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระในขอบเขตสาขาวิชาที่
ตนศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
1.    เรียนครบ 36 หน่วยกิต และตามรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2.    มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3.    ได้สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีเรียนตามหลักสูตร แผน ก.2 และได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

แล้ว และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม 

4.  ได้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ในกรณีที่เรียนตามหลักสูตร แผน ข. และได้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์
แล้ว และผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม 

5.    ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


