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หลกัสตูรนติศิาสตรดษุฎบีัณฑติ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Laws Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Laws 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : น.ด. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : LL.D. 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  
 คณะนิติศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตรที่สรางความเปนเลิศทางวิชาการกฎหมายท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารกฎหมายท่ียึดหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม (The Rule of 
Law) มีความรอบรูลึกซึ้งในปรัชญาและสภาพปญหาเฉพาะของระบบกฎหมายและการยุติธรรมของไทย  มี
ความสามารถในการวิเคราะห-สังเคราะหและประเมินปญหา ประเด็นและกรณีสาธารณะ ศึกษาและฝกฝนการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาการวิจัยและการติดตอสื่อสาร สรางความรอบรูและความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมท้ังในดานบริหารและวิชาการ ตลอดจนสรางทักษะท้ังการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกตเพื่อขยายและเพ่ิมพูนองคความรูใหมและนวัตกรรมกฎหมายท่ีสามารถนําความรูทางวิชาการไปใชประโยชน
ในการประกอบวิชาชีพและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในภาคปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ   
 
ความสําคัญ 
 การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาไทยยังมีอยูอยางจํากัด ในขณะท่ีอุป
สงคตอดุษฎีบัณฑิตสาขาน้ีมีอยูอยางตอเนื่อง เพราะการใชประโยชนของดุษฎีบัณฑิตดานนิติศาสตรมิไดจํากัดเฉพาะ
ในวงการบริหารราชการของประเทศไทย (ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน)โดยตรงเทานั้น แตความรูทาง
กฎหมายท้ังระดับจุลภาคและมหภาคอาจนําไปใชบริหารงานยุติธรรมในองคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรประชาสังคม องคกรสาธารณกุศลท่ีไมแสวงหากําไร สถาบันการเมืองทุกระดับ ธุรกิจ
ชุมชน หรือแมแตการบริหารธุรกิจเพื่อคากําไร ก็จะใชประโยชนจากหลักสูตรนี้ได ดังนั้น จึงจําเปนตองผนึกกําลัง
ความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาการดานนิติศาสตรเพื่อพัฒนานักคิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนา
แนวความคิดทางกฎหมายองครวมจนถึงระดับสูงสุดที่ตอบสนองความตองการในวงการกฎหมายที่มีอยูอยางตอเนื่อง 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ตอบสนองตอความตองการดานการเปนนักวิจัยและอาจารยทางดานวิชาการ
นิติศาสตรและการบริหารงานยุติธรรมในหลักสูตรระดับสูงสุดของบัณฑิตศึกษา 
 2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ตอบสนองตอความตองการดานทรัพยากรบุคคลที่จะเปนผูนําสังคมและระบบ
ยุติธรรมในองคกรตางๆ ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองทองถ่ิน องคการมหาชน องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนองคกรสาธารณประโยชน  
 3.  เพื่อผลิตนักนิติศาสตรที่มีความรูความสามารถระดับสูงดานการวิจัยทางนิติศาสตรที่สรางสรรคเพิ่มพูน
องคความรูใหมและนวัตกรรมปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการวิจัยประยุกตที่นําความรูไปใช
แกไขปญหาหรือปรับปรุงพัฒนากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม 
 4.  เพื่อผลิตตํารา ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยของคณาจารยและ/หรือของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค
ความรูทางกฎหมายใหมและสรางสรรคนวัตกรรมทางทฤษฎีนิติศาสตร  
 5.  เพื่อใหบริการวิชาการดานการวิจัยทางนิติศาสตรและการบริหารงานยุติธรรมแกหนวยงานภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปของโครงการที่ปรึกษา การวิจัยกฎหมายและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
หรือโครงการศึกษาตอเนื่องแกสาธารณชนและผูสนใจทั่วไป  
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสารและวันอาทิตย    เวลา  08.30 - 20.30 น. 
   วันจันทรถึงวันศุกร      เวลา  18.00 - 21.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.   สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนรับรอง ไมตํ่ากวาปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 
หรือปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ที่มีผลการเรียนดีมาก สําหรับหลักสูตรแบบ 2.2 และมี
คุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเลือกแผนการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อยางใด
อยางหนึ่ง โดยผูสมัครท่ีเลือกศึกษาแบบ 1.1 ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดาน
นิติศาสตรในแผนการเรียนที่มีการทําวิทยานิพนธ หรือมีผลงานวิจัยมาแสดง และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 6. มีผูรับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารการสมัคร 
 7.  มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีภาค
พิเศษอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  3 ป (หลักสูตรแบบ 1.1) 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  3 ป (หลักสูตรแบบ 2.1) 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  4 ป (หลักสูตรแบบ 2.2) 
 3. ใชภาษาไทยเปนภาษาหลัก และใชภาษาตางประเทศเปนภาษาเสริม 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
   A    ดีเย่ียม    4.0 
   B+    ดีมาก    3.5 
   B    ดี     3.0 
   C+    พอใช    2.5 
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   C    ออนมาก    2.0 
   F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได  
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1 
  1.1  ไดสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่

จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวา
ดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

  1.2 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ือง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา 
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  1.5 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
 2. แบบ 2 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวน
ตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2556 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  2.3  ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ือง เกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา 

  2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

หมายเหตุ:  ในกรณีผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณทิตศึกษารายวิชาครบถวนตาม
เกณฑระดับปริญญาโท และ/หรือตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตฯ นักศึกษาสามารถขอรับปริญญา   
นิติศาสตรมหาบัณฑิตได 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1. แบบ 1 (ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธอยางเดียว)  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร   48  หนวยกิต 
   หลักสูตรแบบ 1.1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ           0 หนวยกิต 
    3)  ดุษฎีนิพนธ                 48 หนวยกิต 
              รวม   48  หนวยกิต 
 2. แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร   48  หนวยกิต 
   2.1 หลักสูตรแบบ 2.1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ           3 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก         9 หนวยกิต 
    4)  ดุษฎีนิพนธ                 36 หนวยกิต 
              รวม    48  หนวยกิต 
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   2.2 หลักสูตรแบบ 2.2 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต)  
            จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ          15 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก         9 หนวยกิต 
    4)  ดุษฎีนิพนธ                 48 หนวยกิต 
              รวม    72  หนวยกิต 
 หลักสูตรท้ัง 3 แบบนี้ นักศึกษาตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2553 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของ
นักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิต ของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใน
ระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้             
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
LAW    600     ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร                                     3(2-2-5) 
   (English for Legal Science Research) 
ENL    601     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 1    3(3-0-6) 
            (Academic English for Graduate Studies I) 
ENL    602     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 2    3(3-0-6) 
            (Academic English for Graduate Studies II) 
   
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบ 2 (2.1) จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ LAW 606 จํานวน 3 หนวยกิต และ
แบบ 2 (2.2) จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ LAW 601-LAW 605จํานวน 15 หนวยกิต 
LAW     601     วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรข้ันสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced Research Methodology of Legal Science)  
LAW     602     นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง     3(2-2-5) 
   (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law) 
LAW     603     กฎหมายมหาชนข้ันสูง         3(2-2-5) 
   (Advanced Public Law) 
LAW     604     กฎหมายแพงข้ันสูง                 3(2-2-5) 
   (Advanced Civil Law) 
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LAW     605     กฎหมายอาญาข้ันสูง                 3(2-2-5) 
   (Advanced Criminal Law) 
LAW     606     ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ       3(2-2-5) 
      (Theory of Comparative Law) 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบ 2(2.1) หรือแบบ 2(2.2) จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกจํานวน 9 หนวยกิต 
โดยเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งหรือคละกลุมจากหมวดรายวิชาได ดังตอไปนี้ 
หมวดกฎหมายแพง-พาณิชย (Civil-Commercial Law) 
LAW     611     กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง-พาณิชยและอนุญาโตตุลาการขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Commercial-Civil Procedural Law and Arbitration) 
LAW     612  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Labor Law and Procedures) 
LAW     613  กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Intellectual Property Law and Procedures) 
LAW     614  กฎหมายคุมครองผูบริโภคและวิธีพิจารณาคดีข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Consumer Protection Law and Procedures) 
LAW     615     กฎหมายลักษณะลมละลายและฟนฟูกิจการข้ันสูง    3(2-2-5)  
   (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)    
LAW     616  กฎหมายภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีศาลภาษีอากรข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Taxation Law and Tax Court Procedures) 
หมวดกฎหมายอาญา (Criminal Law) 
LAW     621     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร   3(2-2-5)     
   (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science) 
LAW     622     กฎหมายอาญาข้ันสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
   (Advanced Criminal Law and Economic Crimes) 
LAW     623     กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Anti-Money Laundering Law)  
LAW     624     กฎหมายข้ันสูงวาดวยการระงับขอพิพาททางเลือก   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Alternative Dispute Resolution) 
LAW     625  กฎหมายอาญาระหวางประเทศข้ันสูง             3(2-2-5) 
         (Advanced International Criminal Law) 
หมวดกฎหมายมหาชน (Public Law) 
LAW     631     กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจข้ันสูง      3(2-2-5) 
   (Advanced Economic Public Law) 
LAW     632    กฎหมายรัฐธรรมนูญข้ันสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ   3(2-2-5) 
   (Advanced Constitutional Law and Procedures) 
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LAW     633     กฎหมายปกครองขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   3(2-2-5) 
   (Advanced Administrative Law and Procedures) 
LAW     634     กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Public Administration Procedure) 
LAW     635     กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Liability for Wrongful Acts of Officials)  
หมวดกฎหมายระหวางประเทศ (International Law) 
LAW     641  กฎหมายระหวางประเทศข้ันสูงและกฎหมายขัดกัน   3(2-2-5) 
        (Advanced International Law and Conflict of Laws) 
LAW     642  กฎหมายระหวางประเทศข้ันสูงวาดวยการขัดแยงดวยอาวุธ            3(2-2-5)       
        (Advanced International Law of Armed Conflicts) 
LAW     643  กฎหมายองคการระหวางประเทศข้ันสูง             3(2-2-5) 
         (Advanced International Organization Law) 
LAW     644  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน   3(2-2-5)
    (International Law of Human Rights) 
LAW     645  กฎหมายสหภาพยุโรปข้ันสูง                               3(2-2-5) 
         (Advanced European Union Law) 
LAW     646  กฎหมายข้ันสูงวาดวยประชาคมอาเซียน      3(2-2-5)
       (Advanced Law of ASEAN Community) 
LAW     647  กฎหมายข้ันสูงวาดวยความรวมมือลุมน้ําโขง     3(2-2-5)
       (Advanced Law of Mekong Basin Cooperation) 
หมวดกฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Law) 
LAW     651  กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศข้ันสูง             3(2-2-5) 
   (Advanced International Economic Law) 
LAW     652  กฎหมายการคาระหวางประเทศข้ันสูง                            3(2-2-5) 
         (Advanced International Trade Law) 
LAW     653     กฎหมายการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
   (Banking and International Monetary Law) 
LAW     654  กฎหมายการคลังและภาษีอากรระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
   (International Fiscal and Taxation Law) 
LAW     655  กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ     3(2-2-5) 
   (Law of International Commercial Arbitration) 
LAW     656  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-2-5) 
         (International Law of Natural Resources) 
LAW     657  กฎหมายพลังงานระหวางประเทศข้ันสูง               3(2-2-5) 
         (Advanced International Energy Law) 
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LAW     658  กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศข้ันสูง    3(2-2-5) 
         (Advanced International Environmental Law) 
กลุมกฎหมายประยุกต (Applied Law) 
LAW     661  กฎหมายการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
   (Law of International Transport and Logistics) 
LAW     662  กฎหมายการบินและอวกาศระหวางประเทศ                          3(2-2-5) 
         (Law of International Aviation and Aerospace) 
LAW     663  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือดิจิทัล    3(2-2-5) 
   (Law of Information Technology and Digital Media) 
LAW     664  กฎหมายส่ือสารมวลชนและโทรคมนาคม     3(2-2-5) 
         (Law of Mass Communication and Telecommunications) 
LAW    665  กฎหมายสาธารณสุขและการแพทยข้ันสูง            3(2-2-5) 
   (Advanced Medical and Public Health Law) 
หมวดกฎหมายการตอตานคอรรัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล (Law of Anti-corruption and Compliance) 
LAW     671     จริยธรรมวิชาชีพตรวจสอบคอรรัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล   3(2-2-5) 
      (Professional Ethics on Compliance and Corruption Supervision) 
LAW     672     กฎหมายการตอตานคอรรัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
      (Laws of Anti-corruption and Compliance) 
LAW     673     กฎหมายตอตานการผูกขาดและการแขงขันทางการคา      3(2-2-5) 
      (Anti-trust and Competition Law)  
LAW     674     กฎหมายการคลังและการบริหารการคลังสาธารณะ   3(2-2-5) 
   (Fiscal Law and Public Finance Administration) 
LAW     675     กฎหมายการธนาคาร การเงิน และตลาดหลักทรัพย    3(2-2-5) 
      (Laws on Banking, Finance, and Securities Exchange) 
LAW     676     กฎเกณฑทางการเงินโลกกับการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
      (Global Financial Regulation and Compliance Management) 
LAW     677     นิติวิทยาศาสตรทางบัญชีและสารสนเทศทางบัญชี      3(2-2-5) 
      (Accounting Forensic Science and Accounting Information) 
LAW     678     กระบวนการยุติธรรมธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอรรัปชั่น    3(2-2-5) 
   (Governance Justice Procedures and Corruption Supervision) 
หมวดการศึกษาเฉพาะเรื่องและกรณีศึกษา (Selected Topics and Case Studies) 
LAW     681   การศึกษาเฉพาะเร่ืองนโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม          3(2-2-5) 
   (Selected Topics on Legal Policy and Justice Administration) 
LAW     682  สัมมนาการวิจัยนิติศาสตรและกฎหมายเปรียบเทียบ             3(2-2-5) 
   (Seminar on Legal Research and Comparative Law) 
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 4. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 นักศึกษาท่ีสมัครเรียนหลักสูตรท้ัง 3 แบบจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
ภายใน 3 ภาคการศึกษา 
LAW     796     การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 
 5.  ดุษฎีนิพนธ 
แบบ  1.1   
LAW     797  ดุษฎีนิพนธ               48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
แบบ  2.1 
LAW     798  ดุษฎีนิพนธ                 36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
แบบ  2.2   
LAW     799  ดุษฎีนิพนธ          48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
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แผนการศึกษา   
 แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ชัน้ปที่ 1
แบบ 1.1 (ทําเฉพาะวทิยานพินธ) แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและทําวทิยานพินธ)

ภาคการศึกษาท่ี 1 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร    3(2-2-5) 
         (English for Legal Science Research) 
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  3(3-0-6) 
         สําหรับบัณฑิตศึกษา 2  
         (Academic English for Graduate Studies II) 
LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ                     0(0-0-0)
 (Qualifying Examination) 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                             6(0-18-9)
         (Dissertation) 
 
 
 

รวม  6  หนวยกิต
ภาคการศึกษาท่ี 2 

LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-12)
         (Dissertation) 
 
 

รวม  9  หนวยกิต

ภาคการศึกษาท่ี 1 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร    3(2-2-5) 
         (English for Legal Science Research) 
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  3(3-0-6) 
         สําหรับบัณฑิตศึกษา 2  
         (Academic English for Graduate Studies II) 
วิชาบังคับ 
LAW 606 ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ               3(2-2-5) 
         (Theory of Comparative Law)                       
วิชาเลือก 
LAW  6XX   (วิชาเลือก)                           3(2-2-5)
LAW  6XX   (วิชาเลือก)                           3(2-2-5)
LAW  6XX   (วิชาเลือก)                           3(2-2-5)  

รวม  12  หนวยกิต
ภาคการศึกษาท่ี 2 

LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0)
         (Qualifying Examination) 
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ                             6(0-18-9)
         (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต
 

ชัน้ปที ่2
แบบ 1.1 (ทําเฉพาะวทิยานพินธ) แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและทําวทิยานพินธ)

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต
ภาคการศึกษาท่ี 2 

LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ                           9(0-27-13) 
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต
ภาคการศึกษาท่ี 2 

LAW 798 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต  
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ชัน้ปที ่3
แบบ 1.1 (ทําเฉพาะวทิยานพินธ) แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและทําวทิยานพินธ)

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต
ภาคการศึกษาท่ี 2 

LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                             6(0-18-9)
         (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ                             6(0-18-9)
         (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต
ภาคการศึกษาท่ี 2 

LAW 798 ดุษฎีนิพนธ                             6(0-18-9)
         (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต
  
 แบบ 2.2 (ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต) 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร    3(2-2-5) 
         (English for Legal Science Research) 
ENL 601 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับ            3(3-0-6)
         บัณฑิตศึกษา 1 
         (Academic English for Graduate Studies I) 
วิชาบังคับ 
LAW 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรข้ันสูง       3(2-2-5) 
         (Advanced Research Methodology of Legal Science) 
LAW 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง        3(2-2-5)
         (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law) 
LAW 603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง                  3(2-2-5) 
         (Advanced Public Law) 
 

รวม  9  หนวยกิต

                            ภาคการศึกษาท่ี 2
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับ           3(3-0-6) 
         บัณฑิตศึกษา2  
         (Academic English for Graduate Studies II) 
วิชาบังคับ 
LAW 604 กฎหมายแพงข้ันสูง                       3(2-2-5)
         (Advanced Civil Law) 
LAW 605 กฎหมายอาญาข้ันสูง                  3(2-2-5)  
         (Advanced Criminal Law) 
วิชาเลือก 
LAW 6XX (วิชาเลือก)                              3(2-2-5)
LAW 6XX (วิชาเลือก)                              3(2-2-5) 
LAW 6XX (วิชาเลือก)                              3(2-2-5)  

รวม  15  หนวยกิต
 

ชัน้ปที่ 2
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0)
         (Qualifying Examination) 
LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                             6(0-18-9)
         (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต

LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0)
         (Qualifying Examination)  
LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-12)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต
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ชัน้ปที ่3
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต
 

ชัน้ปที ่4
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต

LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                             6(0-18-9)
         (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต
 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
LAW  600    ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร                    3(2-2-5) 
   (English for Legal Science Research) 
 ศัพทเทคนิคและสํานวนทางนิติศาสตรที่ใชในการอานภาษาอังกฤษเพื่อสรุปสาระวิเคราะห-สังเคราะห
ประเด็นทางกฎหมาย รวมท้ังเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนรายงานวิจัยทางนิติศาสตร กฎหมายเปนภาษาอังกฤษเพื่อ
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงในระดับชาติและนานาชาติ 
 Technical terminology of legal science for English reading to summarize contents of law’s analysis and 
synthesis, as well as to develop writing skills of legal research reports and law articles in English to be 
published in highly qualified national and international journals. 
 
ENL 601    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 1    3(3-0-6) 
       (Academic English for Graduate Studies I) 
 สรางเสริมความรู ความเขาใจ วิธีการ และกลยุทธการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการดานการฟงและการพูด เพื่อนําเสนอขอมูล การจดบรรยาย การอานบทอานเฉพาะดาน 
และการเขียนความเรียงวิชาการ 
 Development of knowledge, understanding, learning approaches, and learning strategies which are 
necessary for graduate studies, focusing academic English skills: listening and speaking for presentation, note 
taking, reading in specific content area, and writing academic essays. 
 
ENL   602  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 2            3(3-0-6) 
      (Academic English for Graduate Studies II) 
 สรางเสริมความรู ความเขาใจ วิธีการและกลยุทธการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับที่สูงข้ึน โดยเนน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การพูดเพื่อนําเสนอขอมูล  การอานบทความวิชาการ รายงานการวิจัย  
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และการเขียนวิทยานิพนธ 
 Further development of knowledge, understanding, learning approaches, and learning strategies which 
are necessary for graduate studies, focusing academic English skills: oral presentation, reading journal articles 
and research reports, and thesis writing.  
  
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
LAW  601  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced Research Methodology of Legal Science) 
 ความสัมพันธของนิติศาสตรกับวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาความรูทางกฎหมายท่ีถูกตองตามวิธีวิจัย
ทางนิติศาสตรทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงผสานวิธีโดยออกแบบและวางแผนวิจัยท่ี
เหมาะสม การเขียนโครงการวิจัยเพื่อทําดุษฎีนิพนธ: กําหนดปญหาวิจัย วัตถุประสงค แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายและสรุปผลวิจัย การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเปนดุษฎีนิพนธที่
นําไปแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือยกรางกฎหมายใหมที่พัฒนานวัตกรรมกฎหมายเพื่อความกาวหนาทางนิติศาสตร 
 Relations of legal science and scientific methods to search for accurate knowledge of law according 
to legal research methods: qualitative and quantitative research, or mixed-method research with appropriate 
research design and planning; writing research project for dissertation: formulating research question, 
objectives, conceptual theories in research; data collection and analysis; discussion and conclusion of research 
results; writing research report for dissertation, leading to law amendment or new law drafting to develop 
legal innovation for legal science progress. 
 
LAW   602     นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง     3(2-2-5) 
    (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law) 
 ประวัติพัฒนาการสํานักคิดที่เปนรากฐานของนิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายในยุคตางๆ ของโลกตะวันตก
และโลกตะวันออกต้ังแตอดีตถึงปจจุบันใน ไดแก สํานักธรรมศาสตร สํานักกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบานเมือง 
สํานักประวัติศาสตรกฎหมายและสังคมวิทยากฎหมาย  สํานักสัจนิยมกฎหมาย ฯลฯ รวมทั้งสํานักนิติปรัชญา
ทางเลือกที่เกิดข้ึนในยุคใหม เชน สํานักนิติศาสตรแนววิพากษ สํานักกฎหมายมารกซิส สํานักนิติสตรีศาสตร สํานัก
ปรากฏการณวทิยากฎหมายกับปรัชญาหลังนวยุค 
 Historical development of schools of thought founding legal philosophy and theories of law from past 
to present both in Western and Oriental world: moral science, natural law and positive law, historical school of 
law and sociology of law, legal realism, etc; new schools of alternative legal philosophy: critical legal school, 
Marxist law, Feminist legal science, legal phenomenology and post modern philosophy. 
 
LAW    603   กฎหมายมหาชนขั้นสูง        3(2-2-5) 
   (Advanced Public Law) 
 ปรัชญาที่เปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายมหาชน ลักษณะ บอเกิด และประเภทของกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายตางๆ ของโลก ประวัติพัฒนาการ
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กฎหมายมหาชนในตางประเทศและประเทศไทย ทฤษฎีเก่ียวกับรัฐและสถาบันการเมืองของรัฐ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย 
การแยกอํานาจ และถวงดุลอํานาจ ทฤษฎีอํานาจรัฐและการใชอํานาจปกครอง อํานาจดุลยพินิจและอํานาจผูกพัน 
ทฤษฏีความชอบธรรมและควบคุมการใชอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐ และหลักนิติ
ธรรม 
 Philosophy founding theories of public law; nature, sources and types of public law, especially 
constitutional law and administrative law; principles of public law in various world legal systems; historical 
development of public law in foreign counties and Thailand; theories of State and its political institutions; 
theories of sovereignty, separation of power, check and balance; theories of State power and its exercise of 
administrative power, discretionary power and mandatory power; theories of legitimacy and control of State 
power exercise, especially principles of constitutionalism, legal state and the rule of law. 
 
LAW   604     กฎหมายแพงขั้นสูง                 3(2-2-5)  
   (Advanced Civil Law) 
 ประวัติพัฒนาการและปรัชญาท่ีเปนรากฐานของระบบกฎหมายเอกชน ลักษณะ บอเกิด และประเภทของ
กฎหมายเอกชน โดยเฉพาะกฎหมายแพง-พาณิชยและกฎหมายอาญา แนวคิดทฤษฎีกฎหมายเอกชน เชน สภาพ
บุคคล เจตนา ความเสมอภาค ความรับผิด ละเมิด หลักสุจริต และนิติสัมพันธและนิติกรรมแบบตางๆ ในกฎหมาย
เอกชน 
 Historical development and philosophy founding the system of private law; nature, sources and types 
of private law, especially civil-commercial law and criminal law; conceptual theories of private law, such as 
persons, intent, equality, liability, tort, principle of good faith, and various forms of juristic relations and 
juristic acts.   
 
LAW   605    กฎหมายอาญาขั้นสูง                 3(2-2-5) 
   (Advanced Criminal Law) 
 ประวัติพัฒนาการและปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมายอาญา ลักษณะและบอเกิดของกฎหมาย
ทฤษฎีวาดวยสาเหตุของอาชญากรรม ทฤษฎีวาดวยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธ
ของกระบวนการยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายอาญา การปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดและแกไขผูกระทําผิดใหกลับเปนคนดี ทฤษฎีวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ความสัมพันธระหวางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา 
 Historical development and philosophy founding theories of criminal law; nature and sources of 
criminal law; theories of origin of crime; theories of punishment, offense, and criminal liability; relations 
between criminal justice administration and criminal procedure; efficiency of criminal law enforcement; 
wrongdoer treatment and correction; theories of prevention and suppression of crimes; relations of 
criminology and penology with criminal policy and criminal law. 
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LAW   606   ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ       3(2-2-5)  
             (Theory of Comparative Law) 
 ประวัติพัฒนาการ ความหมายและความสําคัญของการเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวพันกับนิติศาสตรแขนง
อ่ืน หลักพื้นฐานของทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ นิติวิธีที่ใชในการเปรียบเทียบกฎหมาย การจัดสกุลกฎหมายของโลก
จากอดีตถึงปจจุบัน ปญหากฎหมายเปรียบเทียบอันเกิดจากแนวคิดพื้นฐานของสกุลกฎหมายท่ีสําคัญของโลกใน
ปจจุบัน : สกุลกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค สกุลกฎหมายคอมมอนลอว สกุลกฎหมายสังคมนิยม สกุลกฎหมาย
ศาสนาและกฎหมายขนบประเพณีนิยม  
 Historical development, definition, and significance of comparison of laws in relation to other 
branches of legal science; basic principles of comparative law theories; legal methods to be applied in the 
comparison of laws; the classification of world legal system from ancient to present time; comparative law 
problems deriving from basic thoughts of principal legal systems in the present world: Romano-Germanic law, 
common law, socialist law, canon and customary laws. 
    
 3.  หมวดวิชาเลือก 
หมวดกฎหมายแพง-พาณิชย (Civil-Commercial Law) 
LAW    611   กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง-พาณิชยและอนุญาโตตุลาการขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Commercial-Civil Procedural Law and Arbitration) 
 ประวัติพัฒนาการ บอเกิด และหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง-พาณิชยของไทย
และตางประเทศ วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความแพง-พาณิชยของประเทศไทยและตางประเทศ เขตอํานาจ
ศาล การพิจารณาโดยขาดนัดและอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในช้ันอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา 
การบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่งศาล ลักษณะ รูปแบบ และเหตุผลในการเลือกใชวิธีการระงับขอพิพาททางการคา 
ทฤษฎี หลักกฎหมายและเทคนิควิธีที่นํามาใชในการระงับขอพิพาท วิวัฒนาการ ขอดีและขอเสียของวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ ขอพิจารณาในการเจรจาและยกรางสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกสถานท่ีพิจารณาและ
กฎหมายบังคับ ทั้งท่ีเปนกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ 
 Historical development, sources, and principles of law in foreign and Thai Commercial-Civil Procedural 
Code; comparative analysis of foreign and Thai commercial-civil procedural laws, procedures in case of 
default, procedures in the Appeal Court and the Supreme Court; execution of judgments and orders:  nature, 
models and reasons to choose trade dispute settlement methods; theories, principles and techniques applied in 
the course of settlement; evolution, advantages and disadvantages of arbitration; issues taken into 
consideration in negotiation, and drafting arbitration contracts; choice of law and forum for arbitration 
according to Thai law and international law. 
 
LAW   612    กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Labor Law and Procedures) 
 กําเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยและตางประเทศ หลักทฤษฎีกฎหมายแรงงาน กฎเกณฑและ
กฎขอบังคับเก่ียวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมาย
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ประกันสังคม การระงับขอพิพาทแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ
กฎหมายไทยกับตางประเทศ รวมท้ังกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ 
 Origins and evolution of foreign and Thai labour laws; principles of legal theories of labour law; rules 
and regulations on labour policy of States; labour protection law; labour relations law; social security law; 
settlement of labour disputes and judicial proceedings of labour court by comparative studies and analysis of 
foreign and Thai law, as well as international labour law. 
 
LAW   613     กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Intellectual Property Law and Procedures) 
 แนวความคิดและทฤษฎีกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยและตางประเทศ วิเคราะหเปรียบเทียบหลัก
กฎหมายในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พระราชบัญญัติ
จัดต้ังและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของตางประเทศ  
 Concepts and theories of foreign and Thai intellectual property laws; comparative analysis on principles 
of law in Copyright Act, Patent Act, Trademark Act, Act of Establishment and Procedure of Intellectual 
Property and International Trade Court, and other related laws with foreign intellectual property laws. 
 
LAW    614     กฎหมายคุมครองผูบริโภคและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง   3(2-2-5)  
   (Advanced Consumer Protection Law and Procedures) 
 ทฤษฎีกฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ ความหมายของผูบริโภค การคุมครองสิทธิของผูบริโภคและธุรกิจการคา
ตามพระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค สินคาไมปลอดภัย และกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายอาหาร ยา 
เคร่ืองสําอาง วัตถุมีพิษ การพิมพ วิทยุและโทรทัศน การกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด หลักกฎหมายวา
ดวยความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑสินคาและบริการ ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีสวนสําคัญตอ
การกําหนดลักษณะของบรรจุภัณฑ วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในกฎหมายไทยกับตางประเทศ 
 Comparative theories of torts law; definition of consumers; consumer protection and trade business 
under the Act of Consumer Protection and Unsafe Product, and other laws, i.e. laws of foods, drugs, 
cosmetics and toxics, printing, radio and television; including laws relating to price fixing and antitrust law; 
principles of law on liability for injuries or damages deriving from products of goods and services. 
Environmental issues in the determination of packaging’s characteristics; comparative studies of consumer 
procedure in foreign and Thai laws. 
 
LAW   615     กฎหมายลักษณะลมละลายและฟนฟูกิจการขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)    
 กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการของไทยและตางประเทศ การขอฟนฟูกิจการ การ
ฟองคดีลมละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษทรัพย ยึดทรัพย การระงับขอพิพาทเก่ียวกับการฟนฟูกิจการและการ
ลมละลาย การพิพากษาคดีใหลมละลาย การปลดจากการลมละลาย 
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 Foreign and Thai laws of Obligations, and of business reconstruction and bankruptcy; application to 
revive a business entity; filing of bankruptcy case suits; debt restructuring; attachment and seizure of 
property; the settlement of disputes on business reconstruction and bankruptcy; adjudication of bankruptcy 
cases; and discharge from bankruptcy. 
 
LAW    616     กฎหมายภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรขั้นสูง   3(2-2-5) 
     (Advanced Taxation Law and Tax Court Procedures) 
  วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีภายในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางกฎหมายภาษี กฎหมาย
การคลังและกฎหมายการเงิน ทฤษฎีกฎหมายวาดวยประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษีและการ
คุมครองเอกชนผูเสียภาษี หลักการภาษีอากรประเภทตางๆ: ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงิน
ได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สนธิสัญญาปองกันการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับนานา
ประเทศ การวางแผนภาษีอากรใหสอดคลองเหมาะสมกับประเภทขององคกรธุรกิจและสัญชาติของผูรวมลงทุน 
รวมท้ังกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรของไทยกับตางประเทศ  
 Comparative analysis of taxation within economic system; relations between tax law, public finance 
law and fiscal law on State budgeting; legal theories on tax categories, tax base, tax rate, taxation and 
protection of tax payer; principles of various taxes: revenue tax, custom tax, excise tax, income tax, value 
added tax, special business tax, property tax, estate tax, etc.; formulation of taxation policies to solve 
economic problems or for economic development; double taxation treaties between Thailand and other 
countries; tax planning suitable to types of business organizations and nationality of joint investors, as well as 
law of tax court procedures. 
 
หมวดกฎหมายอาญา (Criminal Law) 
LAW   621     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร            3(2-2-5)   
   (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science) 
 ประวัติพัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาในประเทศไทยและตางประเทศ ความสัมพันธของ
กระบวนการดําเนินคดีอาญากับการคุมครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย หลักกฎหมายในประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาลอาญา การฟองคดีอาญาและคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน ยึด และปลอยช่ัวคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ 
ความสัมพันธของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตรเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและการพิสูจน
หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในชั้นศาล การฟองคดีอาญา การไตสวนมูลฟอง การพิจารณาคําพิพากษา คําสั่งการ
อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ 
 Historical development of criminal procedure law in Thailand and foreign countries; relations between 
criminal procedural process and liberty protection of persons in Thai society; principles of law in Criminal 
Procedure Code: powers of inquiry officials and competency of criminal courts; prosecution of criminal cases 
and filing of civil cases in connection with criminal offences; citation, summons and warrants; arrest, 
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detention and imprison; search, seizure and bail; inquiry; postmortem inquest; relations between medical 
science and forensic science for its merit in investigation and inquiry in criminal cases, including verification of 
evidences for adjudication in court; prosecution of criminal cases; preliminary examination; hearing judgments 
and orders in the Appeal Court and the Supreme Court; execution of judgments and fees; pardons; 
commutation and reduction of punishment. 
 
LAW   622    กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
   (Advanced Criminal Law and Economic Crimes) 
 ประวัติพัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและตางประเทศ ลักษณะและบอเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวา
ดวยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นิยามของ
อาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและขามชาติ ความผิดอาญาที่เก่ียวเนื่อง
กับธุรกิจ กลไกของรัฐและมาตรการในการปองกันและปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับ
การปองกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 Historical development of foreign and Thai criminal law; nature and sources of criminal law; theories 
of punishment, offence, criminal liability; relations between administration of criminal justice and criminal 
procedure law; efficiency of criminal law enforcement and criminal justice administration; definition of 
economic crimes; crimes deriving from national and transnational business transactions; criminal business 
offences; State mechanism and measures on business crimes prevention and suppression; legal norms on 
money laundering prevention; policy and measures on economic crimes suppression. 
 
LAW 623    กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขั้นสูง               3(2-2-5) 
   (Advanced Anti-Money Laundering Law)  
 ประวัติพัฒนาการของการดําเนินการตอทรัพยสินที่มีการปกปดเปลี่ยนสภาพ แนวคิดทฤษฎีของกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน แหลงสถานที่ฟอกเงิน 
หลักเกณฑในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน หนาที่
ของสถาบันการเงินในการดําเนินการกับธุรกรรมฟอกเงิน หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน การดําเนินคดีกับทรัพยสินที่เก่ียวของตามกฎหมายนี้ 
 Historical development of proceedings of hidden or modified condition of properties; concepts and 
theories of law on prevention and suppression of money laundering; meaning, nature, modalities and methods 
of money laundering; sources of money laundering; rationales of existing anti-money laundering law in 
Thailand; rules in the Prevention and Suppression of Money Laundering Act, B.E.2542; wrongful acts on money 
laundering; duties of financial institutions in dealing with money laundering transactions; agencies to enforce 
laws on prevention and suppression of money laundering and prosecution of money laundering. 
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LAW   624    กฎหมายขั้นสูงวาดวยการระงับขอพิพาททางเลือก   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Alternative Dispute Resolution) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงและวิธีการระงับขอ
พิพาททางเลือกในประเทศไทยและตางประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแยงคือ การหลีกเล่ียง การเจรจาตอรอง 
การไกลเกล่ียขอพิพาท อนุญาโตตุลาการ การฟองรอง การเผชิญหนาและประทวงอยางสันติ การใชกําลัง กฎเกณฑ
และกฎขอบังคับเก่ียวกับวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกล่ียขอพิพาท 
อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล กฎเกณฑและกฎขอบังคับเก่ียวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรม
เชิงเยียวยา การไกลเกล่ียฟนสัมพันธในคดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมรวมสมัย 
 Comparative analysis of philosophy and theories of criminal law on conflict management and 
alternative dispute resolution in Thailand and foreign countries; modalities of conflict management, such as 
avoidance, negotiation, arbitration, litigation, non-violence confrontation, and the use of force; rules and 
regulations concerning alternative dispute resolution procedures e.g. negotiation, mediation, arbitration and 
litigation; rules and regulations concerning administration of restorative justice, criminal restorative mediation, 
and contemporary justice. 
 
LAW   625  กฎหมายอาญาระหวางประเทศขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Criminal Law) 
 ทฤษฎีกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การกระทําผิดอาญาระหวางประเทศในยามสันติและสงคราม อํานาจ
ศาลแหงรัฐในคดีอาญาระหวางประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมายระหวางประเทศ: อาชญากรสงคราม 
ความผิดฐานกอการรายขามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ การทรมาน การลงอาญานักโทษที่ผิดธรรมดา
และทารุณ กฎเกณฑวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศและขามชาติ ความผิดใน
กฎหมายอาญาระหวางประเทศ: การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การลางเผาพันธุ การคายาเสพติด การลักพาตัว 
การคาทาส และโจรสลัด ความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุมอาชญากรรม การออกกฎหมายภายในและการ
ใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาทางอาญาระหวางประเทศ ความรับผิดทางอาญาระหวางประเทศของผูกระทําความผิด 
กฎเกณฑความรวมมือระหวางรัฐในการสงผูรายขามแดน 
 Theories of international criminal law; international criminal wrongful acts in time of peace and war; 
State jurisdiction on international criminal cases; crime’s judicial proceedings in international law: war criminals, 
international terrorist crimes; violations of human rights: torture, cruel and unusual punishment of criminal 
prisoners; rules of prevention and suppression of international crimes; international criminal offences: 
aggression, war crimes, genocide, drug trafficking, kidnapping, slave trade and piracy; international 
cooperation on international crime controls; internal criminal legislation and ratification of international criminal 
treaties; international criminal liability of offenders; rules of international cooperation on extradition. 
 
หมวดกฎหมายมหาชน (Public Law) 
LAW   631    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced Economic Public Law) 
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 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบอเกิด หลักกฎหมายอันมีที่มา
จากอุดมการณทางเศรษฐกิจและสังคมและโครงสรางของรัฐ การจัดองคการของรัฐทางเศรษฐกิจในสวนกลางและ
ทองถ่ิน กฎหมายและกฎเกณฑที่รัฐเขาควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังการควบคุมการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเขาดําเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่รัฐ
อาจนํามาใชในการแกไขปญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ การควบคุมการแทรกแซงของรัฐทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ โดยมาตรการทางการเมือง ทางฝายปกครอง และทางศาล  
 Historical development of economic public law, its nature and sources; principles of law derived from 
socio-economic ideology and structure of States; economic organization of State at central and local levels; 
rules and regulation on State’s controls in operation of economic activities, both state’s control of private 
economic activities and that of economic activities in state enterprises, privatization of state enterprises; 
state’s measures for solving problems of relevant economic public law; control of state’s economic 
intervention by political, administrative and judicial measures 
 
LAW    632    กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ   3(2-2-5) 
   (Advanced Constitutional Law and Procedures) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตางประเทศ ทฤษฎีสัญญาประชาคม
และลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บอเกิดและรูปแบบของการจัดทํารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยและหลักการแยก
อํานาจ ระบอบรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ระบบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของพลเมือง 
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิใหกฎหมายอ่ืนขัดตอรัฐธรรมนูญ ระบบพรรคการเมืองและ
กระบวนการเลือกต้ัง การใชอํานาจรัฐโดยผานทางรัฐสภา รัฐบาล ระบบศาลและองคกรรัฐอ่ืนๆ ระบบตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ การกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน รวมท้ังวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ                                                                 
 Comparative analysis of foreign and Thai constitutional laws; theory of social contract and 
constitutionalism; sources and modalities of constitutional drafting; theories of sovereignty and separation of 
power; constitutional regime and political institution; government and political systems; civil rights, liberty and 
duties; supremacy of constitution and constitutionality control; political party system and electoral process; 
exercise of State powers through parliament, government, court system and other State organs, inspection 
system of State powers, decentralization and local governments, as well as comparative analysis of 
constitutional court procedure and other organic laws. 
 
LAW    633    กฎหมายปกครองขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   3(2-2-5) 
   (Advanced Administrative Law and Procedures) 
 นิติปรัชญาที่เปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายปกครอง ลักษณะและบอเกิดของกฎหมายปกครอง หลักกฎหมาย 
วาดวยการบริหารรัฐกิจ การใชและตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีวาดวยการกระทําทางปกครอง นิติกรรมสัญญา
ทางปกครอง และความรับผิดของฝายปกครอง การจัดทํากิจกรรมทางปกครองตางๆ การรักษาความสงบเรียบรอย
และการบริการสาธารณะ ระบบการทํางานของเจาหนาที่รัฐ บทบาทหนาที่องคกรทางปกครอง การตรวจสอบการใช
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อํานาจรัฐ ลักษณะคดี เขตอํานาจ โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และการ
บังคับคดีตามคําพิพากษา  
 Legal philosophy founding theories of administrative law; nature and sources of administrative law; 
principles of law on public administration; application and interpretation of administrative law; theories of 
administrative acts and contracts; liabilities; different activities of public administration, such as public security 
and public services; provisions in Administrative Performance Act; roles and functions of administrative 
organizations; inspection of exercising of State and administrative powers. Nature of administrative cases; 
jurisdiction, structure, power and duties of administrative court; administrative court procedure; and 
enforcement of judgments. 
 
LAW    634    กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Public Administration Procedure) 
 ความเปนมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและ
ตางประเทศ แนวคิดพื้นฐานของ “กระบวนการพิจารณา” ทางปกครอง ความสําคัญของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศไทย หลักการสําคัญตางๆ ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายดังกลาว 
 Background and concepts of the need for the law on public administration procedure of Thailand and 
foreign countries, the fundamental concept of administrative “proceedings”, the significance of law on 
administrative procedure of Thailand, the various principles of law on public administration procedure and the 
scope of enforcement of such law. 
 
LAW    635  กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Liability for Wrongful Acts of Officials)  
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของฝายปกครองและเจาหนาที่รัฐ  หลักความรับผิด
ทางปกครองในแนวคําพิพากษาของศาลไทย ความแตกตางระหวางความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพง
และทางอาญา 
 Philosophy, theories and principles of law on liability of administrative agencies and Government 
officials; principles of administrative liability in accordance with the judgments of Thai Courts, differences 
between administrative, criminal, and civil liabilities. 
 
หมวดกฎหมายระหวางประเทศ (International Law) 
LAW    641  กฎหมายระหวางประเทศขั้นสูงและกฎหมายขัดกัน   3(2-2-5) 
   (Advanced International Law and Conflict of Laws) 
 ลักษณะและบอเกิดกฎหมายระหวางประเทศ  ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมาย
ภายใน สภาพบุคคล เขตแดน และเขตอํานาจของรัฐทางบก ทางนํ้า ทางทะเล และนานฟา การรับรองรัฐและการ
รับรองรัฐบาล สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของรัฐในกฎหมายระหวางประเทศ องคการของรัฐในนิติสัมพันธ
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ระหวางประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหวางประเทศของรัฐ การใชและการตีความกฎหมายระหวางประเทศ 
ทฤษฎีเก่ียวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธที่มีองคประกอบตางชาติแทรกซอน หลักเกณฑและกฎเกณฑวา
ดวยการขัดกันของกฎหมาย การแกปญหาการขัดกันของกฎหมาย การขัดกันของเขตอํานาจศาลและการยอนสง 
พระราชบัญญัติสัญชาติ การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว ความตกลงในการเลือกใชกฎหมายบังคับแกสัญญา 
  Nature and sources of international law; relations between international and national laws; subjects of 
international law; territory and land, water, sea and air frontiers of States; recognition of States and 
Governments; rights and duties of States, and State responsibilities in international law; Sate immunities; State 
organizations in international juristic relations; treaties and international obligations of States; application and 
interpretation of international law; theories on conflict of laws; legal relations pertaining to foreign and alien 
compositions; principles and rules of conflict of laws and its solutions, conflict of jurisdictions and renvoi; 
Nationality Act; acquisition of rights or status by aliens; the Agreement on choice of law in contracts. 
 
LAW   642  กฎหมายระหวางประเทศขั้นสูงวาดวยการขัดแยงดวยอาวุธ            3(2-2-5) 
   (Advanced International Law of Armed Conflicts) 
 ทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ กฎหมายและกฎเกณฑวาดวยการ
ขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการรายระหวางประเทศ รวมท้ังความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการราย 
 Theories of international law relating to armed conflicts; laws and regulations concerning international 
armed conflicts and terrorism, as well as international cooperation for preventing and solving problems of 
international armed conflicts and terrorism. 
 
LAW    643  กฎหมายองคการระหวางประเทศขั้นสูง      3(2-2-5) 
   (Advanced International Organization Law) 
 ทฤษฎีของการจัดต้ังองคการระหวางประเทศ ประวัติพัฒนาการสรางความแข็งแกรงใหกับองคการระหวาง
ประเทศ สภาพนิติบุคคลขององคการระหวางประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน โครงสราง
องคกร อํานาจหนาที่ การบริหารองคการระหวางประเทศและเจาหนาที่ระหวางประเทศ กฎหมายเก่ียวกับองคการ
ระหวางประเทศระดับภูมิภาค รูปแบบการพัฒนาองคการระหวางประเทศในอนาคตใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
ประมวลกฎหมายระหวางประเทศ การระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศในกรอบกลไกขององคการระหวางประเทศท้ัง
ระดับโลกและระดับภูมิภาค  
 Theories of the establishment of international organizations; historical development in the 
empowerment of international organizations; legal personality of international organizations according to 
international law and internal laws; organizational structure, powers and duties of international organizations; 
administration of international organizations and international officers; law on regional international  
organizations; future modalities of international organizations that play an important role in the codification 
of international law; international settlement of disputes under international organization mechanism at global 
and regional levels. 
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LAW    644  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน   3(2-2-5) 
   (International Law of Human Rights) 
 ปรัชญาและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชน หลักพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการประวัติศาสตรของ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองคการสันติบาตชาติและสหประชาชาติ รวมท้ังในประเทศตางๆ หลักกฎหมาย
เก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ันพื้นฐานภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย กลไกความรวมมือระดับ
ภูมิภาคเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย  
 Philosophy and theories of human rights and its basic principles of human rights law; historical 
development of protection of human rights under the framework of the League of Nations and the United 
Nations as well as in foreign countries; principles of law on the protection of human rights and fundamental 
rights under Thai constitution and other Thai laws; the mechanism of regional cooperation on the protection 
of human rights in European, American, African and Asian regions. 
 
LAW    645  กฎหมายสหภาพยุโรปขั้นสูง                               3(2-2-5) 
   (Advanced European Union Law) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศยุโรป ลักษณะพิเศษของสภาพนิติบุคคลระหวาง
ประเทศของสหภาพยุโรป ความสัมพันธและความแตกตางระหวางกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายระหวาง
ประเทศ หลักกฎหมายท่ีกําหนดโครงสรางสถาบันองคการและอํานาจหนาที่ของสหภาพยุโรป และอํานาจศาลแหง
สหภาพยุโรป สิทธิและหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะของสหภาพยุโรป หลักกฎหมายเศรษฐกิจ การคา การเงิน การ
คลังของสหภาพยุโรปกําหนดมาตรการรวมตัวทางเศรษฐกิจ กฎหมายแขงขันทางการคาของสหภาพยุโรป มาตรการ
เศรษฐกิจภายในและภายนอกของสหภาพยุโรปอันอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  
 Historical development of regional grouping in Europe; specific nature of legal personality of European 
Union; relations and differences between European Union Law and International Law; principles of institutional 
law governing organizational structure, powers and duties of European Union, as well as jurisdiction of the 
European Court of Justice; rights and duties of its member States; principles of economic, commercial, 
financial and fiscal laws governing economic integration of its member States; internal and external economic 
measures of European Union affecting economic, trade and investment relations between Thailand and 
European Union. 
 
LAW  646  กฎหมายขั้นสูงวาดวยประชาคมอาเซียน      3(2-2-5) 
   (Advanced Law of ASEAN Community) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการจัดต้ังสมาคม
อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศของประชาคมอาเซียนโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทาง กฎหมายและ
ความตกลงตางๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียนและการจัดต้ังประชาคมอาเซียน โครงสรางและองคกรยอย
ของประชาคมอาเซียน ความสัมพันธระหวางกฎหมายอาเซียนกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาที่ของรัฐ
ภาคีภายใตพันธะของประชาคมอาเซียน ความรวมมือดานตางๆ ของอาเซียนในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง และ
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ระหวางประชาคมอาเซียนกับประเทศหรือกลุมประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเนนกิจกรรมตาง ๆ ของไทยใน
กรอบของประชาคมอาเซียน ตลอดจนวิเคราะหเปรียบเทียบระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
 Historical development of regional grouping in South East Asia and establishment of the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) considering its legal personality by ASEAN Community legal instruments and 
agreements among ASEAN member States, especially ASEAN Charter and the establishment of ASEAN 
Community, its structure and subsidiary organs; relations between ASEAN laws and international law; rights and 
duties of members States under ASEAN Community obligations; different aspects of ASEAN co-operation 
among its member States and between ASEAN Community and other countries or groups outside the region, 
particularly those activities by Thailand within the framework of ASEAN Community, as well as comparative 
analysis of  internal legal systems of ASEAN member States. 
 
LAW    647  กฎหมายขั้นสูงวาดวยความรวมมือลุมน้ําโขง     3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Mekong Basin Cooperation) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง การจัดต้ังคณะกรรมการแมน้ําโขง
ตอนลางภายใตการอุปถัมภของสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศของท้ัง
สององคการโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทากฎหมายและความตกลงตางๆ ของคณะกรรมการแมน้ําโขงตอนลาง
และคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง โครงสรางและองคกรยอยขององคการท้ังสอง ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมน้ํา
โขงกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ความรวมมือ
ดานตางๆ ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง และระหวางคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงกับ
ประเทศหรือกลุมประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะกิจกรรมของโครงการความรวมมือ Greater Mekong  
Sub-region (GMS) ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐริมฝงแมน้ําโขง 
 Historical development of regional grouping of riparian States in the Mekong river basin; the 
establishment of the Mekong Committee of the Lower Mekong Basin and the Mekong Commission; and 
examine their international legal personality by Mekong instruments and agreements among Mekong riparian 
States; their structure and subsidiary organs; relations between Mekong law and international law; rights and 
duties of members States under Mekong obligations; different aspects of Mekong co-operation among its 
member States and between ASEAN and other countries or groups outside the region, especially those 
activities of cooperation projects of Greater Mekong Sub-region (GMS), as well as study internal legal systems 
of Mekong riparian States.   
 
หมวดกฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Law) 
LAW    651  กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศขั้นสูง           3(2-2-5) 
   (Advanced International Economic Law) 
 ปรัชญาที่เปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประวัติพัฒนาการของหลักกฎหมายเก่ียวกับ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ: องคการการคาโลก (WTO) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
ธนาคารโลก (World Bank) และองคการชํานัญพิเศษอื่นๆของสหประชาชาติทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑและขอบังคับของ



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 27

ความสัมพันธและการรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการคาของกลุมประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ เชน สหภาพยุโรป กลุมนาฟตา อาเซียน ฯลฯ สิทธิหนาที่และสิทธิประโยชนของรัฐสมาชิกความตกลง
การคาเสรี (FTA) ในกรอบขององคการการคาโลก (WTO) แกตต และบีทีเอน (Brussels Tariff Nomenclature) ความ
ตกลงทางการคาระหวางประเทศวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร มาตรการตางๆของรัฐในการแทรกแซงและปองกัน
การกระทําที่ไมเปนธรรมทางการคาจากการรวมกลุมการคาระหวางประเทศ 
 Philosophy founding theories of international economic law; historical development of principles of law 
relating to international economic relations: World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund 
(IMF), World Bank and other UN specialized agencies in economics. Rules and regulations of international 
economic relations and groupings, various regional commercial and economic groupings, e.g. European Union, 
NAFTA, ASEAN, etc.; rights and duties of members States of free trade agreements (FTA) in the framework of 
WTO, GATT and BTN, international trade agreements on tariffs; various measures of States in the intervention 
and protection of unfair trade acts from international trade groupings.   
 
LAW    652    กฎหมายการคาระหวางประเทศขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Trade Law) 
 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับการนําเขาและสงออกของไทย กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร 
หลักกฎหมายการคาของตางประเทศ หลักความตกลงทางการคาระหวางประเทศของแกตตและองคการการคาโลก 
กฎเกณฑและกฎระเบียบวาดวยการเปดเสรีทางการคาและสงเสริมการคาที่เปนธรรม และความตกลงยอยท่ีเก่ียวของ 
เชน ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา การอุดหนุนและมาตรการตอบโต การทุมตลาด และอากร
ตอตานการทุมตลาด กฎเกณฑและกฎระเบียบทางการคาบริการระหวางประเทศขององคการการคาโลก วิเคราะห
เปรียบเทียบกฎหมายธุรกรรมพาณิชยระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการสงสินคาเขาออกผานพรมแดนของรัฐ 
กฎหมายและหลักปฏิบัติเก่ียวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ สัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศภายใต
อนุสัญญา United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980 และอนุสัญญา
เฉพาะท่ีเก่ียวกับซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การใชสัญญามาตรฐาน Incoterms วิธีการชําระราคา การชําระเงินโดย
เลตเตอรออฟเครดิต การขนสงสินคาทางทะเล ทางบกและทางอากาศ การประกันภัยสินคา และการระงับขอพิพาท
ทางการคา การเจรจาตอรอง การประนอมขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในทางธุรกรรมการ
พาณิชย  
 Laws regarding the control and supervision of import and export from Thailand; laws and procedures 
on customs; legal principles of foreign laws of some countries and trade agreements, namely GATT and WTO; 
rules and regulations on trade liberalization and the promotion of fair trade; and related arrangements, e.g. 
technical barriers to trade, subsidies and counter-veiling measures, dumping and anti-dumping, as well as 
WTO rules and regulations on international trade in services. Comparative analysis on law of international 
commercial transactions regarding imports and exports across frontiers of States; laws and practices of 
international sale of goods and its purchasing contracts under the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods,1980 and other special conventions; use of standard contracts and Incoterms; 
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modes of payment; letter of credit; carriage of goods by sea, air and land; marine insurance; settlement of 
disputes e.g. negotiations, conciliation and international commercial arbitration. 
 
LAW    653    กฎหมายการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ    3(2-2-5) 
   (Banking and International Monetary Law) 
 หลักกฎหมายการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ ลักษณะของกฎหมายและกฎเกณฑเก่ียวกับการ
ดําเนินธุรกรรมบริการทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของ
กฎหมายท่ีใชบังคับกับธุรกิจตางประเทศ บรรษัทธนาคารระหวางประเทศ การลงทุนรวมในบรรษัทธุรกิจระหวาง
ประเทศ การกูเงินระหวางประเทศ ธุรกิจประกันระหวางประเทศ  การค้ําประกันระหวางประเทศ การลงทุนรวมใน
สัมปทานตางประเทศ การลงทุนของตางชาติในประเทศไทย การลงทุนของคนไทยในตางประเทศ และการรวมลงทุน
ของนักลงทุนไทยกับตางชาติ การออกพันธบัตรในตางประเทศของบริษัทเอกชน การกูยืมเงินจากตางประเทศเพื่อการ
ลงทุน ทั้งจากสถาบันเอกชน รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ 
 Principles of international monetary and banking law; nature of laws and regulations governing 
international monetary and banking service business transactions, in comparison with nature and roles of law 
applicable to foreign business: international banking enterprises, joint venture in international business 
enterprises, international loan, international insurance, international guarantee joint venture with foreign 
concessions, etc; foreign investments in Thailand, Thai investments in foreign countries, and joint ventures 
between Thai and foreign investors, issues of bond in foreign countries by private companies; foreign loans 
for investment, from private institutions, foreign governments and international organizations.   
 
LAW    654     กฎหมายการคลังและภาษีอากรระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
   (International Fiscal and Taxation Law) 
 ทฤษฎีกฎหมายวาดวยประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุมครองเอกชนผูเสียภาษี 
หลักการภาษีอากรประเภทตางๆ คือ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจหรือ
พัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลของไทย สนธิสัญญาปองกันการเก็บภาษีซอนระหวาง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ การจัดเก็บภาษีอากร รูปแบบอื่นนอกจากภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และภาษีศุลกากร การวางแผนภาษีอากรใหสอดคลองเหมาะสมกับประเภทขององคกรธุรกิจและสัญชาติของผูรวม
ลงทุน  
  Legal theories on tax categories, tax base, tax rate, taxation and protection of tax payer; principles 
of various taxes: revenue tax, custom tax, excise tax, income tax, value added tax, special business tax, 
property tax, estate tax, etc.; formulation of taxation policies to solve economic problems or for economic 
development; personal and corporate income tax in Thailand; double taxation treaties between Thailand and 
other countries; other forms of tax collecting, besides income tax, value added tax, special business tax, 
customs tax; determining taxable events,calculating taxes to be assessed; tax planning suitable to types of 
business organizations and nationality of joint investors. 
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LAW    655    กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
   (Law of International Commercial Arbitration) 
 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการระงับกรณีพิพาททางการคาโดยใชอนุญาโตตุลาการทางการคา
ระหวางประเทศ องคประกอบและประเภทของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ กฎหมายท่ีใชกับวิธีส
บัญญัติและสารบัญญัติเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ การจัดต้ังและการจัดองคการของ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ: อํานาจหนาที่ เขตอํานาจอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาความของ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ รวมท้ังคําตัดสิน การยอมรับ การบังคับตามคําตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ 
 Principles of law and practices concerning international commercial arbitration; elements and types of 
international commercial arbitration; applicable laws to international commercial arbitration procedures and 
substances. The establishment and organization of international commercial arbitration: powers, duties, 
jurisdiction, conduct of proceedings of international commercial arbitration, and awards in international 
commercial arbitration; recognition and enforcement of arbitral awards. 
 
LAW    656    กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-2-5) 
   (International Law of Natural Resources) 
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเ ก่ียวกับระบอบการอนุ รักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก แรธาตุ กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปาไม อุทยานแหงชาติ ทั้งบนบกและในทะเล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแบบ
ยั่งยืน 
   Philosophy and theories of international law concerning the regime of  conservation and utilization of 
natural resources, such as minerals, natural gas, oil, forests, national parks, both on the land and under the 
sea, biodiversity; international cooperation for sustainable exploitation and conservation of natural resources. 
 
LAW    657    กฎหมายพลังงานระหวางประเทศขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Energy Law) 
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับระบอบการขุดคน การใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรพลังงาน ไดแก น้ํามันปโตเลียม กาซธรรมชาติ ทรัพยากรพลังงานอื่นทั้งบนบกและในทะเล รวมท้ัง
ทรัพยากรพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรพลังงานแบบยั่งยืน 
 Philosophy and theories of international law on the regime of  exploitation, utilization and 
conservation of energy resources, such as petroleum, natural gas, and other energy resources, both on the 
land and under the sea, as well as other alternative energy resources; international cooperation and 
agreements for sustainable exploitation and conservation of energy resources. 
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LAW    658    กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced International Environmental Law) 
 หลักกฎหมายระหวางประเทศที่ใชกับสิ่งแวดลอม วิกฤติสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศโลก 
กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ การคุมครองและการอนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกัน
สิทธิของประชาชนใหอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ ความสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอมตอระบบการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายควบคุมการใชที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอ่ืนๆ ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การเรียกคาเสียหายในคดีสิ่งแวดลอม 
 Principles of international law governing environment; environmental crisis and its effects on global 
ecology; laws on pollution controls, sustainable protection and conservation of environment; government 
policies protecting citizen’s rights to live in a suitable environment; importance of environmental management 
on international trade system; laws  concerning controls of land utilization and city planning; legal measures 
and other measures to conserve the environment ; claims for damages in environmental cases. 
 
กลุมกฎหมายประยุกต (Applied Law) 
LAW    661  กฎหมายการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศ       3(2-2-5) 
   (Law of International Transports and Logistics) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีที่เปนรากฐานของกฎหมายการขนสงและโลจิสติกส บอเกิดของกฎหมาย
การขนสงและโลจิสติกส แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนํากฎหมายมาบังคับใชในธุรกิจการขนสง โลจิสติกส และซัพ
พลายเชน กฎหมายภายเก่ียวกับธุรกิจการขนสง โลจิสติกส และซัพพลายเชน โดยเนนที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
วาดวยการขนสงรูปแบบตางท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ กฎหมายเก่ียวกับภาษี กฎหมายและระเบียบวิธีการ
ศุลกากร กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน การใชบังคับและการตีความ กฎหมายการ
ขนสงและโลจิสติกส รวมท้ังการระงับกรณีพิพาทคดีเก่ียวกับการขนสงและโลจิสติกส 
 Comparative analysis of concepts and theories founding transports and logistics laws; sources of 
transports and logistics law; concepts and conducts of introducing laws to apply to transports, logistics and 
supply chain businesses; domestic laws that related to transports, logistics and supply chain business; emphasis 
on laws and regulations of various transportation by sea, air and land transportation; laws related to tax; 
laws and regulations related to customs; investment promotion laws; insurance and agent laws; application and 
interpretation of transports and logistics laws, as well as settlement of transports and logistics disputes. 
 
LAW    662  กฎหมายการบินและอวกาศระหวางประเทศ            3(2-2-5) 
   (Law of International Aviation and Aerospace) 
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับระบอบอากาศและอวกาศ พรมแดนทางอากาศและอวกาศ 
อํานาจอธิปไตยเหนือนานฟาและอํานาจของรัฐในการควบคุมการใชสนามบิน กฎเกณฑวาดวยการจลาจรและการ
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ การออกกฎระเบียบและ
ขอบังคับระหวางประเทศในกิจกรรมดานอวกาศ ทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ การใชบริเวณหวงอวกาศใน
ปจจุบันและอนาคต ระบอบกฎหมายของหวงอวกาศและดวงดาวตางๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศรวมท้ัง
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การจดทะเบียนยานอวกาศ ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมดานอวกาศ การชวยเหลือนักบินอวกาศ
และยานอวกาศเมื่อประสบภัย กฎหมายระหวางประเทศดานการใชประโยชนหวงอวกาศเพื่อการทหารและเศรษฐกิจ  
 Theories and principles of international law relating to air and outer space regime and frontiers; 
sovereignty over territorial air and State powers to control the use of airports; rules on international air 
traffics and transports; international organizations to control air traffics; legislation of international rules and 
regulations for outer space activities at national and international levels; the use of outer space at present 
and in the future; legal regime of outer space and various stars; legal status of spacecrafts and their 
legislation; liability for damages deriving from outer space activities; emergency reliefs of astronauts and 
spacecrafts; international law on the use of outer space for military and economic interests.    
 
LAW    663    กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล    3(2-2-5) 
   (Law of Information Technology and Digital Media) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาท่ีเปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศและส่ือ
ดิจิทัล ทั้งในประเทศไทย ตางประเทศและระหวางประเทศ หลักกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือ
ชื่อทางอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส การคุมครองขอมูลสวนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร การละเมิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและตางประเทศเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและ
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกันและปราบปรามการะกระทําผิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การละเมิด
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยและตางประเทศ 
ตลอดจนคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลในคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรมของการ
ผูประกอบการดานขอมูลขาวสาร 
 Comparative analysis on philosophy founding theories of law concerning information technology, both 
in Thailand and at international levels; principles of Law on electronic business transactions, digital signature, 
electronic currency transfers, protection of electronic personal data, computer crimes violation of laws relating 
to information technology; e-commerce through internet system, digital signature; comparative analysis of 
foreign and Thai laws concerning information technology, international Law and cooperation for preventing 
and suppressing wrongful acts of information technology Law; violation of laws on information technology, e-
commerce and digital signature in Thailand and foreign countries, as well as awards in arbitration and 
judgments in information technology cases; ethics of information data entrepreneurs. 
 
LAW    664   กฎหมายสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม             3(2-2-5) 
   (Law of Mass Communication and Telecommunications) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบหลักจริยธรรม นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการบริหารกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม หลักกฎหมาย กฎเกณฑและ
ขอบังคับเก่ียวกับโทรคมนาคม การสื่อสารทางเคเบิล ดาวเทียม อินเตอรเน็ท และส่ืออิเล็กโทรนิกสอ่ืนที่เก่ียวของสิทธิ 
หนาที่ ความรับผิดชอบ และเสรีภาพของการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม การระงับขอพิพาทและการพิจารณา 
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คดีการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
 Comparative analysis: principles of ethics, policy and laws of mass communication and 
telecommunications; laws on frequency distribution, mass communication and telecommunication administration; 
principles of laws and regulations concerning telecommunications, internet, cable and satellite communications, 
and other related electronic medias; rights, duties, responsibilities and liberty of communications and 
telecommunications; settlement of dispute and judicial proceedings on mass communications and 
telecommunications. 
 
LAW    665   กฎหมายสาธารณสุขและการแพทยขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Medical and Public Health Law) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาและหลักกฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุขและการแพทย กฎหมาย
สุขภาพและการแพทย รวมท้ังการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับนโยบายและมาตรการทางสุขภาพวาดวย การดูแล
สุขภาพและรักษาโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรคติดตอและพิษวิทยา 
ตลอดจนกฎหมายยาเสพติด กฎหมายเก่ียวกับสุขาภิบาล อนามัยส่ิงแวดลอม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 
กฎหมายและการตรากฎหมายเก่ียวกับอาหารและยา การควบคุมการนําเขาและสงออกยารักษาโรค เคร่ืองสําอาง 
เคร่ืองมือแพทย และสารเปนพิษ รวมท้ังกฎหมายสาธารณสุขระหวางประเทศ 
 Comparative analysis on philosophy and general principles of law related to public health and 
medicine; medical and health laws as well as legislations which are associated with health policy and measures 
on health care and cure, health promotion and rehabilitation, diseases prevention, communicable disease 
control and toxicology, as well as narcotic drug law and laws on sanitation, environmental health, occupational 
health and safety; laws and legislations relating to food and drug control, importing and exporting 
medications, cosmetics, medical equipments and toxic substances as well as international public health law. 
 
หมวดกฎหมายตอตานคอรรัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล (Laws of Anti-corruption and Compliance) 
LAW    671    จรยิธรรมวิชาชีพตรวจสอบคอรรัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล   3(2-2-5) 
      (Professional Ethics on Compliance and Corruption Supervision) 
    ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ ในองคการ
สาธารณะและบริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แนวทางและวิธีการวิเคราะห
หลักเกณฑจริยธรรมวิชาชีพการตรวจสอบคอรรัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล กฎเกณฑและ
กฎระเบียบ รวมท้ังมาตรการบังคับใชและการลงโทษของกลไกตรวจสอบจริยธรรมวิชาชีพ การตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล 
   Philosophy, theories, and concepts of morality and ethics of different professions in public 
organizations and private companies, especially listed companies in securities exchange; guidelines and methods 
of  criteria analysis of professional ethics on compliance and corruption supervision; rules and regulation, as 
well as measures of enforcement and sanction of supervision mechanisms of professional ethics; anti-
corruption and compliance. 
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LAW    672    กฎหมายการตอตานคอรรัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
      (Laws on Anti-corruption and Compliance) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล นิติ
ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับ
การปองกัน ดูแลตรวจสอบ และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น และปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล การ
บริหารจัดการนโยบายสาธารณะและมาตรการบังคับใชกฎเกณฑเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและปฏิบัติตาม
ธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล 
 Philosophy, theories, and principles of law on anti-corruption and compliance supervision; comparative 
legal studies of civil law, criminal law, public law, and international law on prevention, supervision, and 
suppression of corruption and compliance supervision; management of  public policy and measures of 
enforcement of regulations on anti-corruption and compliance. 
 
LAW    673  กฎหมายตอตานการผูกขาดและการแขงขันทางการคา   3(2-2-5) 
     (Anti-trust and Competition Law)  
 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายท่ีใชบังคับกับรูปแบบตางๆ ของการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม การ
ผูกขาดและการกีดกันทางการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ นโยบายและมาตรการบังคับของรัฐ
ในการควบคุม แทรกแซง ปองกันการผูกขาด การกีดกันทางการคา การแขงขันทางการคาที่ปราศจากความเปนธรรม 
วิเคราะหกฎหมายไทยที่เก่ียวของกับการปองกันการผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรมทางการคา การใชและการ
ตีความกฎหมายแขงขันและปองกันการผูกขาดทางการคาไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศและกฎเกณฑ
การคาระหวางประเทศ 
   Comparative analysis of applicable laws to various modalities of unfair trade competition, international 
trade monopoly and protectionism affecting economic system; State’s policy and measures in control, 
intervention, prevention of trade monopoly, protectionism and unfair trade practices. Analyze Thai laws on 
trade monopoly and unfair trade competition; application and interpretation of Thai competition law and anti-
trust law in comparison with foreign laws and international trade legislations.  
 
LAW    674    กฎหมายการคลังและการบริหารการคลังสาธารณะ   3(2-2-5) 
   (Fiscal Law and Public Finance Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา และองคประกอบของกฎหมายการคลังและการบริหารคลังสาธารณะ ซึ่งครอบคลุม
ทั้งรายรับและรายจายตลอดจนปญหาสําคัญ เชน งบประมาณและหนี้สาธารณะ วิเคราะหแนวคิด หลักกฎหมาย 
และกฎเกณฑที่ใชบังคับในกระบวนการบริหารงานการคลังสาธารณะและการคลังวิสาหกิจ โดยเนนกรณีศึกษาทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ 
 Concepts, theories, contents and components of fiscal law and public finance administration: public 
revenue and public expenditure, including budgetary process and public debts; analyze concepts, principles of 
law and regulation applied in the management processes of public finance and corporate finance, 
concentrating on both Thai and foreign case studies. 
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LAW    675    กฎหมายการธนาคาร การเงิน และตลาดหลักทรัพย    3(2-2-5) 
   (Laws on Banking, Finance, and Securities Exchange) 
   ความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงินและการธนาคาร นโยบายของรัฐและบทบาทของธนาคารแหง
ประเทศไทย และองคกรตาง ๆ ของรัฐในการกํากับดูแล สถาบันการเงินและธนาคาร การปริวรรตเงินตรา และ
แลกเปลี่ยนเงินตราและเสถียรภาพของเงิน นโยบายและมาตรการในการดูแลสภาพคลอง และทุนสํารองเงินตรา
ระหวางประเทศ และกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่อยูภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย และองคกร
ตาง ๆ ของรัฐที่เก่ียวของบทบาทของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชยในการระดมเงินออมและการใหเครดิตหรือ
สินเชื่อในรูปแบบตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธุรกิจและบริหารตางๆ ของสถาบัน
การเงินและธนาคารพาณิชย ตลอดจนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินที่เก่ียวของประเภทของเครดิตและตราสารทาง
การเงินตาง ๆ การบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน การชําระเงินและการโอนเงิน 
 Definition and importance of financial and banking institutions; State policy and roles of the Bank of 
Thailand and other State organizations to supervise financial and banking institutions; currency exchange and 
security of currency; policy and measures to control liquidity, International Reserved Fund; and laws and 
regulations under the authority of the Bank of Thailand and other State organizations. Roles of financial 
institutions and commercial banks to mobilize saving money and issue loans and other types of credit 
affecting the Banks  to  mobilize  saving  money  and  issue  loans  and  other  types  of credit  affecting 
the economy of the country; business and services of financial institutions and commercial banks; including 
the form of business transactions involved, types of credit and other negotiable instruments, risk management 
derived from fluctuations of the exchange rate, payment and transfer of money. 
 
LAW    676    กฎเกณฑทางการเงินโลกกับการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
   (Global Financial Regulation and Compliance Management) 
 วิเคราะหทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของระบบกฎเกณฑทางการเงินระหวางประเทศปจจุบัน ลักษณะ วัตถุประสงค 
และบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ รวมถึงความจําเปนในการปฏิรูปสถาบันดังกลาว วิเคราะห
เปรียบเทียบโครงสรางกฎเกณฑที่กําหนดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศและระดับชาติในประเทศตางๆและ
อํานาจหนาที่ในการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาลเพื่อปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
   Analysis of theory and practice of current international financial regulatory system; nature, objectives 
and role of international financial institutions and their need for reform; comparative analysis of regulatory 
structures adopted by international and national financial institutions in different individual countries and their 
authorities of compliance management to prevent and solve problems of corruption.  
 
LAW    677  นิติวิทยาศาสตรทางบัญชีและสารสนเทศทางบัญชี   3(2-2-5) 
      (Accounting Forensic Science and Accounting Information) 
 ประวัติพัฒนาการเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิธีการ
วิเคราะหบัญชีองคการสาธารณะและบัญชีบรรษัท  แนวคิดทฤษฎีนิติเวชศาสตรและนิติวิทยาศาสตร ที่นํามา
ประยุกตใชกับหลักการบัญชีนิติเวช เพื่อนํามาใชเปนกรอบวิเคราะหสังเคราะหความโปรงใสของระบบสารสนเทศ
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ทางการบัญชี รวมท้ังการตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก การสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานทางบัญชีของ
องคกรธุรกิจเอกชน เพื่อการปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่นและการอนุวัตปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัท   
ภิบาล 
 Historical development relating to conceptual theories of accounting and accounting information 
system; analytical methods of public organization accounting and corporate accounting; conceptual theories of 
forensic medicine and forensic science applying to principles of accounting forensic science in order to be an 
analysis-synthesis framework of transparency of accounting information system, as well as internal and 
external audits; investigation and inquisition of corporate accounting evidence of business organization for 
prevention, supervision, and suppression of corruption and compliance supervision. 
 
LAW    678    กระบวนการยุติธรรมธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอรรัปชั่น    3(2-2-5) 
   (Governance Justice Procedures and Corruption Supervision) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพง ทางอาญา ทางปกครองและทาง
รัฐธรรมนูญ วิเคราะหเปรียบเทียบระบบศาลเดียวและระบบศาลคู กฎเกณฑและกฎระเบียบวาดวยศาลแพง ศาล
อาญา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี  กฎเกณฑและกฎระเบียบเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม
ทางธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอรรัปชั่น 
     Philosophy, theories, and concepts of civil, criminal, administrative and constitutional justice 
procedures; comparative analysis of unicameral and bicameral court system; rules and regulations on civil, 
criminal, administrative, and constitutional courts and procedures; rules and regulations on justice procedures 
of governance and corruption supervision. 
 
หมวดการศึกษาเฉพาะเรื่องและกรณีศึกษา (Selected Topics and Case Studies) 
LAW    681    การศึกษาเฉพาะเรื่องนโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม          3(2-2-5) 
   (Selected Topics on Legal Policy and Justice Administration) 
 กําหนดขอบเขตการศึกษารวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารยผูควบคุมการศึกษาเฉพาะเร่ืองในปญหา
นโยบายกฎหมายและการบริหารกระบวนการยุติธรรม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษา 
คณะนิติศาสตร 
 Collaboration by students and instructors in selected topics study on issues of legal policy and justice 
administration leading towards intellectual conclusions. Topics of study shall receive doctoral graduate 
committee approval. 
 
LAW    682     สัมมนาการวิจัยนิติศาสตรและกฎหมายเปรียบเทียบ             3(2-2-5) 
   (Seminar on Legal Research and Comparative Law) 
 การสัมมนาวาดวยปฏิสัมพันธระหวางทฤษฎี  การวิจัย การวิพากษ จริยธรรม ภูมิปญญาทางนิติศาสตรใน
งานเขียนและงานมุขปาฐะ รวมท้ังแนวคิดสรางสรรคดานการวิจัยนิติศาสตรและกฎหมายเปรียบเทียบโดยนักศึกษา
นําเสนอ  และวิพากษงานคนควาดวยทรรศนียมิติที่หลากหลายท่ีอาจนําสูการทําดุษฎีนิพนธตอไป 
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 Interrelationship seminar between theories, researches, criticism, ethics, and wisdoms in legal science 
as derived from various writings, oral and other creative thoughts on legal research and comparative law; 
criticism and presentation by students from their respective various perspectives, leading to dissertation 
accomplishment. 
 
 4.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
LAW   796    การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
   นักศึกษาประมวลความรูที่ไดจากการศึกษารายวิชาและการศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีเปนองคความรู
ทางดานนิติศาสตรเก่ียวกับการทําดุษฎีนิพนธ  เพื่อเขาสอบวัดความรูใน 3 ดาน คือ ดานทฤษฎีกฎหมาย  ดานการ
วิจัยนิติศาสตร  และดานการวิพากษกฎหมาย 
 Student converges and synthesizes knowledge in the study of course syllabus and self study relating 
to his/her dissertation to have a qualifying examination focusing on three domains: theory of laws, legal 
research, and legal criticism.  
 
 5.  ดุษฎีนิพนธ  
 แบบ 1.1   
LAW    797    ดุษฎีนิพนธ              48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 คนควาและวิจัยหัวขอที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการนิติศาสตรและวิชาชีพทางกฎหมาย 
 Search and research efforts under a topic approved by the Graduate Curriculum Committee towards 
a high quality and comprehensive dissertation contributing to preeminent academic legal science and law 
profession advancement. 
 
 แบบ 2.1 
LAW    798    ดุษฎีนิพนธ             36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 คนควาและวิจัยหัวขอที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการนิติศาสตรและวิชาชีพทางกฎหมาย 
 Search and research efforts under a topic approved by the Graduate Curriculum Committee towards 
a high quality and comprehensive dissertation contributing to preeminent academic legal science and law 
profession advancement. 
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 แบบ 2.2   
LAW    799    ดุษฎีนิพนธ             48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 คนควาและวิจัยหัวขอที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการนิติศาสตรและวิชาชีพทางกฎหมาย 
 Search and research efforts under a topic approved by the Graduate Curriculum Committee towards 
a high quality and comprehensive dissertation contributing to preeminent academic legal science and law 
profession advancement. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ  

1. คําอธิบายโดยยอ 
   ศึกษาคนควา และวิจัยหัวขอที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อเรียบเรียง

เปนดุษฎีนิพนธ 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู 

   ทําดุษฎีนิพนธที่มีคุณภาพสูง กอใหเกิดความรูใหม และความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารวิชาการทางนิติศาสตรหรือสาขาใกลเคียงท่ีไดมาตรฐานทั้งระดับ
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

3. ชวงเวลา 
   สําหรับแบบ 1.1 เร่ิมศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 
   สําหรับแบบ 2.1 เร่ิมศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 1 
   สําหรับแบบ 2.2 เร่ิมศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ ต้ังแตภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 

4. จํานวนหนวยกิต 
   สําหรับแบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ   48  หนวยกิต 
   สําหรับแบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ  36  หนวยกิต 
   สําหรับแบบ 2.2 ดุษฎีนิพนธ  48  หนวยกิต 

5. การเตรียมการ 
   ผูอํานวยการหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาแกผูสนใจกอนจะเขาศึกษา และหลังจากเขาศึกษา มีการ

มอบหมายอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษา และอาจติดตออาจารยภายนอกสถาบันชวยให
คําปรึกษา 

6. กระบวนการประเมินผล 
  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  6.1 การสอบวัดคุณสมบัติ 
   6.2 การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
   6.3 การเสนอดุษฎีนิพนธ 

   6.4 การตีพิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธและผลงานวิจัยท่ีไมเก่ียวของกับดุษฎีนิพนธในวารสารวิชาการที่
เปนที่ยอมรับระดับประเทศและ/หรือระดับตางประเทศ 
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อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. อาจารยมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. นักวิชาการและนักวิจัยทางนิติศาสตร 
 3. ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทางกฎหมาย   
 4. นักวิชาชีพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 5. นักวิเคราะหและท่ีปรึกษากฎหมาย 
 6.  นักบริหารและผูนําทางสังคม 
 7.  นักการเมืองและนักนิติบัญญัติ 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะนิติศาสตร ชั้น 5 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก  
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1273, 081-832-5101, 089-118-3251  
e-mail: iamsuraphol@hotmail.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


