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หลกัสตูรนิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Laws Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Laws 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : น.ด. 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : LL.D. 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 คณะนิติศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการกฎหมายทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารกฎหมายที่ยึดหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม ( The Rule of 
Law) มีความรอบรู้ลึกซึ้งในปรัชญาและสภาพปัญหาเฉพาะของระบบกฎหมายและการยุติธรรมของไทย มี
ความสามารถในการวิเคราะห์-สังเคราะห์และประเมินปัญหา ประเด็นและกรณีสาธารณะ ศึกษาและฝึกฝนการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาการวิจัยและการติดต่อสื่อสาร สร้างความรอบรู้และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมทั้งในด้านบริหารและวิชาการ ตลอดจนสร้างทักษะทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย
ประยุกต์เพื่อขยายและเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมกฎหมายที่สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบวิชาชีพและให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในภาคปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ   
 
ความส าคัญ 
 การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาไทยยังมีอยู่อย่างจ ากัด ในขณะที่อุป
สงค์ต่อดุษฎีบัณฑิตสาขานี้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะการใช้ประโยชน์ของดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์มิได้จ ากัดเฉพาะ
ในวงการบริหารราชการของประเทศไทย (ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)โดยตรงเท่านั้น แต่ความรู้ทาง
กฎหมายทั้งระดับจุลภาคและมหภาคอาจน าไปใช้บริหารงานยุติธรรมในองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาก าไร สถาบันการเมืองทุกระดับ ธุรกิจ
ชุมชน หรือแม้แต่การบริหารธุรกิจเพื่อค้าก าไร ก็จะใช้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้ได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องผนึกก าลัง
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์เพื่อพัฒนานักคิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนา
แนวความคิดทางกฎหมายองค์รวมจนถึงระดับสูงสุดที่ตอบสนองความต้องการในวงการกฎหมายที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการเป็นนักวิจัยและอาจารย์ทางด้านวิชาการ
นิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมในหลักสูตรระดับสูงสุดของบัณฑิตศึกษา 
 2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นผู้น าสังคมและระบบ
ยุติธรรมในองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์การมหาชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนองค์กรสาธารณประโยชน์  
 3.  เพื่อผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงด้านการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่สร้างสรรค์เพิ่มพูน
องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการวิจัยประยุกต์ที่น าความรู้ไปใช้
แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม 
 4.  เพื่อผลิตต ารา ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยของคณาจารย์และ/หรือของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้ทางกฎหมายใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางทฤษฎีนิติศาสตร์  
 5.  เพื่อให้บริการวิชาการด้านการวิจัยทางนิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมแก่หน่วยงานภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปของโครงการที่ปรึกษา การวิจัยกฎหมายและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
หรือโครงการศึกษาต่อเนื่องแก่สาธารณชนและผู้สนใจทั่วไป  
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์    เวลา  08.30 - 20.30 น. 
   วันจันทร์ถึงวันศุกร์      เวลา  18.00 - 21.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.   ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนรับรอง ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 
หรือปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีมาก ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 และมี
คุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต   
 5. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครที่เลือกศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
นิติศาสตร์ในแผนการเรียนที่มีการท าวิทยานิพนธ์ หรือมีผลงานวิจัยมาแสดง และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 6. มีผู้รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร 
 7.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีภาคพิเศษ
อีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  3 ปี (หลักสูตรแบบ 1.1) 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  3 ปี (หลักสูตรแบบ 2.1) 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  4 ปี (หลักสูตรแบบ 2.2) 
 3. ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาเสริม 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่
ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)  ที่มีค่าระดับขั้น 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
   A    ดีเย่ียม    4.0 
   B+    ดีมาก    3.5 
   B    ดี     3.0 
   C+    พอใช้    2.5 
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   C    อ่อนมาก    2.0 
   F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
 W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัด
และประเมินผลได ้สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่
กรณีทันที 

 IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1 
  1.1  ได้สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่

จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่า
ด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

  1.2 ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 6 

  1.5 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการส าเร็จการศึกษา 
 2. แบบ 2 
  2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ 

ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2556 

  2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  2.3  ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 

  2.6 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

หมายเหตุ:  ในกรณีผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณทิตศึกษารายวิชาครบถ้วนตาม
เกณฑ์ระดับปริญญาโท และ/หรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตฯ นักศึกษาสามารถขอรับปริญญา   
นิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 1. แบบ 1 (ท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
   หลักสูตรแบบ 1.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ           0 หน่วยกิต 
    3)  ดุษฎีนิพนธ์                 48 หน่วยกิต 
              รวม   48  หน่วยกิต 
 2. แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
   2.1 หลักสูตรแบบ 2.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ           3 หน่วยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก         9 หน่วยกิต 
    4)  ดุษฎีนิพนธ์                 36 หน่วยกิต 
              รวม    48  หน่วยกิต 
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 7 

   2.2 หลักสูตรแบบ 2.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต)  
            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ          15 หน่วยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          9 หน่วยกิต 
    4)  ดุษฎีนิพนธ์                 48 หน่วยกิต 
              รวม    72  หน่วยกิต 
 หลักสูตรทั้ง 3 แบบนี้ นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2553 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของ
นักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใน
ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้             
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
LAW    600     ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์                                     3(2-2-5) 
   (English for Legal Science Research) 
ENL    601     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 1    3(3-0-6) 
            (Academic English for Graduate Studies I) 
ENL    602     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 2    3(3-0-6) 
            (Academic English for Graduate Studies II) 
   
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบ 2 (2.1) จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ LAW 606 จ านวน 3 หน่วยกิต และ
แบบ 2 (2.2) จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ LAW 601-LAW 605จ านวน 15 หน่วยกิต 
LAW     601     วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง     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) 
LAW     604     กฎหมายแพ่งขั้นสูง                 3(2-2-5) 
   (Advanced Civil Law) 
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LAW     605     กฎหมายอาญาขั้นสูง                 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) จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกจ านวน 9 หน่วยกิต 
โดยเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคละกลุ่มจากหมวดรายวิชาได้ ดังต่อไปนี้ 
หมวดกฎหมายแพ่ง-พาณิชย์ (Civil-Commercial Law) 
LAW     611     กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง-พาณิชย์และอนุญาโตตุลาการขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Commercial-Civil Procedural Law and Arbitration) 
LAW     612  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Labor Law and Procedures) 
LAW     613  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Intellectual Property Law and Procedures) 
LAW     614  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Consumer Protection Law and Procedures) 
LAW     615     กฎหมายลักษณะล้มละลายและฟื้นฟูกิจการขั้นสูง    3(2-2-5)  
   (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)    
LAW     616  กฎหมายภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีศาลภาษีอากรขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Taxation Law and Tax Court Procedures) 
หมวดกฎหมายอาญา (Criminal Law) 
LAW     621     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร์   3(2-2-5)     
   (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science) 
LAW     622     กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
   (Advanced Criminal Law and Economic Crimes) 
LAW     623     กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Anti-Money Laundering Law)  
LAW     624     กฎหมายข้ันสูงว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Alternative Dispute Resolution) 
LAW     625  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศขั้นสูง             3(2-2-5) 
         (Advanced International Criminal Law) 
หมวดกฎหมายมหาชน (Public Law) 
LAW     631     กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจขั้นสูง      3(2-2-5) 
   (Advanced Economic Public Law) 
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LAW     632    กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ   3(2-2-5) 
   (Advanced Constitutional Law and Procedures) 
LAW     633     กฎหมายปกครองขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   3(2-2-5) 
   (Advanced Administrative Law and Procedures) 
LAW     634     กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Public Administration Procedure) 
LAW     635     กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Liability for Wrongful Acts of Officials)  
หมวดกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 
LAW     641  กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงและกฎหมายขัดกัน   3(2-2-5) 
        (Advanced International Law and Conflict of Laws) 
LAW     642  กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงว่าด้วยการขัดแย้งด้วยอาวุธ            3(2-2-5)       
        (Advanced International Law of Armed Conflicts) 
LAW     643  กฎหมายองค์การระหว่างประเทศขั้นสูง             3(2-2-5) 
         (Advanced International Organization Law) 
LAW     644  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   3(2-2-5)
    (International Law of Human Rights) 
LAW     645  กฎหมายสหภาพยุโรปขั้นสูง                               3(2-2-5) 
         (Advanced European Union Law) 
LAW     646  กฎหมายข้ันสูงว่าด้วยประชาคมอาเซียน      3(2-2-5)
       (Advanced Law of ASEAN Community) 
LAW     647  กฎหมายข้ันสูงว่าด้วยความร่วมมือลุ่มน้ าโขง     3(2-2-5)
       (Advanced Law of Mekong Basin Cooperation) 
หมวดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law) 
LAW     651  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศขั้นสูง             3(2-2-5) 
   (Advanced International Economic Law) 
LAW     652  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง                            3(2-2-5) 
         (Advanced International Trade Law) 
LAW     653     กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
   (Banking and International Monetary Law) 
LAW     654  กฎหมายการคลังและภาษีอากรระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
   (International Fiscal and Taxation Law) 
LAW     655  กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 
   (Law of International Commercial Arbitration) 
LAW     656  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-2-5) 
         (International Law of Natural Resources) 
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LAW     657  กฎหมายพลังงานระหว่างประเทศขั้นสูง               3(2-2-5) 
         (Advanced International Energy Law) 
LAW     658  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศขั้นสูง    3(2-2-5) 
         (Advanced International Environmental Law) 
กลุ่มกฎหมายประยุกต์ (Applied Law) 
LAW     661  กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
   (Law of International Transport and Logistics) 
LAW     662  กฎหมายการบินและอวกาศระหว่างประเทศ                          3(2-2-5) 
         (Law of International Aviation and Aerospace) 
LAW     663  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล    3(2-2-5) 
   (Law of Information Technology and Digital Media) 
LAW     664  กฎหมายสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม     3(2-2-5) 
         (Law of Mass Communication and Telecommunications) 
LAW    665  กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย์ขั้นสูง            3(2-2-5) 
   (Advanced Medical and Public Health Law) 
หมวดกฎหมายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล (Law of Anti-corruption and Compliance) 
LAW     671     จริยธรรมวิชาชีพตรวจสอบคอร์รัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล   3(2-2-5) 
      (Professional Ethics on Compliance and Corruption Supervision) 
LAW     672     กฎหมายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
      (Laws of Anti-corruption and Compliance) 
LAW     673     กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า      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 และตลาดหลักทรัพย์    3(2-2-5) 
      (Laws on Banking, Finance, and Securities Exchange) 
LAW     676     กฎเกณฑ์ทางการเงินโลกกับการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
      (Global Financial Regulation and Compliance Management) 
LAW     677     นิติวิทยาศาสตร์ทางบัญชีและสารสนเทศทางบัญชี      3(2-2-5) 
      (Accounting Forensic Science and Accounting Information) 
LAW     678     กระบวนการยุติธรรมธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอร์รัปชั่น    3(2-2-5) 
   (Governance Justice Procedures and Corruption Supervision) 
หมวดการศึกษาเฉพาะเรื่องและกรณีศึกษา (Selected Topics and Case Studies) 
LAW     681   การศึกษาเฉพาะเรื่องนโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม          3(2-2-5) 
   (Selected Topics on Legal Policy and Justice Administration) 
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LAW     682  สัมมนาการวิจัยนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบ             3(2-2-5) 
   (Seminar on Legal Research and Comparative Law) 
 
 4. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรทั้ง 3 แบบจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
ภายใน 3 ภาคการศึกษา 
LAW     796     การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 
 5.  ดุษฎีนิพนธ์ 
แบบ  1.1   
LAW     797  ดุษฎีนิพนธ์               48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
แบบ  2.1 
LAW     798  ดุษฎีนิพนธ์                 36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
แบบ  2.2   
LAW     799  ดุษฎีนิพนธ์          48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
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แผนการศึกษา   
 แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ชัน้ปทีี ่1 
แบบ 1.1 (ท าเฉพาะวทิยานพินธ์) แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและท าวทิยานพินธ)์ 

ภาคการศึกษาที ่1 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์    3(2-2-5) 
         (English for Legal Science Research) 
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  3(3-0-6) 
         ส าหรับบัณฑิตศึกษา 2  
         (Academic English for Graduate Studies II) 
LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ                     0(0-0-0)  
 (Qualifying Examination) 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์                             6(0-18-9) 
         (Dissertation) 
 
 
 

รวม  6  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์    3(2-2-5) 
         (English for Legal Science Research) 
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  3(3-0-6) 
         ส าหรับบัณฑิตศึกษา 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  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  6  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปทีี ่2 
แบบ 1.1 (ท าเฉพาะวทิยานพินธ์) แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและท าวทิยานพินธ)์ 

ภาคการศึกษาที ่1 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์                            9(0-27-14) 
         (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  9  หน่วยกิต                   

ภาคการศึกษาที ่1 
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ์                           9(0-27-13) 
         (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  9  หน่วยกิต                   
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ชัน้ปทีี ่3 
แบบ 1.1 (ท าเฉพาะวทิยานพินธ์) แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและท าวทิยานพินธ)์ 

ภาคการศึกษาที ่1 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ์                            9(0-27-14) 
         (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  6  หน่วยกิต                   

ภาคการศึกษาที ่1 
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ์                             6(0-18-9) 
         (Dissertation) 

รวม  6  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  6  หน่วยกิต 
  
 แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต) 

ชัน้ปทีี ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
LAW 600 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์    3(2-2-5) 
         (English for Legal Science Research) 
ENL 601 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับ            3(3-0-6) 
         บัณฑิตศึกษา 1 
         (Academic English for Graduate Studies I) 
วิชาบังคับ 
LAW 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ข้ันสูง       3(2-2-5) 
         (Advanced Research Methodology of Legal Science)  
LAW 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง        3(2-2-5) 
         (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law) 
LAW 603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง                  3(2-2-5) 
         (Advanced Public Law) 
 

รวม  9  หน่วยกิต 

                              ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับ           3(3-0-6) 
         บัณฑิตศึกษา2  
         (Academic English for Graduate Studies II) 
วิชาบังคับ 
LAW 604 กฎหมายแพ่งขั้นสูง                       3(2-2-5) 
         (Advanced Civil Law) 
LAW 605 กฎหมายอาญาขั้นสูง                  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  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปทีี ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  6  หน่วยกิต 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
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ชัน้ปทีี ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  9  หน่วยกิต 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปทีี ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม  9  หน่วยกิต 

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

รวม  6  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน       (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
LAW  600    ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์                    3(2-2-5) 
   (English for Legal Science Research) 
 ศัพท์เทคนิคและส านวนทางนิติศาสตร์ที่ใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อสรุปสาระวิเคราะห์ -สังเคราะห์
ประเด็นทางกฎหมาย รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนรายงานวิจัยทางนิติศาสตร์ กฎหมายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงในระดับชาติและนานาชาติ 
 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    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 1    3(3-0-6) 
       (Academic English for Graduate Studies I) 
 สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และกลยุทธ์การเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการด้านการฟังและการพูด เพื่อน าเสนอข้อมูล การจดบรรยาย การอ่านบทอ่านเฉพาะด้าน 
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  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 2            3(3-0-6) 
      (Academic English for Graduate Studies II) 
 สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและกลยุทธ์การเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้น
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การพูดเพื่อน าเสนอข้อมูล  การอ่านบทความวิชาการ รายงานการวิจัย  
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และการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 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  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced Research Methodology of Legal Science) 
 ความสัมพันธ์ของนิติศาสตร์กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแสวงหาความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้องตามวิธีวิจัย
ทางนิติศาสตร์ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงผสานวิธีโดยออกแบบและวางแผนวิจัยที่
เหมาะสม การเขียนโครงการวิจัยเพื่อท าดุษฎีนิพนธ์: ก าหนดปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลวิจัย การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเป็นดุษฎีนิพนธ์ ที่
น าไปแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือยกร่างกฎหมายใหม่ที่พัฒนานวัตกรรมกฎหมายเพื่อความก้าวหน้าทางนิติศาสตร์ 
 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) 
 ประวัติพัฒนาการส านักคิดที่เป็นรากฐานของนิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายในยุคต่างๆ ของโลกตะวันตก
และโลกตะวันออกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใน ได้แก่ ส านักธรรมศาสตร์ ส านักกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบ้านเมือง 
ส านักประวัติศาสตร์กฎหมายและสังคมวิทยากฎหมาย  ส านักสัจนิยมกฎหมาย ฯลฯ รวมทั้งส านักนิติปรัชญา
ทางเลือกที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ เช่น ส านักนิติศาสตร์แนววิพากษ์ ส านักกฎหมายมาร์กซิส ส านักนิติสตรีศาสตร์ ส านัก
ปรากฏการณ์วิทยากฎหมายกับปรัชญาหลังนวยุค 
 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   กฎหมายมหาชนขัน้สูง        3(2-2-5) 
   (Advanced Public Law) 
 ปรัชญาที่เป็นรากฐานทฤษฎีกฎหมายมหาชน ลักษณะ บ่อเกิด และประเภทของกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายต่างๆ ของโลก ประวัติพัฒนาการ
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กฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสถาบันการเมืองของรัฐ ทฤษฎีอ านาจอธิปไตย 
การแยกอ านาจ และถ่วงดุลอ านาจ ทฤษฎีอ านาจรัฐและการใช้อ านาจปกครอง อ านาจดุลยพินิจและอ านาจผูกพัน 
ทฤษฏีความชอบธรรมและควบคุมการใช้อ านาจรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักรัฐธรรมนูญนิยม 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     กฎหมายแพ่งขั้นสูง                 3(2-2-5)  
   (Advanced Civil Law) 
 ประวัติพัฒนาการและปรัชญาที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายเอกชน ลักษณะ บ่อเกิด และประเภทของ
กฎหมายเอกชน โดยเฉพาะกฎหมายแพ่ง-พาณิชย์และกฎหมายอาญา แนวคิดทฤษฎีกฎหมายเอกชน เช่น สภาพ
บุคคล เจตนา ความเสมอภาค ความรับผิด ละเมิด หลักสุจริต และนิติสัมพันธ์และนิติกรรมแบบต่างๆ 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) 
 ประวัติพัฒนาการและปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมายอาญา ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมาย
ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรม ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธ์
ของกระบวนการยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายอาญา การปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดและแก้ไขผู้กระท าผิดให้กลับเป็นคนดี ทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา 
 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 ความหมายและความส าคัญของการเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวพันกับนิติศาสตร์แขนง
อื่น หลักพื้นฐานของทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ นิติวิธีที่ใช้ในการเปรียบเทียบกฎหมาย การจัดสกุลกฎหมายของโลก
จากอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหากฎหมายเปรียบเทียบอันเกิดจากแนวคิดพื้นฐานของสกุลกฎหมายที่ส าคัญของโลกใน
ปัจจุบัน : สกุลกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค สกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ 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 
หมวดกฎหมายแพ่ง-พาณิชย์ (Civil-Commercial Law) 
LAW    611   กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง-พาณิชย์และอนุญาโตตุลาการขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Commercial-Civil Procedural Law and Arbitration) 
 ประวัติพัฒนาการ บ่อเกิด และหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-พาณิชย์ของไทย
และต่างประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความแพ่ง-พาณิชย์ของประเทศไทยและต่างประเทศ เขตอ านาจ
ศาล การพิจารณาโดยขาดนัดและอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา 
การบังคับตามค าพิพากษาและค าสั่งศาล ลักษณะ รูปแบบ และเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางการคา้ 
ทฤษฎี หลักกฎหมายและเทคนิควิธีที่น ามาใช้ในการระงับข้อพิพาท วิวัฒนาการ ข้อดีและข้อเสียของวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการเจรจาและยกร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกสถานที่พิจารณาและ
กฎหมายบังคับ ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 
 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) 
 ก าเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยและต่างประเทศ หลักทฤษฎีกฎหมายแรงงาน กฎเกณฑ์และ
กฎข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และ กฎหมาย
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ประกันสังคม การระงับข้อพิพาทแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมายไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ 
 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     กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Intellectual Property Law and Procedures) 
 แนวความคิดและทฤษฎีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบหลัก
กฎหมายในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติ
จัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ  
 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     กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีขั้นสูง   3(2-2-5)  
   (Advanced Consumer Protection Law and Procedures) 
 ทฤษฎีกฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ ความหมายของผู้บริโภค การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและธุรกิจการค้า
ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค สินค้าไม่ปลอดภัย และกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายอาหาร ยา 
เครื่องส าอาง วัตถุมีพิษ การพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ การก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด หลักกฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนส าคัญต่อ
การก าหนดลักษณะของบรรจุภัณฑ์ วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในกฎหมายไทยกับต่างประเทศ 
 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     กฎหมายลักษณะล้มละลายและฟื้นฟูกิจการขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)    
 กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของไทยและต่างประเทศ การขอฟื้นฟูกิจการ การ
ฟ้องคดีล้มละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการ
ล้มละลาย การพิพากษาคดีให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลาย 
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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) 
  วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีภายในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภาษี กฎหมาย
การคลังและกฎหมายการเงิน ทฤษฎีกฎหมายว่าด้วยประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษีและการ
คุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษี หลักการภาษีอากรประเภทต่างๆ: ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงิน
ได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สนธิสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับนานา
ประเทศ การวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทขององค์กรธุรกิจและสัญชาติของผู้ร่วมลงทุน 
รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรของไทยกับต่างประเทศ  
 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     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร์            3(2-2-5)   
   (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science) 
 ประวัติพัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาในประเทศไทยและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการด าเนินคดีอาญากับการคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย หลักกฎหมายในประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญา อ านาจพนักงานสอบสวนและศาลอาญา การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น ยึด และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ 
ความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการสบืสวนสอบสวนคดีอาญาและการพิสูจน์
หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในชั้นศาล การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาค าพิพากษา ค าสั่งการ
อุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ 
 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) 
 ประวัติพัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและต่างประเทศ ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่า
ด้วยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธ์ของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นิยามของ
อาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและข้ามชาติ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจ กลไกของรัฐและมาตรการในการป้องกันและปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันการฟอกเงิน 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    กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขั้นสูง               3(2-2-5) 
   (Advanced Anti-Money Laundering Law)  
 ประวัติพัฒนาการของการด าเนินการต่อทรัพย์สินที่มีการปกปิดเปลี่ยนสภาพ แนวคิดทฤษฎีของกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน แหล่งสถานที่ฟอกเงิน 
หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การกระท าความผิดฐานฟอกเงิน หน้าที่
ของสถาบันการเงินในการด าเนินการกับธุรกรรมฟอกเงิน หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน การด าเนินคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนี้ 
 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    กฎหมายขั้นสูงว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Alternative Dispute Resolution) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและวิธีการระงับข้อ
พิพาททางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแย้งคือ การหลีกเลี่ยง การเจรจาต่อรอง 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้อง การเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันติ การใช้ก าลัง กฎเกณฑ์
และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรม
เชิงเยียวยา การไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ในคดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมร่วมสมัย 
 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  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Criminal Law) 
 ทฤษฎีกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การกระท าผิดอาญาระหว่างประเทศในยามสันติและสงคราม อ านาจ
ศาลแห่งรัฐในคดีอาญาระหว่างประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมายระหว่างประเทศ: อาชญากรสงคราม 
ความผิดฐานก่อการร้ายข้ามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ การทรมาน การลงอาญานักโทษที่ผิดธรรมดา
และทารุณ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศและข้ามชาติ ความผิดใน
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ: การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การล้างเผ่าพันธุ์ การค้ายาเสพติด การลักพาตัว 
การค้าทาส และโจรสลัด ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม การออกกฎหมายภายในและการ
ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาทางอาญาระหว่างประเทศ ความรับผิดทางอาญาระหว่างประเทศของผู้กระท าความผิด 
กฎเกณฑ์ความร่วมมือระหว่างรัฐในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 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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 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบ่อเกิด หลักกฎหมายอันมีที่มา
จากอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและโครงสร้างของรัฐ การจัดองค์การของรัฐทางเศรษฐกิจในส่วนกลางและ
ท้องถิ่น กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รัฐเข้าควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการควบคุมการด าเนินการทาง
เศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเข้าด าเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่รัฐ
อาจน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการแทรกแซงของรัฐทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ โดยมาตรการทางการเมือง ทางฝ่ายปกครอง 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) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศ ทฤษฎีสัญญาประชาคม
และลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดและรูปแบบของการจัดท ารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยและหลักการแยก
อ านาจ ระบอบรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ระบบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง 
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ระบบพรรคการเมืองและ
กระบวนการเลือกตั้ง การใช้อ านาจรัฐโดยผ่านทางรัฐสภา รัฐบาล ระบบศาลและองค์กรรัฐอื่นๆ ระบบตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐ การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่นๆ                                                                 
 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) 
 นิติปรัชญาที่เป็นรากฐานทฤษฎีกฎหมายปกครอง ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารรัฐกิจ การใช้และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าทางปกครอง นิติกรรมสัญญา
ทางปกครอง และความรับผิดของฝ่ายปกครอง การจัดท ากิจกรรมทางปกครองต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการบริการสาธารณะ ระบบการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ บทบาทหน้าที่องค์กรทางปกครอง การตรวจสอบการใช้
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อ านาจรัฐ ลักษณะคดี เขตอ านาจ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และการ
บังคับคดีตามค าพิพากษา  
 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    กฎหมายวธิีปฏบิตัิราชการทางปกครองขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Public Administration Procedure) 
 ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและ
ต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของ “กระบวนการพิจารณา” ทางปกครอง ความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศไทย หลักการส าคัญต่างๆ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
 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  กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐขั้นสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Liability for Wrongful Acts of Officials)  
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ  หลักความรับผิด
ทางปกครองในแนวค าพิพากษาของศาลไทย ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่ง
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. 
 
หมวดกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 
LAW    641  กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงและกฎหมายขัดกัน   3(2-2-5) 
   (Advanced International Law and Conflict of Laws) 
 ลักษณะและบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมาย
ภายใน สภาพบุคคล เขตแดน และเขตอ านาจของรัฐทางบก ทางน้ า ทางทะเล และน่านฟ้า การรับรองรัฐและการ
รับรองรัฐบาล สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของรัฐในกฎหมายระหว่างประเทศ องค์การของรัฐในนิติสัมพันธ์
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ระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหว่างประเทศของรัฐ การใช้และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบต่างชาติแทรกซ้อน หลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ว่า
ด้วยการขัดกันของกฎหมาย การแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมาย การขัดกันของเขตอ านาจศาลและการย้อนส่ง 
พระราชบัญญัติสัญชาติ การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว ความตกลงในการเลือกใช้กฎหมายบังคับแก่สัญญา 
  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  กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงว่าด้วยการขัดแย้งด้วยอาวุธ            3(2-2-5) 
   (Advanced International Law of Armed Conflicts) 
 ทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขัดแย้งด้วยก าลังอาวุธ กฎหมายและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการ
ขัดแย้งด้วยก าลังอาวุธและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดแย้งด้วยก าลังอาวุธและการก่อการร้าย 
 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  กฎหมายองค์การระหว่างประเทศขั้นสูง      3(2-2-5) 
   (Advanced International Organization Law) 
 ทฤษฎีของการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ ประวัติพัฒนาการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์การระหว่าง
ประเทศ สภาพนิติบุคคลขององค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน โครงสร้าง
องค์กร อ านาจหน้าที่ การบริหารองค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การ
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค รูปแบบการพัฒนาองค์การระหว่างประเทศในอนาคตให้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
ประมวลกฎหมายระหว่างประเทศ การระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศในกรอบกลไกขององค์การระหว่างประเทศทั้ง
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  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   3(2-2-5) 
   (International Law of Human Rights) 
 ปรัชญาและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชน หลักพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการประวัติศาสตร์ของ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสันติบาตชาติและสหประชาชาติ รวมทั้งในประเทศต่างๆ หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย กลไกความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป 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) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่มประเทศยุโรป ลักษณะพิเศษของสภาพนิติบุคคลระหว่าง
ประเทศของสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หลักกฎหมายที่ก าหนดโครงสร้างสถาบันองค์การและอ านาจหน้าที่ของสหภาพยุโรป และอ านาจศาลแห่ง
สหภาพยุโรป สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของสหภาพยุโรป หลักกฎหมายเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การ
คลังของสหภาพยุโรปก าหนดมาตรการรวมตัวทางเศรษฐกิจ กฎหมายแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป มาตรการ
เศรษฐกิจภายในและภายนอกของสหภาพยุโรปอันอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  
 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  กฎหมายขัน้สงูวา่ด้วยประชาคมอาเซียน     3(2-2-5) 
   (Advanced Law of ASEAN Community) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดตั้งสมาคม
อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศของประชาคมอาเซียนโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทาง กฎหมายและ
ความตกลงต่างๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียนและการจัดต้ังประชาคมอาเซียน โครงสร้างและองค์กรย่อย
ของประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาเซียนกับกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ
ภาคีภายใต้พันธะของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือด้านต่างๆ ของอาเซียนในระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และ
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ระหว่างประชาคมอาเซียนกับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ของไทยใน
กรอบของประชาคมอาเซียน ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
 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  กฎหมายขัน้สงูวา่ด้วยความร่วมมือลุ่มน้ าโขง     3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Mekong Basin Cooperation) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง การจัดตั้งคณะกรรมการแม่น้ าโขง
ตอนล่างภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศของทั้ง
สององค์การโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทากฎหมายและความตกลงต่างๆ ของคณะกรรมการแม่น้ าโขงตอนล่าง
และคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง โครงสร้างและองค์กรย่อยขององค์การทั้งสอง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายแม่น้ า
โขงกับกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงกับ
ประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นนอกภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะกิจกรรมของโครงการความร่วมมือ Greater Mekong  
Sub-region (GMS) ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐริมฝ่ังแม่น้ าโขง 
 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.   
 
หมวดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ( International Trade Law) 
LAW    651  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศขั้นสูง           3(2-2-5) 
   (Advanced International Economic Law) 
 ปรัชญาที่เป็นรากฐานทฤษฎีกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประวัติพัฒนาการของหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ: องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ธนาคารโลก (World Bank) และองค์การช านัญพิเศษอื่นๆของสหประชาชาติทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของ
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ความสัมพันธ์และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป กลุ่มนาฟต้า อาเซียน ฯลฯ สิทธิหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของรัฐสมาชิกความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ในกรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) แกตต์ และบีทีเอน (Brussels Tariff Nomenclature) ความ
ตกลงทางการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร มาตรการต่างๆของรัฐในการแทรกแซงและป้องกัน
การกระท าที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าจากการรวมกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ 
 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    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Trade Law) 
 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและก ากับการน าเข้าและส่งออกของไทย กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร 
หลักกฎหมายการค้าของต่างประเทศ หลักความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศของแกตต์และองค์การการค้าโลก 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้าและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และความตกลงย่อยที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด และอากร
ต่อต้านการทุ่มตลาด กฎเกณฑ์และกฎระเบียบทางการค้าบริการระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก วิเคราะห์
เปรียบเทียบกฎหมายธุรกรรมพาณิชย์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าเข้าออกผ่านพรมแดนของรัฐ 
กฎหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศภายใต้
อนุสัญญา United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980 และอนุสัญญา
เฉพาะที่เก่ียวกับซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การใช้สัญญามาตรฐาน Incoterms วิธีการช าระราคา การช าระเงินโดย
เลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่งสินค้าทางทะเล ทางบกและทางอากาศ การประกันภัยสินค้า และการระงับข้อพิพาท
ทางการค้า การเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในทางธุรกรรมการ
พาณิชย์  
 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    กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 
   (Banking and International Monetary Law) 
 หลักกฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ ลักษณะของกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินธุรกรรมบริการทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของ
กฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกิจต่างประเทศ บรรษัทธนาคารระหว่างประเทศ การลงทุนร่วม ในบรรษัทธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การกู้เงินระหว่างประเทศ ธุรกิจประกันระหว่างประเทศ  การค้ าประกันระหว่างประเทศ การลงทุนร่วมใน
สัมปทานต่างประเทศ การลงทุนของต่างชาติในประเทศไทย การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ และการร่วมลงทุน
ของนักลงทุนไทยกับต่างชาติ การออกพันธบัตรในต่างประเทศของบริษัทเอกชน การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อการ
ลงทุน ทั้งจากสถาบันเอกชน รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
 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     กฎหมายการคลังและภาษีอากรระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
   (International Fiscal and Taxation Law) 
 ทฤษฎีกฎหมายว่าด้วยประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษี 
หลักการภาษีอากรประเภทต่างๆ คือ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือ
พัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย สนธิสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ การจัดเก็บภาษีอากร รูปแบบอื่นนอกจากภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และภาษีศุลกากร การวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทขององค์กรธุรกิจและสัญชาติของผู้ร่วม
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    กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
   (Law of International Commercial Arbitration) 
 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการระงับกรณีพิพาททางการค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศ องค์ประกอบและประเภทของอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่ใช้ กับวิธี 
สบัญญัติและสารบัญญัติเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดตั้งและการจัดองค์การของ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ: อ านาจหน้าที่ เขตอ านาจอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาความของ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งค าตัดสิน การยอมรั บ การบังคับตามค าตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 
 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    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-2-5) 
   (International Law of Natural Resources) 
 ปรัชญ าและทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ ยวกับระบอบการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ ทั้งบนบกและในทะเล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบ
ย่ังยืน 
   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    กฎหมายพลังงานระหว่างประเทศขั้นสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Energy Law) 
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับระบอบการขุดค้น การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรพลังงาน ได้แก่ น้ ามันปิโตเลียม ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรพลังงานอื่นทั้ งบนบกและในทะเล รวมทั้ง
ทรัพยากรพลังงานทางเลือกอื่นๆ ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรพลังงานแบบย่ังยืน 
 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    กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced International Environmental Law) 
 หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศโลก 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ การคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน นโยบายของรัฐในการประกัน
สิทธิของประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อระบบการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 
 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. 
 
กลุ่มกฎหมายประยุกต์ (Applied Law) 
LAW    661  กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ       3(2-2-5) 
   (Law of International Transports and Logistics) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีที่เป็นรากฐานของกฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ บ่อเกิดของกฎหมาย
การขนส่งและโลจิสติกส์ แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการน ากฎหมายมาบังคับใช้ในธุรกิจการขนส่ง โลจิสติกส์ และ     
ซัพพลายเชน กฎหมายภายเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่ง โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน โดยเน้นที่กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติว่าด้วยการขนส่งรูปแบบต่างทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับภาษี กฎหมายและระเบียบ
วิธีการศุลกากร กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน การใช้บังคับและการตีความ กฎหมาย
การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งการระงับกรณีพิพาทคดีเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 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  กฎหมายการบินและอวกาศระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 
   (Law of International Aviation and Aerospace) 
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับระบอบอากาศและอวกาศ พรมแดนทางอากาศและอวกาศ 
อ านาจอธิปไตยเหนือน่านฟ้าและอ านาจของรัฐในการควบคุมการใช้สนามบิน กฎเกณฑ์ว่าด้วยการจลาจรและการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ การออกกฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างประเทศในกิจกรรมด้านอวกาศ ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ การใช้บริเวณห้วงอวกาศใน
ปัจจุบันและอนาคต ระบอบกฎหมายของห้วงอวกาศและดวงดาวต่างๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศรวมทั้ง
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การจดทะเบียนยานอวกาศ ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมด้านอวกาศ การช่วยเหลือนักบินอวกาศ
และยานอวกาศเมื่อประสบภัย กฎหมายระหว่างประเทศด้านการใช้ประโยชน์ห้วงอวกาศเพื่อการทหารและเศรษฐกิจ  
 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) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อ
ดิจิทัล ทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศและระหว่างประเทศ หลักกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือ
ชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ การละเมิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการะกระท าผิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การละ เมิด
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ตลอดจนค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการและค าพิพากษาของศาลในคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรมของการ
ผู้ประกอบการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 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) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักจริยธรรม นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการบริหารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม หลักกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับโทรคมนาคม การสื่อสารทางเคเบิล ดาวเทียม อินเตอร์เน็ท และสื่ออิเล็กโทรนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้องสิทธิ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสรีภาพของการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม การระงับข้อพิพาทและการพิจารณา 
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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   กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย์ขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Medical and Public Health Law) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการแพทย์ กฎหมาย
สุขภาพและการแพทย์ รวมทั้งการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการทางสุขภาพว่าด้วย การดูแล
สุขภาพและรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อและพิษวิทยา 
ตลอดจนกฎหมายยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 
กฎหมายและการตรากฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา การควบคุมการน าเข้าและส่งออกยารักษาโรค เครื่องส าอาง 
เครื่องมือแพทย์ และสารเป็นพิษ รวมทั้งกฎหมายสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
 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. 
 
หมวดกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล (Laws of Anti-corruption and Compliance) 
LAW    671    จริยธรรมวิชาชีพตรวจสอบคอร์รัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล   3(2-2-5) 
      (Professional Ethics on Compliance and Corruption Supervision) 
    ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ในองค์การ
สาธารณะและบริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แนวทางและวิธีการวิเคราะห์
หลักเกณฑ์จริยธรรมวิชาชีพการตรวจสอบคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบ รวมทั้งมาตรการบังคับใช้และการลงโทษของกลไกตรวจสอบจริยธรรมวิชาชีพ การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/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    กฎหมายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
      (Laws on Anti-corruption and Compliance) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล นิติ
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การป้องกัน ดูแลตรวจสอบ และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิ บาล การ
บริหารจัดการนโยบายสาธารณะและมาตรการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและปฏิบัติตาม
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  กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า   3(2-2-5) 
     (Anti-trust and Competition Law)  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้บังคับกับรูปแบบต่างๆ ของการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การ
ผูกขาดและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ นโยบายและมาตรการบังคับของรัฐ
ในการควบคุม แทรกแซง ป้องกันการผูกขาด การกีดกันทางการค้า การแข่งขันทางการค้าที่ปราศจากความเป็นธรรม 
วิเคราะห์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า การใช้และการ
ตีความกฎหมายแข่งขันและป้องกันการผูกขาดทางการค้าไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศและกฎเกณฑ์
การค้าระหว่างประเทศ 
   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 และองค์ประกอบของกฎหมายการคลังและการบริหารคลังสาธารณะ ซึ่งครอบคลุม
ทั้งรายรับและรายจ่ายตลอดจนปัญหาส าคัญ เช่น งบประมาณและหนี้สาธารณะ วิเคราะห์แนวคิด หลักกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในกระบวนการบริหารงานการคลังสาธารณะและการคลังวิสาหกิจ โดยเน้นกรณีศึกษาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
 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 และตลาดหลักทรัพย์    3(2-2-5) 
   (Laws on Banking, Finance, and Securities Exchange) 
   ความหมายและความส าคัญของสถาบันการเงินและการธนาคาร นโยบายของรัฐและบทบาทของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐในการก ากับดูแล สถาบันการเงินและธนาคาร การปริวรรตเงินตรา และ
แลกเปลี่ยนเงินตราและเสถียรภาพของเงิน นโยบายและมาตรการในการดูแลสภาพคล่อง และทุนส ารองเงินตรา
ระหว่างประเทศ และกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และองค์กร
ต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องบทบาทของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ในการระดมเงินออมและการให้เครดิตหรือ
สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธุรกิจและบริหารต่างๆ ของสถาบัน
การเงินและธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องประเภทของเครดิตและตราสารทาง
การเงินต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การช าระเงินและการโอนเงิน 
 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    กฎเกณฑ์ทางการเงินโลกกับการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
   (Global Financial Regulation and Compliance Management) 
 วิเคราะห์ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของระบบกฎเกณฑ์ทางการเงินระหว่างประเทศปัจจุบัน ลักษณะ วัตถุประสงค์ 
และบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงความจ าเป็นในการปฏิรูปสถาบันดังกล่าว วิเคราะห์
เปรียบเทียบโครงสร้างกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศและระดับชาติในประเทศต่างๆและ
อ านาจหน้าที่ในการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   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  นิติวิทยาศาสตร์ทางบัญชีและสารสนเทศทางบัญชี   3(2-2-5) 
      (Accounting Forensic Science and Accounting Information) 
 ประวัติพัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิธีการ
วิเคราะห์บัญชีองค์การสาธารณะและบัญชีบรรษัท  แนวคิดทฤษฎีนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ ที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับหลักการบัญชีนิติเวช เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบวิเคราะห์สังเคราะห์ความโปร่งใส่ของระบบสารสนเทศ
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ทางการบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก การสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานทางบัญชีของ
องค์กรธุรกิจเอกชน เพื่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นและการอนุวัตปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/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    กระบวนการยุติธรรมธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอร์รัปชั่น    3(2-2-5) 
   (Governance Justice Procedures and Corruption Supervision) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครองและทาง
รัฐธรรมนูญ วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบศาลเดียวและระบบศาลคู่ กฎเกณฑ์และกฎระเบียบว่าด้วยศาลแพ่ง ศาล
อาญา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ทางธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอร์รัปชั่น 
     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) 
 ก าหนดขอบเขตการศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาเฉพาะเรื่องในปัญหา
นโยบายกฎหมายและการบริหารกระบวนการยุติธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษา 
คณะนิติศาสตร์ 
 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     สัมมนาการวิจัยนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบ             3(2-2-5) 
   (Seminar on Legal Research and Comparative Law) 
 การสัมมนาว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี  การวิจัย การวิพากษ์ จริยธรรม ภูมิปัญญาทางนิติศาสตร์ใน
งานเขียนและงานมุขปาฐะ รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบโดยนักศึกษา
น าเสนอ  และวิพากษ์งานค้นคว้าด้วยทรรศนียมิติที่หลากหลายที่อาจน าสู่การท าดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 
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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) 
   นักศึกษาประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาและการศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเองที่เป็นองค์ความรู้
ทางด้านนิติศาสตร์เกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์  เพื่อเข้าสอบวัดความรู้ใน 3 ด้าน คือ ด้านทฤษฎีกฎหมาย  ด้านการ
วิจัยนิติศาสตร์  และด้านการวิพากษ์กฎหมาย 
 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.  ดุษฎีนิพนธ์  
 แบบ 1.1   
LAW    797    ดุษฎีนิพนธ์              48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 ค้นคว้าและวิจัยหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อเรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการนิติศาสตร์และวิชาชีพทางกฎหมาย 
 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    ดุษฎีนิพนธ์             36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 ค้นคว้าและวิจัยหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อเรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการนิติศาสตร์และวิชาชีพทางกฎหมาย 
 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    ดุษฎีนิพนธ์             48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 
 ค้นคว้าและวิจัยหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อ เรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการนิติศาสตร์และวิชาชีพทางกฎหมาย 
 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. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์  

1. ค าอธิบายโดยย่อ 
   ศึกษาค้นคว้า และวิจัยหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อ เรียบเรียง

เปน็ดุษฎีนิพนธ์ 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   ท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการทางนิติศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียงที่ได้มาตรฐานทั้งระดับ
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

3. ช่วงเวลา 
   ส าหรับแบบ 1.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 
   ส าหรับแบบ 2.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 
   ส าหรับแบบ 2.2 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 

4. จ านวนหน่วยกิต 
   ส าหรับแบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์   48  หน่วยกิต 
   ส าหรับแบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
   ส าหรับแบบ 2.2 ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 

5. การเตรียมการ 
   ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้สนใจก่อนจะเข้าศึกษา และหลังจากเข้าศึกษา มีการ

มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจติดต่ออาจารย์ภายนอกสถาบันช่วยให้
ค าปรึกษา 

6. กระบวนการประเมินผล 
  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  6.1 การสอบวัดคุณสมบัติ 
   6.2 การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
   6.3 การเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
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   6.4 การตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์และผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการที่
เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและ/หรือระดับต่างประเทศ 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. นักวิชาการและนักวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย   
 4. นักวิชาชีพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 5. นักวิเคราะห์และที่ปรึกษากฎหมาย 
 6.  นักบริหารและผู้น าทางสังคม 
 7.  นักการเมืองและนักนิติบัญญัติ 
 
สถานที่ติดต่อ 
 คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 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 ต่อ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
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