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หลักสูตรนี้ผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาการและนักวิชาชีพทั้งกฎหมายเอกชน
กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหวางประเทศที่พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัยนิติศาสตรในการสรางสรรค
นวัตกรรมกลไกกฎหมายใหตอบสนองความตองการดานพัฒนาและสงเสริมนิติสัมพันธทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งสรางระบบนิติรัฐและสังคมธรรมาธิปไตย โดยผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานนิติศาสตรเพื่อรองรับการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 ที่ชวยเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา สังคม
และวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนใหเพิ่มพูนเปนปกแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ความสําคัญ
ในชวงเวลาประมาณสองทศวรรษมานี้ ความสัมพันธระหวางประเทศโดยเฉพาะการเปดเสรีการคาระหวาง
ประเทศไทยกับตางประเทศ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียนไดขยายตัวอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งการเปด
การคาเสรีในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในระดับภูมิภาคและระดับโลก
สภาพการณดังกลาวนี้ยังผลใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา
เสรีระหวางประเทศไทยกับตางประเทศที่ขยายเพิ่มพูนและซับซอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป พ.ศ. 2558 จึงจําเปนตองมีระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งกลไกระงับขอพิพาทระหวางประเทศที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกความรวมมือทางเศรษฐกิจและการเปด
การคาเสรีที่เปนธรรมระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ รวมทั้งปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ประสบการณของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ไดจัดระบบการ
เรียนการสอน การศึกษาวิจัย เพื่อทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รวมทั้งไดจัด
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ทั้งการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ ทําใหเปนที่สนใจของผูที่ตองการมี
ความรูทางดานกฎหมายที่จะเขาศึกษา จนถึงปจจุบันหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตไดรับนักศึกษาเขาเรียนแลว 5
รุน นับตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา ไดมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตามเปาหมายของแตละรุนอยางนาพอใจ
และตอเนื่อง
นอกจากนั้นที่สําคัญ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ไดเปนที่ยอมรับในหนวยงานสําคัญตางๆ เปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะคณะกรรมการตุลาการ(ก.ต.) ไดใหการรับรองหลักสูตรนี้ในวาระการประชุมสมัยที่ 11 ของคณะกรรมการฯ
เมื่อ วัน ที่ 18 เมษายน 2555 แลว นอกจากนั้ น ยั ง ได รับการรับรองมาตฐานจากทางสํานัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.) และ กพ. ดวย
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยกฎหมายไดดวยตนเอง
2. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนําและมี
ทักษะในวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย สามารถนําองคความรูอยางบูรณาการไปใชประกอบอาชีพอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
3. เพื่อใหมหาบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาไดตามความถนัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาของ
มหาบัณฑิตแตละทานที่ตองการประกอบอาชีพตางๆ เชน รับราชการเปนผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ นิติกร อาจารย
มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัยกฎหมาย เปนตน หรือประสงคจะทํางานในภาคเอกชน เชน ที่ปรึกษากฎหมาย นิติ
กร ผูบริหาร หรือลูกจางขององคกรธุรกิจตางๆ
4. เพื่อสรางนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะดานกฎหมายที่หลากหลายสาขาในการ
รองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 โดยอาศัยกฎหมายเปนกลไกสงเสริมเพิ่มพูน
ความสัมพันธและความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน
วันเสาร เวลา 09.00 - 12.00 น. (วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ENG 500 เปน
วิ ช าเสริ ม พื้ น ฐานสํ า หรั บ ผู ที่ ไ ม ผ า นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, IELTS เปนตน)
วันอาทิตย เวลา 09.00 - 19.00 น. (การศึกษารายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก)
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการ
หรือ สํานักงานคณะกรรมการเขาราชการพลเรือน (กพ.) หรือ สภามหาวิทยาลัยรังสิตรับรอง และมีคุณสมบัติอื่น
ตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร
2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

3

Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017

4. ไมเปนคนวิกลจริต
5. ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเลือกแผนการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 หรือแผน ข
อยางใดอยางหนึ่ง
6. มีผูรับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในเอกสารการสมัคร
7. มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบการศึกษา
1. ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในหลักสูตร
2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
3. ใชภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบ นั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามที่กําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับขั้น
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้
ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
พอใช
2.5
C
ออนมาก
2.0
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7.
S
U
W
I

IP

F
ตก
0.0
สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
หมายความวา ถอนหรื อ ยกเลิก การลงทะเบีย นเรีย น ใช เ มื่ อนั กศึ ก ษาเรี ย นวิ ช านั้ น ตามข อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สั ป ดาห ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควร อาจารย ผู ส อน หรื อ ภาควิ ช าที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที
หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก 2
1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน
1.3.1 วารสารวิ ช าการในรู ป แบบกระดาษหรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ ThaiJournal Citation\Index (TCI) หรือ
1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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1.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding)
1.4 ไม อ ยูใ นระหว า งการรอรั บ โทษทางวิ นั ย นัก ศึ ก ษาที่ ระบุ ให ง ดการเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
2. แผน ข
2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู
ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ
ดังนี้
ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง
ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลงานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมี
กรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
2.4 ไม อ ยู ใ นระหว า งการรอรั บ โทษทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาที่ ระบุ ให ง ดการเสนอชื่อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โครงสรางหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 จะตอง
ลงทะเบียนเรียนอยางนอย 39 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผน ข นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 39 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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3) หมวดวิชาเลือก
4) การศึกษาคนควาอิสระ
5) การสอบประมวลความรู

18 หนวยกิต
6 หนวยกิต
0 หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)
มีดังตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
2. หมวดวิชาบังคับ
(15 หนวยกิต)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
LLM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology of Legal Science)
LLM 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง
3(3-0-6)
(Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)
LLM 603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Public Law)
LLM 604 กฎหมายแพงขั้นสูง
3(3-0-6)
(Avanced Civil Law)
LLM 605 กฎหมายอาญาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Criminal Law)
3. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก2 จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปดสอนและสอดคลองกับหัวขอ
วิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต สวนนักศึกษาที่เรียนแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปดสอนและ
สอดคลองกับหัวขอการศึกษาคนควาอิสระจํานวน 18 หนวยกิต
LLM 606 การศึกษาเฉพาะเรื่องนโยบายกฎหมาย
3(0-9-5)
(Selected Topics on Legal Policy)
LLM 607 การศึกษาเฉพาะเรื่องการบริหารงานยุติธรรม
3(0-9-5)
(Selected Topics on Justice Administration)
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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LLM

608

LLM

609

LLM

610

LLM

611

LLM

612

LLM

613

LLM

614

LLM

615

LLM

616

LLM

617

LLM

618

LLM

619

LLM

620

LLM

621

LLM

622

LLM

623

LLM

624

LLM

625

ประวัติศาสตรกฎหมายมหาชน
(History of Public Law)
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจขั้นสูง
(Advanced Public Economic Law)
กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ
(Advanced Constitutional Law and Constitutional Court Procedure)
กฎหมายปกครองขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(Advanced Administrative Law and Administrative Procedure)
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขั้นสูง
(Advanced Organic Law)
กฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
(Advanced Law of Human Rights)
กฎหมายการคลังและการเงินขั้นสูง
(Advanced Public Finance and Fiscal Law)
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขั้นสูง
(Advanced Law of Public Administration Procedure)
กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐขั้นสูง
(Advanced Law of Public Personnal Administration)
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐขั้นสูง
(Advanced Law of Liability for Wrongful Acts of Officials)
กฎหมายทรัพยสินของแผนดินขั้นสูง
(Advanced Law of Public Domains)
กฎหมายขั้นสูงวาดวยบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
(Advanced Law of Public Service, Public Entreprise, Public Entities)
กฎหมายขั้นสูงวาดวยสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง
(Advanced Law of State Contracts and Administrative Contracts)
กฎหมายขั้นสูงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล
(Advanced Law of Public Information Access and Rights of Privacy)
ทฤษฎีการกระจายอํานาจและกฎหมายการปกครองทองถิ่น
(Theories of Decentralization and Local Government Law)
ประวัติศาสตรของการพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่นไทย
(History of Development of Thai Local Governement System)
กฎหมายขั้นสูงวาดวยการบริหารองคการปกครองทองถิ่น
(Advanced Law of Local Government Body Administration)
สัมมนากฎหมายมหาชน
(Seminar on Public Law)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
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LLM

626

LLM

627

LLM

628

LLM

629

LLM

630

LLM

631

LLM

632

LLM

633

LLM

634

LLM

635

LLM

636

LLM

637

LLM

638

LLM

639

LLM

640

LLM

641

LLM

642

LLM

643

ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง
(Advanced Theories of Criminology and Penology)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร
(Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science)
กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นสูง
(Advanced Law of Criminal Justice Administration)
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานขั้นสูง
(Advanced Law of Evidence)
กฎหมายการจัดการความขัดแยงและวิธีระงับขอพิพาททางเลือก
(Law of Conflict Management and Alternative Dispute Resolution)
กฎหมายขั้นสูงวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(Advanced Law of Anti-Money Laundering)
กฎหมายอาญาระหวางประเทศขั้นสูง
(Advanced International Criminal Law)
สัมมนากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม
(Seminar on Criminal Law and Justice Administration)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงขั้นสูง
(Advanced Civil Procedural Law)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาขั้นสูง
(Advanced Law of Juristic Acts and Contracts)
กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดินขั้นสูง
(Advanced Law of Property and Land Use)
กฎหมายลักษณะประกันภัยขั้นสูง
(Advanced Law of Insurance)
กฎหมายลักษณะลมละลายและฟนฟูกิจการขั้นสูง
(Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับกฎหมายเศรษฐกิจ
(Theories of Political Economy and Economic Law)
กฎหมายการลงทุนทางธุรกิจและการแขงขันทางการคา
(Law of Business Investment and Competition Law)
กฎหมายภาษีอากรขั้นสูงและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
(Advanced Taxation Law and Business Tax Planning)
กฎหมายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการพลังงาน
(Law of Agriculture, Natural Resources, and Energy)
กฎหมายการบริหารธุรกิจและการบริหารงานบุคคล
(Law of Personnal and Business Administration)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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LLM

644

LLM

645

LLM

646

LLM

647

LLM

648

LLM

649

LLM

650

LLM

651

LLM

652

LLM

653

LLM

654

LLM

655

LLM

656

LLM

657

LLM

658

LLM

659

LLM

660

LLM

661

กฎหมายแรงงานขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
(Advanced Labour Law and Labour Court Procedure)
กฎหมายการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย
(Law of Monetary, Banking, and Securities Exchange)
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาขั้นสูง
(Advanced Intellectual Property Law)
กฎหมายคุมครองผูบริโภคขั้นสูงและความรับผิดในผลิตภัณฑ
(Advanced Law of Consumer Protection and Products Liability)
กฎหมายการระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
(Advanced Law of Disputes Resolution and Arbitration)
สัมมนากฎหมายเอกชน
(Seminar on Private Law)
กฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง
(Advanced Comparative Law)
ทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธระหวางประเทศ
(Theories of Law and International Relations)
กฎหมายระหวางประเทศขั้นสูง
(Advanced International Law)
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(International Economic Law)
กฎหมายองคการระหวางประเทศ
(Law of International Organization)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยความสัมพันธทางการทูตและการกงสุล
(International Law of Diplomatic and Consular Relations)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา
(International Law of Treaties)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
(International Law of the Sea)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทางน้ํา
(International Law of Waterways)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยอากาศและอวกาศ
(International Air Law and Outer Space Law)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ
(International Law of Armed Conflicts)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน
(International Law of Human Rights)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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LLM

662

LLM

663

LLM

664

LLM

665

LLM

666

LLM

667

LLM

668

LLM

669

LLM

670

LLM

671

LLM

672

LLM

673

LLM

674

LLM

675

LLM

676

LLM

677

LLM

678

LLM

679

กฎเกณฑวาดวยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง
(Advanced Rules on Conflict of Laws)
สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ
(Seminar on International Law)
กฎหมายการคาระหวางประเทศขั้นสูง
(Advanced International Trade Law)
กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ
(International Investment Law)
กฎหมายธุรกรรมทางการคาระหวางประเทศ
(International Law of Business Transactions)
กฎหมายการเงินระหวางประเทศ
(International Financial Law)
กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ
(Law of International Commercial Arbitration)
กฎหมายพาณิชยนาวีขั้นสูง
(Advanced Maritime Law)
กฎหมายแรงงานระหวางประเทศ
(International Labour Law)
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ
(International Law of Natural Resources)
กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
(International Environmental Law)
กฎหมายสหภาพยุโรปขั้นสูง
(Advanced European Union Law)
การศึกษากฎหมายอาเซียนขั้นสูง
(Advanced ASEAN Legal Studies)
กฎหมายความรวมมือเศรษฐกิจของประเทศลุมแมน้ําโขง
(Law of Economic Cooperation of Makong Basin)
สัมมนากฎหมายการคาระหวางประเทศ
(Seminar on International Trade Law)
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
(Advanced Information Technology Law)
กฎหมายการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
(Advanced E-Commerce Law)
กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
(Advanced Law of Economic Crimes)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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LLM

680

LLM

681

LLM

682

LLM

683

LLM

684

LLM

685

LLM

686

LLM

687

LLM

688

LLM

689

LLM

690

LLM

691

LLM

692

LLM

693

LLM
LLM
LLM

กฎหมายการสื่อสารและโทรคมนาคม
(Law of Telecommunications and Communication)
กฎหมายภาษีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Tax Law of Electronic Business Transactions)
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาดานสื่อดิจิทัล
(Intellectual Property Law of Digital Medias)
สัมมนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Seminar on Electronic Transactions Law)
กฎหมายการขนสงและโลจิสติกส
(Law of Transports and Logistics)
กฎหมายการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส
(Law of Logistics System Management)
กฎหมายศุลกากรขั้นสูง
(Advanced Customs Law)
สัมมนากฎหมายการขนสงและโลจิสติกส
(Seminar on Transports and Logistics Law)
กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย
(Medical and Public Health Law)
กฎหมายการบริหารงานยุติธรรมทางการแพทยและนิติเวชวิทยา
(Law of Medical Justice Administration and Forensic Medicine)
กฎหมายการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(Law of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicines)
กฎหมายธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพและสปา
(Law of Health Promotion and SPA Services Business)
กฎหมายอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวะอนามัย
(Environmental and Occupational Health Law)
สัมมนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย
(Seminar on Medical and Public Health Law)

4. หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)
697 การศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study)
698 การสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)
699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6(0-18-9)
0(0-0-0)
12(0-36-18)
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แผนการศึกษา
ชัน้ ปที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 500 ภาษาอังกฤษ
(ไมนับหนวยกิตรวม)
สําหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
LLM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology
of Legal Science)
LLM 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-6)
(Legal Philosophy and Advanced
Theories of Law)
LLM 603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Public Law)
รวม 9 หนวยกิต
LLM
LLM
LLM
LLM

ภาคการศึกษาที่ 2
604 กฎหมายแพงขั้นสูง
(Advanced Civil Law)
605 กฎหมายอาญาขั้นสูง
(Advanced Criminal Law)
6XX วิชาเลือก
(Elective)
6XX วิชาเลือก
(Elective)

แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)
ENG
LLM
LLM
LLM

3(3-0-6)

LLM

3(3-0-6)

LLM

3(3-0-6)

LLM

3(3-0-6)

LLM

ภาคการศึกษาที่ 1
500 ภาษาอังกฤษ
(ไมนับหนวยกิตรวม)
สําหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology
of Legal Science)
602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-6)
(Legal Philosophy and Advanced
Theories of Law)
603 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Public Law)
รวม 9 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
604 กฎหมายแพงขั้นสูง
(Advanced Civil Law)
605 กฎหมายอาญาขั้นสูง
(Advanced Criminal Law)
6XX วิชาเลือก
(Elective)
6XX วิชาเลือก
(Elective)

รวม 12 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ น
ภาคการศึกษาฤดูรอ น
3(3-0-6)
LLM 6XX วิชาเลือก
3(3-0-6) LLM 6XX วิชาเลือก
(Elective)
(Elective)
3(3-0-6)
LLM 6XX วิชาเลือก
3(3-0-6) LLM 6XX วิชาเลือก
(Elective)
(Elective)
รวม 6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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ชัน้ ปที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1
LLM 699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

6(0-18-9)

แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)
ภาคการศึกษาที่ 1
LLM 6XX วิชาเลือก
(Elective)
LLM 6XX วิชาเลือก
(Elective)

6(0-18-9)

3(3-0-6)
รวม 6 หนวยกิต

รวม 6 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
LLM 699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
LLM 697 การศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study)
LLM 698 การสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)

รวม 6 หนวยกิต

6(0-18-9)
0(0-0-0)
รวม 6 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปน
ทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ
ตําราที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing
to supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course
materials will include newspaper and journal articles, the best textbooks which are relevant to student’s field
of study.
2. หมวดวิชาบังคับ
LLM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology of Legal Science)
ระเบียบวิธีการวิจัยที่จะนํามาใชออกแบบการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางนิติศาสตรไดทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอ
ขอมูลและสรุปผลการวิจัย ตลอดจนวิธีการเขียนโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ และ
รายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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Research methodogy leading to legal science research design and process of both qualitative and
quantitative research, as well as mixed-method research; data collection and data analysis and presentation,
conclusion of research results, as well as research project writing for thesis or independent study; research
report writing for publishing.
LLM

602

นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง
3(3-0-6)
(Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)
นิติปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ประวัติพัฒนาการแนวคิดของสํานักปรัชญากฎหมายยุคตางๆ
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ไดแก สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักกฎหมายบานเมือง
สํานักธรรมศาสตร สํานักประวัติศาสตร สํานักสังคมวิทยากฎหมาย สํานักสัจจนิยม เปนตน สํานักปรัชญากฎหมาย
ที่เกิดขึ้นในยุคใหม เชน สํานักนิติศาสตรแนววิพากษ สํานักกฎหมายมารกซิส สํานักนิติสตรีศาสตร และสํานัก
ปรากฏการณวิทยากฎหมาย เปนตน
Legal philosophy founding theories of law and historical development of schools of thought of legal
philosophy from past to present both in Western and Oriental world: natural law, positive law, moral sceince,
historical legal approach, sociology of law, legal realism, etc; new schools of legal philosophy approach: critical
legal studies, Marxist law, feminist legal science and legal phenomenology.
LLM

603

LLM

604

กฎหมายมหาชนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Public Law)
ปรัชญาที่เปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายมหาชน ลักษณะ บอเกิด และประเภทของกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง แนวความคิดและหลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายตางๆ ของโลก
ประวัติพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการจัดโครงสรางสถาบันการเมืองการ
ปกครองของรัฐ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย การแยกอํานาจและถวงดุลการใชอํานาจอธิปไตย ทฤษฎีอํานาจรัฐและอํานาจ
ปกครอง อํานาจดุลยพินิจและอํานาจผูกพัน ทฤษฏีความชอบธรรมและควบคุมการใชอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม
Philosophy founding theories of public law; nature, sources and types of public law, especially
constitutional law and adminstrative law; concepts and and principles of public law in various legal systems of
the world; historical development of public law in Thailand; theories of State and its political institutions;
theories of sovereignity, separation of power, check and balance; theories of State’s power and its exercise
of administrative power, discretionary power and mandatory power; theories of legitimity in State’s power
exercise and controls: constitutionalism, principles of legal state and the rules of law.
กฎหมายแพงขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Civil Law)
ทฤษฎีและการพัฒนาการของระบบกฎหมายแพงเปรียบเทียบ ตั้งแตสมัยโรมันจนถึงสมัยการจัดทําประมวล
กฎหมายแพ ง ของประเทศฝรั่ ง เศส เยอรมนี ญี่ ปุ น และไทย บ อ เกิ ด และรากฐานของกฎหมายแพ ง ไทยและ
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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ตางประเทศวาดวยนิติวิธีและนิติสัมพันธ หลักสุจริต สิทธิเอกชน ความศักดิ์สิทธิ์แหงเจตนาและความรับผิดทางแพง
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย รวมทั้งวิธี
พิจารณาคดีแพง
Theories and historical development of comparative civil law system, starting from Roman Empire
until the codification of civil law in France, Germany, Japan and Thailand, sources and foundation of foreign
and Thai civil laws on juristic methods and juristic relations, good faith, private rights, effectivity of intention
and civil liability; law on juristic acts and contracts, debt, tort, property in Thai commercial and civil code, as
well as civil procedure.
LLM

605

กฎหมายอาญาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Criminal Law)
ประวัติพัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและตางประเทศ ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญา ลักษณะและ
บอเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยการลงโทษ ความผิด และความรับผิ ดทางอาญา ความสั มพั นธ ของ
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคั บใชกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา นิยามของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจใน
ประเทศและขามชาติ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กลไกและมาตรการของรัฐในการปองปรามอาชญากรรม
ทางธุ รกิ จ กฎเกณฑ ท างกฎหมายเกี่ ย วกั บ การปอ งกั น การฟอกเงิ น นโยบายและมาตรการในการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Historical development of foreign and Thai criminal law; philosophy and theories of criminal law;
nature and sources of criminal law; theories of punishment, offense, criminal liability; relations between
administration of criminal justice and criminal procedure law; efficiency of criminal law enforcement and
crimimal justice administration; definition of economic crimes; crimes deriving from national and transnational
business transactions; criminal business offenses; state mechanism and measures on business crimes
prevention; legal norms on money laundering prevention; policy and measures on economic crimes
suppression.
3. หมวดวิชาเลือก
LLM 606 การศึกษาเฉพาะเรื่องนโยบายกฎหมาย
3(0-9-5)
(Selected Topics on Legal Policy)
กรณีศึกษาเฉพาะเรื่องที่สรางสรรคองคความรูใหมเชิงนวัตกรรมทางนิติศาสตรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายกฎหมาย
ที่นักศึกษาสนใจเลือกและมีความสําคัญตอการพัฒนากฎหมายใหม
A case study on selected topics that create new body of knowledge on legal innovation concerning
seleted legal policy of student’s interest and its importance for the development of new law.
LLM

607

การศึกษาเฉพาะเรื่องการบริหารงานยุติธรรม
(Selected Topics on Justice Administration)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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กรณีศึกษาเฉพาะเรื่องที่สรางสรรคองคความรูใหมเชิงนวัตกรรมทางนิติศาสตรเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน
ยุติธรรมที่นักศึกษาสนใจเลือกและมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบการยุติธรรม
A case study on selected topics that create new body of knowledge of legal innovation on seleted
justice administration of student’s interest and its importance in developing justice system.
LLM

608

ประวัติศาสตรกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
(History of Public Law)
ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในตางประเทศและประเทศไทย วิเคราะหเปรียบเทียบ
ทฤษฎี บอเกิด และหลักทั่วไปของกฎหมายมหาชน ความสัมพันธระหวางกฎหมายมหาชนตางประเทศและกฎหมาย
มหาชนไทย นักปรัชญาที่มีบทบาทและอิทธิพลสําคัญในการพัฒนาระบอบกฎหมายมหาชน การพัฒนาที่มีผลตอ
ความกาวหนาของกฎหมายมหาชนในปจจุบัน
History and evolution of public law in foreign countries and in Thailand; comparative analysis of
theories, sources, and general principles; relations between foreign public law and Thai public law; Philosophers
who play an importance role and influence in development of public law regime, and the development and
action affecting present progress of public law.
LLM

609

LLM

610

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Public Economic Law)
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบอเกิด หลักกฎหมายอันมีที่มา
จากอุดมการณทางเศรษฐกิจและสังคมและโครงสรางของรัฐ การจัดองคการของรัฐทางเศรษฐกิจในสวนกลางและ
ทองถิ่น กฎหมายและกฎเกณฑที่รัฐเขาควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการควบคุมการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเขาดําเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่รัฐ
อาจนํามาใชในการแกไขปญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ การควบคุมการแทรกแซงของรัฐทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ โดยมาตรการทางการเมือง ทางฝายปกครอง และทางศาล
Historical development of public economic 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 regulaation on State’s controls in operation of economic activities, both state’s control of private
economic activities and of economic activities in state enterprises, privatization of state enterprises; state’s
measures for solving problems of relevant public economic law; control of state’s economic intervention by
political, administrative and judicial measures.
กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Advanced Constitutional Law and Constitution Court Procedure)
วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตางประเทศในมุมมองของประวัติ
พัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บอเกิดและรูปแบบของการจัดทํารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยและหลักการ
แยกอํานาจ หลักพื้นฐานของระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎี
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิใหกฎหมายอื่นขัดตอรัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง รัฐสภา
รัฐบาล ระบบศาล ระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น รวมทั้งวิธีพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ
Comparative analysis of Thai and foreign constitutional laws in aspects of historical development of
constitutionalism; sources and modalities of constitutional drafting; theories of sovereignity and seperation of
power; basic principles of government and political regimes; rights, liberty and duties of person under the
constitution; theory of constitutional supremacy and control of constitutionality; political institutions: parliament,
government and court system, inspection systems of state powers, decentralization and local governments, as
well as constitutional court procedure.
LLM

611

กฎหมายปกครองขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
(Advanced Administrative Law and Administrative Procedure)
นิติปรัชญาที่เปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายปกครอง ลักษณะและบอเกิดของกฎหมายปกครอง หลักกฎหมาย
วาดวยการบริหารรัฐกิจ การใชและตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีวาดวยการกระทําทางปกครอง นิติกรรมและ
สัญญาทางปกครอง และความรับผิดของฝายปกครอง การจัดทํากิจกรรมทางปกครองตางๆ การรักษาความสงบ
เรียบรอยและการบริการสาธารณะ ระบบการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ บทบาทและหนาที่ การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐและองคกรทางปกครอง ลักษณะคดี เขตอํานาจ โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง วิธีพิจารณา
คดีปกครอง และการบังคับคดีตามคําพิพากษา
Legal philosophy founding theories of administrative law; nature and sources of administrative law;
principles of law on public administration; application and intepretation 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 judgment.
LLM

612

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Organic Law)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลักการสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และพรรคการเมือง หลักฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา การตรวจเงินแผนดิน และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
Basic concepts pertaining to organic law; significant principles of organic law relating to election of
members of the House of Representatives and the Senate; organic laws on the Election Commission and
political parties; principles of organic law on counter corruption, Ombudsmen, the State Audit, and criminal
procedure for persons holding political positions.
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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LLM

613

กฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Human Rights)
ปรัชญาและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชนและหลักพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการประวัติศาสต
ของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองคการสันติบาตชาติและสหประชาชาติ รวมทั้งในประเทศตางๆ หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย กลไกความ
รวมมือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเซีย
Philosophy and theories of human rights and its basic principles of human rights law; historial
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.
LLM

614

LLM

615

กฎหมายการคลังและการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Public Finance and Fiscal Law)
แนวคิด ทฤษฎี และบอเกิดของกฎหมายการคลังการเงิน นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองคกรของ
รัฐทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ รายไดและรายจาย การกอหนี้สาธารณะ
และรายจาย หลักเกณฑ วิธีการ และปญหาในการจัดทํางบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบัน
การเงินและการคลังที่รัฐใชในการบริหารประเทศ หลักเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตรเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการ
คลังเพื่อตรวจสอบควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของรัฐในรูปแบบตางๆ
Concepts, theories, and sources of public finance and fiscal law; State’s public finance and fiscal
policy; public finance and fiscal organizations; principles of public finance law on budgeting procedure;
revenues, expenses, and public debts of State; rules, procedures and problems of State budgeting; tax policy,
fiscal policy, fiscal and financial institutions for public administration; political and economic principles on fiscal
and finance institutions to inspect and control State budgets.
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Public Administration Procedure)
ความเป น มาและแนวความคิ ด ในการมี ก ฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองของไทยและ
ตางประเทศ แนวคิดพื้นฐานของ “กระบวนการพิจารณา” ทางปกครอง ความสําคัญของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศไทย หลักการสําคัญตางๆ ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายดังกลาว
Background and concepts of having 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.
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LLM

616

กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Public Personnel Administration)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวย
พนักงานอัยการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และกฎหมาย
วาดวยพนักงานในหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ
Concepts, theories and principles of law relating to public personnel administration; law on regulations
of civil servants; law on regulations of military service; law on regulations of judicial service; law on
regulations of public prosecutor; law on regulation of parliamentary officer; law on regulations of teacher civil
service, and law on officers of independent public agencies.
LLM

617

กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Liability for Wrongful Acts of Officials)
ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝายปกครองและเจาหนาที่รัฐ หลักความรับผิด
ทางปกครองในแนวคําพิพากษาของศาลไทย ความแตกตางระหวางความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพง
และทางอาญา
Philosophy, theories and principles of law on liability of administrative agencies and government
officials; principles of administrative liability in accordance with the judgment of Thai Courts, differences
between administrative, criminal and civil liabilities.

3(3-0-6)
กฎหมายทรัพยสินของแผนดินขั้นสูง
(Advanced Law of Public Domains)
ความเปนมาของปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน ประเภทตางๆ ของ
ทรัพยสินของแผนดิน เกณฑทางดานสถานะทางกฎหมาย การควบคุมดูแล และการถอนสภาพ รวมทั้งที่ราชพัสดุ
ทรัพยสิน ฝายพระมหากษัตริย และศาสนสมบัติ
Background of philosophy, theories, principles of law on public domains, various kinds of public
domains, the criteria on legal status, the supervision, the revocation of public domains, including state
property, crown property and ecclesiastical property.
LLM

618

3(3-0-6)
กฎหมายขั้นสูงวาดวยบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
(Advanced Law of Public Service, Public Enterprise, Public Entities)
แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีบริการสาธารณะ ประเภทตางๆ
ของบริการสาธารณะ องคการและวิธีการในการบริการสาธารณะ ปญหาและอุปสรรคในการบริการสาธารณะ รูปแบบ
และสถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
Concepts and theories of administrative law relating state interference, theories of public services,
various types of public services; organizations and methods in public services; problems and obstructions of

LLM

619
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public services; legal structure and status of public enterprises and public organizations; and privatization of
public enterprises.
LLM

620

กฎหมายขั้นสูงวาดวยสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง
3(3-0-6)
(Advanced Law of State Contracts and Administrative Contracts)
ทฤษฎีและหลักกฎหมายของตางประเทศและของไทยเกี่ยวกับสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง
รูปแบบและประเภทตางๆ ของสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง ทั้งที่เปนสัญญาตามกฎหมายแพงและ
สัญญาทางปกครอง หลักเกณฑเกี่ยวกับสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หลักกฎหมายที่
สําคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เชน การกอใหเกิดสัญญา ขอกําหนดที่เปนลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับ
การตามสัญญา และการยกเลิกสัญญา
Theories and principles of law relating state contracts and administrative contracts in foreign and thai
law; various models and types of state contracts and administrative contracts, both in civil and administrative
contracts, criteria on contract of the Ministerial Regulation of Procurement, significant principles on the
administrative contracts, i,e., the constitution of contracts, the provision of special features of contracts, the
contractual enforcement, and the termination of contracts.
LLM

621

LLM

622

กฎหมายขั้นสูงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล
3(3-0-6)
(Advanced Law of Public Information Access and Rights of Privacy)
แนวคิดและหลักกฎหมายของการใชสิทธิแกประชาชนที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการวิธีการที่ให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทตางๆ วิธีการทางบริหารในการแกไขปญหากรณีที่
สิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารไดรับการกระทบกระเทือนการคุมครองขอมูลขาวสารที่เปนเรื่องของสิทธิสวนบุคคล
Concepts and principles of law on distribution of rights to citizen in order to access the public
information, different methods of accessing to public information, the feature of various kinds of information,
the administrative method in solving problematic access to information, the protection of information or
rights of privacy.
ทฤษฎีการกระจายอํานาจและกฎหมายการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
(Theories of Decentralization and Local Government Law)
ปรัชญาการเมืองที่เปนรากฐานของทฤษฎีการกระจายอํานาจ ซึ่งเปนที่มาของการปกครองทองถิ่น ประวัติ
พัฒนาการและหลักกฎหมายของการปกครองทองถิ่น แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหาร
ทองถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้ในฐานะที่เปนนิติบุคคล
โดยเฉพาะอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ ทั้งในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคล และ
การกํากับดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการควบคุม
จากสวนกลาง
Political philosophy which is the foundation of theories of decentralization; historical development and
legal principles of local government law. Basic concepts and principles of organization in local government
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system; local government organizations in present laws, powers and duties of the organizations in status of
juristic person especially power to legislate law and supervise over a local government organizations; person,
and activities including monetary regulations and procedures of local government organization and central
governement’s controls.
LLM

623

ประวัติศาสตรของการพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
(History of Development of Thai Local Governement System)
ประวัติพัฒนาการของการบริหารราชการแผนดินและการปกครองทองถิ่นในประเทศไทยตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน วิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการของการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินและการปกครอง
ทองถิ่นในอดีตกับระบบการปกครองทองถิ่นไทยในตางประเทศ
Historical development of public administration and local government in Thailand from past to
present; comparative analysis of policy and mesures of the development of Thai central government
administration and local government systems in the past with those in foreign countries.
LLM

624

LLM

625

กฎหมายขั้นสูงวาดวยการบริหารองคการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
(Advanced Law of Local Government Body Administration)
ทฤษฎีแ ละแนวความคิด พื้นฐานของหลักกฎหมายเกี่ ย วกั บการจั ด ระเบี ยบราชการบริหารส ว นท อ งถิ่น
องคการปกครองทองถิ่นตามกฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้ในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะ
อํานาจในการออกกฎหมายและการกํากับดูแลเหนือองคการปกครองทองถิ่น ทั้งในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคลและ
การกํากับดูแลเหนือการปฎิบัติงาน รวมทั้งระเบียบทางการเงินการคลังและวิธีการงบประมาณขององคการปกครอง
ทองถิ่นภายใตการกํากับดูแลจากสวนกลาง
Theories and basic concepts of principles of law on organization in local government system, local
government organizations in present laws, powers and duties of the organizations in their status of juristic
persons, especially powers to legislate laws and to supervise over local government organizations both person
and activities, including monetary and public finance regulations and budgeting procedures of local government
organizations under the supervision of central government.
สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
(Seminar on Public Law)
สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายมหาชนเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซึ้งที่นําไปสูการคนพบ
หัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายมหาชนเพื่อนําไปสู
การแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายมหาชน โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหาและนําเสนอผลการศึกษาใน
รูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ
Seminar on principal issues in public law and jurisprudence in which students shall profoundly
understand principles of law, leading to find research topics and research questions for thesis or independent
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study; analysis of public law problems for legal problem-solvings and development of public law by which
students shall be able to analyze legal problems and present academic reports and other methods.
LLM

626

ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Theories of Criminology and Penology)
ทฤษฎีวาดวยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษประเภทตางๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การ
วิเคราะหอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญกรหรือผูกระทําผิด ทฤษฎีวาดวยการลงโทษ การปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิดและแกไขผูกระทําผิดใหกลับเปนคนดี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศ
ภาคพื้ น ยุ โ รปและอเมริ ก า ความเปลี่ ย นแปลงของวั ต ถุ ป ระสงค ก ารลงโทษตามสภาวการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ความสัมพันธทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา นโยบายทางอาญา และกฎหมายอาญา
Theories of origin of crime and punishment; types of crimes and criminals; analysis of crimes and
wrongdoer or criminal behaviors; theories of punishment, wrongdoer treatment and correction; theories of
prevention and suppression of crimes in american and european countries; transformation of punishment
objectives according to the change of circumstances; relations of criminology and penology with criminal policy
and criminal law.
LLM

627

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science)
ประวัติพัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาในประเทศไทยและตางประเทศ ความสัมพันธของ
กระบวนการดําเนินคดีอาญากับการคุมครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย หลักกฎหมายในประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญา อํ า นาจพนัก งานสอบสวนและศาลอาญา การฟอ งคดี อ าญาและคดีแ พ ง ที่เ กี่ ย วเนื่อ งกับ คดีอ าญา
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน ยึด และปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ
ความสัมพันธของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตรเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและการพิสูจน
หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในชั้นศาล การฟองคดีอาญา การไตสวนมูลฟอง การพิจารณาคําพิพากษา คําสั่งการ
อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ
รวมทั้งวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
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 offenses; citation, summons and warrants; arrest 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,criminal procedure in District Courts.
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LLM

628

กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Criminal Justice Administration)
ความสัมพันธของทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประเภทของ
อาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาวาดวยการลงโทษและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ความสัมพันธของวิทยาศาสตร
การแพทยกับนิติศาสตรเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญา ทฤษฎีนิติวิทยาศาสตรและ
นิติเวชศาสตร รวมทั้งการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในชั้นศาล ประวัติพัฒนาการระบบการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหบรรลุเปา
หมายความยุติธรรม คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ กรมคุม
ประพฤติ และกรมบังคับคดี
Relationship between theories of criminology, criminal law and criminal procedural law principles;
categories of crimes and criminals; philosophy of punishment and wrong-doer treatment; relations between
medical science and legal science for its merit in investigation, inquiry and judicial proceedins in criminal cases;
theories of forensic science and forensic medicine, including verification of evidences for adjudication in court.
Historical development of justice administration system; the management and operation of criminal justice
administration’s agencies: the National Police Headquarter, the Office of Attorney General, the Court of
Justice, the Department of Corrections, the Department of Probation and the Legal Execution Department.
LLM

629

LLM

630

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Evidence)
วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยและตางประเทศทั้งในระบบกฎหมายซิวิลลอว
และคอมมอนลอว หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานทั้งที่ใชระบบวิธีพิจารณาแบบกลาวหาและแบบไตสวน
หลักการรับฟงและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความแพ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา รวมทั้ ง กระบวนการการสื บ ค น และแสวงหา
พยานหลักฐาน
Comparative analysis of foreign and Thai laws of evidence; principles of law of evidence both in
procedures of accuse and inquiry systems, and both in common law and civil law; principles of hearing and
weighing evidences; provisions relating to the law of evidence under the Civil Procedure Code and the Criminal
Procedure Code, as well as processes of investigation and discovery of evidence.
กฎหมายการจัดการความขัดแยงและวิธีระงับขอพิพาททางเลือก
3(3-0-6)
(Law of Conflict Management and Alternative Dispute Resolution)
วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงและวิธีการระงับขอ
พิพาททางเลือกในประเทศไทยและตางประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแยงคือ การหลีกเลี่ยง การเจรจาตอรอง
การไกลเกลี่ยขอพิพาท อนุญาโตตุลาการ การฟองรอง การเผชิญหนาและประทวงอยางสันติ การใชกําลัง กฎเกณฑ
และกฎข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารระงั บ ข อ พิ พ าททางเลื อ ก เช น การเจรจาต อ รอง การไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าท
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อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล กฎเกณฑและกฎขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรม
เชิงเยียวยา การไกลเกลี่ยฟนสัมพันธในคดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมรวมสมัย
Comparative analysis of philosophy and theories of criminal law on conflict management and
alternative dispute resolution in Thailand and foreign countries; modalities of conflict management, such as
avoidance, negotiation, arbitration, ligitation, non-violence confrontation and forcing; rules and regulations
concerning alternative dispute resolution procedures e.g. negotiation, mediation, arbitration and litigation.
Rules and regulations on administration of restorative justice, criminal restorative mediation, and contemporary
justice.
LLM

631

กฎหมายขั้นสูงวาดวยปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3(3-0-6)
(Advanced Law of Anti-Money Laundering)
ประวัติพัฒนาการของการดําเนินการตอทรัพยสินที่มีการปกปดเปลี่ยนสภาพ แนวคิดทฤษฎีของกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน แหลงสถานที่ฟอกเงิน
หลักเกณฑในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน หนาที่
ของสถาบันการเงินในการดําเนินการกับธุรกรรมฟอกเงิน หนวยงานที่บังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน การดําเนินคดีกับทรัพยสินที่เกี่ยวของตามกฎหมายนี้
Historial 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; rationals 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 laudering transactions; agencies to enforce
laws on prevention and suppression of money laundering and prosecution of money laudering.
LLM

632

กฎหมายอาญาระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced International Criminal Law)
ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การกระทําผิดอาญาระหวางประเทศในยามสันติและ
สงคราม อํานาจศาลแหงรัฐในคดีอาญาตามกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมาย
ระหวางประเทศ:อาชญากรสงคราม ความผิดฐานกอการรายขามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ การ
ทรมาน การลงอาญานักโทษที่ผิดธรรมดาและทารุณ กฎเกณฑวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหวาง
ประเทศและขามชาติ ความผิดในกฎหมายอาญาระหวางประเทศ: การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การลางเผาพันธุ
การคายาเสพติด การลักพาตัว การคาทาส และโจรสลัด ความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุมอาชญากรรม
การออกกฎหมายภายในและการใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาทางอาญาระหวางประเทศ ความรับผิดทางอาญาระหวาง
ประเทศของผูกระทําความผิด กฎเกณฑความรวมมือระหวางรัฐในการสงผูรายขามแดน
Philosophy and theories of international criminal law; international criminal wrongful acts in time of
peace and war; state jurisdiction on criminal cases in international criminal law; crime’s judicial proceedings in
international law: war criminals, international terrorist crimes; violations of human rights: torture, cruel and
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unusual punishment of criminal prisoners; rules of prevention and suppression of international crimes;
international criminal offenses: aggression, war crimes, genocide, drug trafficking, kidnapping, slave trade and
pirate; 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.
LLM

633

สัมมนากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Seminar on Criminal Law and Justice Administration)
สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยาง
ลึกซึ้งที่นําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหา
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและ
โดยวิธีอื่นๆ
Seminar on principal issues in criminal law and justice administration in which students shall
profoundly understand principles of law, leading to find research topics and research questions for thesis or
independent study; analysis of criminal law and justice administration problems for legal problem-solvings and
development of criminal law and justice administration by which students shall be able to analyze legal
problems and present academic reports and other methods.
LLM

634

LLM

635

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Civil Procedural Law)
วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความแพงของประเทศไทยและตางประเทศ เขตอํานาจศาล องคคณะผู
พิพากษา และอํานาจของผูพิพากษานายเดียว เขตอํานาจศาลในคดีแพง การคัดคาน อํานาจและหนาที่ศาล การนั่ง
พิจารณา รายงานและสํานวนความ คําคูความ เอกสารคําพิพากษาและคําสั่ง คาฤชาธรรมเนียม วิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอน
พิพากษา การบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่งศาล
Comparative analysis of civil procedural laws in both Thailand and foreign countries; power of judges
at different levels; jurisdiction and competency of courts; judgement and competency of judges, and
jurisdiction; challenge of judges; powers and duties of courts; hearings; memorandums and filling; parties; filing
and service of pleadings and documents; judgement and orders; procedural fees; procedures for petty cases,
procedures in case of default and arbitration, procedures in the Appeal Court and the Supreme Court;
execution of judgement and orders.
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Juristic Acts and Contracts)
เปรียบเทียบกฎหมายนิติกรรมและสัญญาของไทยและตางประเทศ นิยาม ลักษณะและแบบของนิติกรรม
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การแสดงเจตนา ความสมบูรณของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ การ
กอใหเกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบตาง ๆ ผลแหงสัญญา การผิดสัญญา การเลิกสัญญา มัดจํา เบี้ยปรับ และการ
เรียกคาเสียหาย รวมทั้งกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
Comparative study of foreign and Thai laws of juristic acts and contracts; definition, nature and
forms of juristic acts; declaration of intention; validity of juristic acts; conditions and time affecting juristic
acts; periods of time and prescription; formation of contracts; various types of contracts; effect of contracts;
default of contracts; cancellation of contracts; earnest, penalties and claim for damages; law concerning unfair
contract terms.
LLM

636

กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดินขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Property and Land Use)
กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดินของไทยและตางประเทศ นิยาม ความหมายและประเภทของทรัพยและ
ทรัพยสิน การไดสิทธิในทรัพยสิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ทรัพยสิทธิอื่นๆ การจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสิน การ
ใชและขอจํากัดในการใชสิทธิในทรัพยสิน นิยามความหมายของที่ดิน นโยบายการใชที่ดิน การควบคุมการใชที่ดิน
การกําหนดสิทธิในที่ดิน การจัดที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม นิติบุคคลอาคารชุด
Foreign and Thai laws of property and land use; definition and categories of things and property;
acquisition of rights in property, ownership, possessory rights, other real rights; registration of rights in
property; exercise and restriction of the owner’s rights. Definition of land; land use policy and land use
control; determination of rights in land; allocation; land reform; issuance of documents of titles; registration of
rights and juristic acts; and condominium as juristic person.
LLM

637

LLM

638

กฎหมายลักษณะประกันภัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Insurance)
วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะประกันภัยของไทยและตางประเทศ สัญญาประกันภัยชนิดตางๆ
ไดแก ประกันวินาศภัย, การประกันภัยในการรับขน, การประกันภัยค้ําจุน, และการประกันชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับ
การประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย : สัญญาค้ําประกัน จํานอง จํานํา และการประกันในลักษณะอื่นๆ
Comparative analysis of foreign and Thai laws of insurance; different contracts of insurance: casualty
insurance, maritime insurance, guarantee insurance, life insurance; laws relating to guarantee debt by person
or by property, i.e. suretyships, mortgage, pledge and other types of guarantees.
กฎหมายลักษณะลมละลายและฟนฟูกิจการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)
กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการของไทยและตางประเทศ การขอฟนฟูกิจการ การ
ฟองคดีลมละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษทรัพย ยึดทรัพย การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการและการ
ลมละลาย การพิพากษาคดีใหลมละลาย การปลดจากการลมละลาย
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Foreign and Thai laws of Obligations, and of business reconstruction and bankruptcy; application to
revive a business entity; filing of bankruptcy case suits; debt restructuring; attachment and seizure of
property; the settlement of disputes on business reconstruction and bankruptcy; adjudication of bankruptcy
cases; and discharge from bankruptcy.
LLM

639

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับกฎหมายเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Theories of Political Economy and Economic Law)
ปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและกฎหมายเศรษฐกิจความสัมพันธระหวางหลัก
เศรษฐกิจการเมืองกับหลักกฎหมายเศรษฐกิจ บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจทีมีตอกลไกของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
ตั้งแตการผลิต การบริโภค บทบาทของรัฐและเอกชนในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ แนวทางการวิเคราะหปญหาทาง
เศรษฐกิจของไทย และวิเคราะหแนวโนมทิศทางของเศรษฐกิจโลก บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจในการสงเสริมและ
กํากับดูแลเศรษฐกิจ แนวโนมของการออกกฎหมายเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
Philosophy founding theories of political economy and economic law; relationship between principles of
political economy and principles of economic law. The role of economic law in the mechanism of free
economic system starting from production, consumption and the role private sectors in economic activities;
analysis of Thai economic problems; and analysis of trends and directions of the world economy; the role of
laws pertaining to promotion and supervision of economic sectors; trends in laws and legislation promulgated
to solve economic problems.
LLM

640

LLM

641

กฎหมายการลงทุนทางธุรกิจและการแขงขันทางการคา
3(3-0-6)
(Law of Business Investment and Competition Law)
วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบตางๆ ของการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม การผูกขาดและการกีดกันทาง
การคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ นโยบายและมาตรการบังคับของรัฐในการควบคุม แทรกแซง
ปองกันการผูกขาด การกีดกันทางการคา การแขงขันทางการคาที่ปราศจากความเปนธรรมในการประกอบธุรกรรม
ของเอกชน วิเคราะหกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการปองกันการผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรมทางการคา การ
ใชและการตีความกฎหมายแขงขันและปองกันการผูกขาดทางการคาของไทย
โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศและกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ
Comparative analysis of 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 monoply, protectionism and unfair trade practices. Analyze Thai laws on trade monopoly and unfair
trade competition; application and intepretation of Thai competition law and anti-trust law in comparision with
foreign laws and international trade legislations.
กฎหมายภาษีอากรขั้นสูงและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advanced Taxation Law and Business Tax Planning)
ปรัชญาและทฤษฎีของการจัดเก็บภาษี บทบาทของการจัดเก็บภาษีในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวาง
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กฎหมายภาษี กฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน ทฤษฎีกฎหมายวาดวยประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การ
จัดเก็บภาษี และการคุมครองเอกชนผูเสียภาษี หลักการภาษีอากรประเภทตางๆ คือ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ฯลฯ การ
วางนโยบายภาษีอากร เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของไทย สนธิสัญญาปองกันการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ การจัดเก็บภาษีอากร
รูปแบบอื่น นอกจากภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีศุลกากร การวางแผนภาษีอากรให
สอดคลองเหมาะสมกับประเภทขององคกรธุรกิจและสัญชาติของผูรวมลงทุน
Philosophy and theories of taxation; role of taxation within the 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; 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, custom tax; determining taxable events, calculating taxes to
be assessed; tax planning suitable to types of business organizations and nationality of joint investors.
LLM

642

กฎหมายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการพลังงาน
3(3-0-6)
(Law of Agriculture, Natural Resources, and Energy)
ประวัติพัฒนาการกฎหมายเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในตางประเทศและประเทศไทย ความสําคัญของ
ภาคเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ กฎหมายที่ดินและ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับแร กาซ
ธรรมชาติ น้ํามัน ปาไม อุทยานแหงชาติทั้งบนบกและในทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน กฎหมายองคการการคาโลก/แกตตวาดวยการคาสินคาเกษตร และความตกลงทวิภาคี
วาดวยการคาสินคาเกษตร
Historial development of laws relating to natural resources and agricultural laws in foreign countries
and Thailand; importance of natural resources agricultural sectors on economic and social development of
nations; land laws relating to land management; laws on agriculture and agrucltural institutes, laws concerning
minerals, natural gas, oil, forests, national parks, both on land and under the sea, biodiversity; sustainable
exploitation and conservation of natural resources; as well as WTO/GATT laws on trade in agriculture and
bilateral FTA on trade in agriculture.
LLM

643

กฎหมายการบริหารธุรกิจและการบริหารงานบุคคล
3(3-0-6)
(Law of Personnel and Business Administration)
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและการจัดการงานบุคคล การแกปญหาการบริหารธุรกิจดวยการ
ระดมทุน การแกไขปญหาการจัดการงานบุคคลทั้งในภาคธุรกิจขนาดใหญและขนาดเล็ก รวมทั้งการพัฒนากฎหมาย
ไทยประเภทนี้โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศตะวันตก
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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Principles of law governing business administration and personnel management; solutions of business
administration problems by mobilizing capitals; solutions of personnel management problems in big and small
enterprises, as well as legal development of such Thai laws in comparision with these laws in Western
countries.
LLM

644

กฎหมายแรงงานขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
3(3-0-6)
(Advanced Labour Law and Labour Court Procedure)
กําเนิ ด และวิวัฒ นาการของกฎหมายแรงงานไทยและต า งประเทศ หลั กพื้ น ฐานของกฎหมายแรงงาน
กฎเกณฑและกฎขอบังคับเกี่ยวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และ
กฎหมายประกันสังคม การระงับขอพิพาทแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน
Origin and evolution of foreign and Thai labour law; basic principles of labour law; rules and
regulation on labour policy of State; labour protection law; labour relations law; and social security law;
settlement of labour disputes and judicial procedure of labour court.
LLM

645

LLM

646

กฎหมายการเงิน การธนาคารและตลาดหลักทรัพย
3(3-0-6)
(Law of Monetary, Banking, and Securities Exchange)
ความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงินและการธนาคาร นโยบายของรัฐและบทบาทของธนาคารแหง
ประเทศไทย และองคกรตาง ๆ ของรัฐในการกํากับดูแล สถาบันการเงินและธนาคาร การปริวรรตเงินตรา และ
แลกเปลี่ยนเงินตราและเสถียรภาพของเงิน นโยบายและมาตรการในการดูแลสภาพคลอง และทุนสํารองเงินตรา
ระหวางประเทศ และกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่อยูภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย และองคกร
ตาง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของบทบาทของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชยในการระดมเงินออมและการใหเครดิตหรือ
สินเชื่อในรูปแบบตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธุรกิจและบริหารตางๆ ของสถาบัน
การเงินและธนาคารพาณิชย ตลอดจนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของประเภทของเครดิตและตราสารทาง
การเงินตาง ๆ การบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การชําระเงินและการโอนเงิน
Definition and importance of financial and banking institutions; state policy and roles of the Bank of
Thailand and other state organizations to supervise financial and banking institutions; currency exchange and
security of currency; policy and measures to control liquidity, International Reserved Fund; and laws and
regulations under the authority of the Bank of Thailand and other state organizations. Roles of financial
institutions and commercial banks to mobilize saving money and issue loans and other types of credit
affecting the banks to mobilize saving money and issue loans and other types of credit affecting
the country’s 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.
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาขั้นสูง
(Advanced Intellectual Property Law)
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เปรียบเทียบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยและตางประเทศ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
Comparison of foreign and Thai intellectual property law; Copyright Act, Patent Act, Trademark Act,
Act of Establishment and Procedure of Intellectual Property and International Trade Court, and other related
laws.
3(3-0-6)
กฎหมายคุมครองผูบริโภคขั้นสูงและความรับผิดในผลิตภัณฑ
(Advanced Law of Consumer Protection and Products Liability)
ทฤษฎีกฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ ความหมายของผูบริโภค การคุมครองสิทธิของผูบริโภคและธุรกิจการคา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค สิ น ค า ไม ป ลอดภั ย และกฎหมายอื่ น เช น กฎหมายอาหาร ยา
เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ การพิมพ วิทยุและโทรทัศน การกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด หลักกฎหมายวา
ดวยความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑสินคาและบริการ ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีสวนสําคัญตอ
การกําหนดลักษณะของบรรจุภัณฑ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับตางประเทศ
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 characteristics by comparative studies of foreign and
Thai laws.
LLM

647

3(3-0-6)
กฎหมายการระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
(Advanced Law of Disputes Resolution and Arbitration)
ลักษณะ รูปแบบ และเหตุผลในการเลือกใชวิธีการระงับขอพิพาททางการคา ทฤษฎี หลักกฎหมายและ
เทคนิควิธีที่นํามาใชในการระงับขอพิพาท วิวัฒนาการ ขอดีและขอเสียของวิธีการอนุญาโตตุลาการ ขอพิจารณาใน
การเจรจาและยกรางสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกสถานที่พิจารณาและกฎหมายบังคับ ทั้งที่เปนกฎหมายภายใน
และกฎหมายระหวางประเทศ
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.

LLM

648

LLM 649

สัมมนากฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
(Seminar on Private Law)
สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายแพง ธุรกิจและการลงทุนเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซึ้งที่
นําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายแพง
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ธุรกิจและการลงทุนเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายแพง ธุรกิจและการลงทุน โดยฝกนักศึกษาให
สามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ
Seminar on principal issues in investment, business and civil law and jurisprudence in which students
shall profoundly understand principles of law, leading to find research topics and research questions for thesis
or independent study; analysis of investment, business, and civil law problems for legal solutions and
development of business law by which students shall be able to analyze legal problems and present academic
reports and other methods.
LLM

650

กฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Comparative Law)
หลักพื้นฐานแหงกฎหมายเปรียบเทียบ ความหมายและความสําคัญของการเปรียบเทียบกฎหมาย ประวัติ
พัฒนาการของกฎหมายเปรียบเทียบ ความเกี่ยวพันของกฎหมายเปรียบเทียบกับนิติศาสตรแขนงอื่น นิติวิธีที่ใชในการ
เปรียบเทียบกฎหมาย หลักพื้นฐานในการจัดสกุลกฎหมายของโลกจากอดีตถึงปจจุบัน ปญหาอันเกิดจากการจัดสกุล
กฎหมาย วิเคราะหแนวคิดพื้นฐานของสกุลกฎหมายที่สําคัญของโลกในปจจุบัน อันไดแก สกุลกฎหมายโรมาโน-เยอร
มานิค สกุลกฎหมายคอมมอนลอว สกุลกฎหมายสังคมนิยม และสกุลกฎหมายศาสนาและขนบนิยม
Basic principles of comparative law; definition and significance of comparision of laws; historical
development of comparative law; relation of comparative law with orther branches of legal science; legal
methods to be applied in the comparision of laws; basic principles in the classification of legal system in the
world from ancient to present; problems deriving from the classification of legal system; analysis of basic
thoughts of principal legal systems in the present world: Romano-Germanic, Common Law, Socialist Law,
canon and customary laws.
LLM

651

ทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(Theories of Law and International Relations)
ปรัชญาที่เปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธระหวางประเทศ ทฤษฎีระบบโลกและสังคมระหวาง
ประเทศ ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันระหวางประเทศ ทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเมือง
ระหวางประเทศ การกอการรายระหวางประเทศ การขัดแยงระหวางประเทศทางดานอาวุธและสงคราม ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการเมืองและความรวมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทฤษฎีสถาบันระหวางประเทศและระบบการ
บริหารองคการระหวางประเทศ ทฤษฎีการประสานงานและความกลมเกลียวสอดคลอง รวมทั้งการระงับขอพิพาท
ขององคการระหวางประเทศ
Philosophical theories of law and international relations; theory of world system and international
society; diplomatic history and history of international relations; theories and principles of law relating to
international politics, international terrorism, international armed conflicts and war; theories of political
economy and international economic cooperation; theories of international institutions and international
organizations administration; theories of coordination and harmonization; settlement of disputes of
international organizations.
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LLM

652

กฎหมายระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced International Law)
ลักษณะและบอเกิดกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมาย
ภายใน สภาพบุคคล เขตแดน และขตอํานาจของรัฐทางบก ทางน้ํา ทางทะเล และนานฟา การรับรองรัฐและการ
รับรองรัฐบาล สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของรัฐในกฎหมายระหวางประเทศ องคการของรัฐในนิติสัมพันธ
ระหวางประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหวางประเทศของรัฐ การใชและการตีความกฎหมายระหวางประเทศ
Nature and sources of international law; relations between international and national laws; subjects of
international law; terrirory and land, water, sea and air frontiers of states; recognition of states and
governments; rights and duties of states and state responsabilities in international law; state immunities; state
organizations in international juristic relations; treaties and international obligations of states; application and
interpretation of international law.
LLM

653

LLM

654

กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Economic Law)
ปรัชญาที่เปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประวัติพัฒนาการของหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ: องคการการคาโลก (WTO) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
ธนาคารโลก (World Bank) และองคการชํานัญพิเศษอื่นๆของสหประชาชาติทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑและขอบังคับของ
ความสัมพันธและการรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการคาของกลุมประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ เชน สหภาพยุโรป กลุมนาฟตา อาเซียน ฯลฯ สิทธิหนาที่และสิทธิประโยชนของรัฐสมาชิกความตกลง
การคาเสรี (FTA) ในกรอบขององคการการคาโลก (WTO) แกตต และบีทีเอน (Brussels Tariff Nomenclature) ความ
ตกลงทางการคาระหวางประเทศวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร มาตรการตางๆของรัฐในการแทรกแซงและปองกัน
การกระทําที่ไมเปนธรรมทางการคาจากการรวมกลุมการคาระหวางประเทศ
Philosphy founding theories of internatioanl economic law; historical deveopment 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 reginal 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.
กฎหมายองคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(Law of International Organizations)
แนวคิดทฤษฎีของการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ ประวัติพัฒนาการความคิดในการสรางความแข็งแกรง
ใหกับองคการระหวางประเทศ สภาพนิติบุคคลขององคการระหวางประเทศ ตามกฎหมายระหวางประเทศและ
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิก โครงสรางองคกร อํานาจหนาที่และการบริหารองคการระหวางประเทศและเจาหนาที่
ระหวางประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค รูปแบบการพัฒนาองคการระหวางประเทศ
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ในอนาคตใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประมวลกฎหมายระหวางประเทศและการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศ
ในกรอบกลไกขององคการระหวางประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค
Concepts and theories of the establishment of international organizations; historical development of
thoughts in empowerment of international organizations; legal personality of international organizations
according to international law and internal laws of its member states; organizational structure, powers and
duties of international organizations; and the administration of international organizations and international
officers. Future modalities of international organizations that play an important role in the codification of
international laws and the international settlement of disputes under the mechanism of international
organizations of global and reginal levels
LLM

655

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยความสัมพันธทางการทูตและการกงสุล
3(3-0-6)
(International Law of Diplomatic and Consular Relations)
กฎหมายและกฎเกณฑเกี่ยวกับกฎหมายการทูตภายใตอนุสัญญากรุงเวียนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต
ค.ศ.1961 ความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ.1963 และอนุสัญญาเกี่ยวกับคณะทูตสัมพันธไมตรีพิเศษ รวมทั้งอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยคณะผูแทนของรัฐในความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศที่มีลักษณะสากล ค.ศ. 1975.
Law and rules relating to diplomatic laws under the Vienna Convention on Diplomatic Relations in
1961, on Consular Relations in 1963, and the Convention on Special Missions; as well as the Vienna Convention
on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character in
1975.
LLM

656

LLM

657

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา
3(3-0-6)
(International Law of Treaties)
ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญาภายใตอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 บอเกิดของกฎหมายสนธิสัญญา ทฤษฎีความผูกพันธระหวางประเทศของสนธิสัญญา ความแตกตาง
ระหวางสนธิสัญญาระหวางประเทศและสัญญาระหวางประเทศ ประเภทของสนธิสัญญา การทําสนธิสัญญา การมีผล
บังคับใชและการสิ้นผลของสนธิสัญญา การยอมรับและการใชบังคับสนธิสัญญาในกฎหมายภายใน การวิเคราะห
ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการใชบังคับและการตีความอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
Theories and principles of international law of treaties under the 1969 Vienna Convention on the Law
of Treaties; sources of law of treaties; theories of international obligation of treaties; difference between
international treaties and contracts; classification of treaties; conclusion of treaties, effects and termination of
treaties; acceptance and application of treaties in internal laws; analysis of legal problems on the application
and interpretation of 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
3(3-0-6)
(International Law of the Sea)
ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเลภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ กรุงเวียนนา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

34

Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017

วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1970 การกําหนดและการปกปนอาณาเขตเขตทางทะเล สิทธิหนาที่ของรัฐชายฝงทั้งใน
ดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง ปญหากฎหมายเกี่ยวกับทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะและการ
ประมง การขุดแรธาตุ น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรอื่นๆ ในทะเล ซึ่งรัฐชายฝงมีอธิปไตยหรือในเขตทะเลทับ
ซอนและเขตทะเลหลวง หลักกฎหมายเกี่ยวกับรัฐที่เปนเกาะและรัฐที่ไมมีทางออกทะเล การแบงผลประโยชนของ
มรดกรวมกันแหงมวลมนุษยชาติ รวมทั้งทาทีการเมืองของประเทศมหาอํานาจและประเทศในกลุมอาเซียนที่มีตอ
กฎเกณฑดังกลาวขางตนซึ่งจะมีผลกระทบตอประเทศไทย
Theories and principles of international law of the sea under the 1970 UN Convention on the Law of
the Sea; the delimitation and demarcation of boundary in the sea; rights and duties of coastal states, both in
economic and political interests; legal problems on territorial sea, exclusive economic zone and fishery zone,
mining, oil and natural gas exploitation and other resources in the sea, inwhere coastal states exercise their
soverignity or in contigue zone and high seas; principles of law on island and landlock states; partition of
interests on common heritage of mankind; political positions of superpowers and ASEAN countries vis-à-vis
such regulations that will affect Thailand.
LLM

658

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทางน้ํา
3(3-0-6)
(International Law of Waterways)
ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับระบอบทางน้ําระหวางประเทศ กฎเกณฑระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
กําหนดและการปกปนเขตแดนทางน้ําระหวางประเทศ: แมน้ํา ทะเลสาบและคลองระหวางประเทศ อํานาจอธิปไตย
และสิทธิหนาที่ของรัฐริมฝง ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางเอนกประสงคจากทาง
น้ําระหวางประเทศ เชน การเดินเรือ การประมง การสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทาน รวมทั้งการ
นันทนาการและการทองเที่ยว
Theories and principles of laws relating to the regime of international waterways; international rules
concerning the determination and demarcation of frontiers in international waterways: international rivers,
lakes and canals; sovereignty, rights and duties of riparian states; international cooperation for the
conservation and multiple proposed utilisation of international rivers and lakes: navigation, fishery, dame
building for electricity generation and irrigation, as well as recreation and tourism.
LLM

659

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยอากาศและอวกาศประยุกต
3(3-0-6)
(Inernatioanal Air and Outer Space Law)
ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับระบอบอากาศและอวกาศ พรมแดนทางอากาศและอวกาศ
อํานาจอธิปไตยเหนือนานฟาและอํานาจของรัฐในการควบคุมการใชสนามบิน กฎเกณฑวาดวยการจราจรและการ
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ การออกกฎและขอบังคับ
ระหวางประเทศในกิจกรรมอวกาศทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ การใชบริเวณหวงอวกาศในปจจุบันและ
อนาคต ระบอบกฎหมายของหวงอวกาศและดวงดาวตางๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศและการจดทะเบียน
ยานอวกาศ ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมดานอวกาศ การชวยเหลือนักบินอวกาศและยานอวกาศ
เมื่อประสบภัย กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการใชหวงอวกาศเพื่อประโยชนทางการทหารและเศรษฐกิจ
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Theories and principles of international law on 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; international rules and regulations for outer
space activities at national and international levels; present and future uses of outer space; legal regime of
outer space and various stars; legal status of spacecrafts and their regislation; liabilitiy of 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.
LLM

660

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ
3(3-0-6)
(International Law of Armed Conflicts)
ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ กฎหมายและกฎเกณฑวา
ดวยการขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการรายระหวางประเทศ รวมทั้งความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการราย
Philosophy and theories of international law on arms conflicts; laws and regulations concerning
international arms conflicts and terrorism; as well as international cooperation for preventing and solving
problems of international arms conflicts and terrorism.
LLM

661

LLM

662

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
(International Law of Human Rights)
ปรั ช ญาและทฤษฎี ก ฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสั น ติ บ าตชาติแ ละองค ก าร
สหประชาชาติ การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติภายใตระบอบกฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย
Philosophy and theories of human rights law; protection of human rights by the League of Nations
and the United Nations; protection of human rights at regional and international levels under the regime of
international law; as well as protection of human rights under the Constitution and Thai laws.
กฎเกณฑวาดวยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Rules on Conflict of Laws)
นิติปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธที่มีองคประกอบตางชาติแทรกซอน หลัก
ทั่วไปวาดวยการขัดกันของกฎหมายและการแกปญหาการขัดกันของกฎหมายในเรื่องตางๆ การขัดกันของเขตอํานาจ
ศาล และการยอนสง หลักเกณฑวาดวยการขัดกันของกฎหมายของไทย พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหง
กฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว ความตกลงในการเลือกใชกฎหมายบังคับ
แกสัญญา
Legal philosophy and theories on conflict of laws; legal relations pertaining foreign and aliens
compositions; general principles of conflict of laws and its solutions, conflict of jurisdictions and renvoi; Act
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Concerning Conflict of Laws; Nationality Act; acquisition of rights or status by aliens; the Agreement on choice
of law in contracts.
LLM

663

สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(Seminar on International Law)
สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายระหวางประเทศเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซึ้งที่นําไปสู
การคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายระหวาง
ประเทศเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหา
กฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ
Seminiar on principal issues in international law and jurisprudence in which students shall profoundly
understand principles of law, leading to find research topics and research questions for thesis or independent
study. Analysis of international law problems for legal problem-solvings and development of international law
by which students shall be able to analyze legal problems and present academic reports and other methods.
LLM

664

LLM

665

กฎหมายการคาระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced International Trade Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับการนําเขาและสงออกของไทย ทั้งที่เปนกรณีทั่วไปและกรณีเฉพาะ
สินคา กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร หลักกฎหมายการคาของตางประเทศ ความตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศของแกตตและองคการการคาโลก หลักการของแกตตเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคา และสงเสริมการคาที่
เปนธรรม และความตกลงยอยที่เกี่ยวของ เชน ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา การอุดหนุนและ
มาตรการตอบโต การทุมตลาด และอากรตอตานการทุมตลาด รวมทั้งกฎเกณฑและกฎระเบียบทางการคาบริการ
ระหวางประเทศขององคการการคาโลก
Laws regarding the control and supervision of import and export from Thailand, both general and
specific goods ; law and procedures on customs; legal principles of foreign laws of some countries and trade
agreements, namely GATT and WTO; principles of GATT on trade liberalization and the promotion of fair trade;
and related arrangements, e.g. technical barriers to trade, subsidies and counter-vailing measures, dumping
and anti-dumping, as well as WTO rules and regulations on international trade in services.
กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Investment Law)
กฎหมายธุรกิจการสงออกและนําเขา ระบบภาษีธุรกิจระหวางประเทศ การโอนเทคโนโลยีใหประเทศกําลัง
พัฒนาและการควบคุมการประกอบการของบรรษัทขามชาติกฎหมายและหลักปฏิบัติการลงทุนระหวางประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของไทยในฐานะประเทศผูรับการลงทุน (Host Country) เชน กฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หลักกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของบางประเทศ เชน
เวียดนาม ลาว เขมร และจีน ความตกลงระหวางประเทศในการสงเสริมและคุมครองการลงทุน อนุสัญญาภาษีซอน
อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน ความตกลงระหวางภูมิภาคประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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ลงทุน (AICO) และความตกลง และแนวโนมความตกลงระหวางประเทศในอนาคตในการเปดเสรีทางการลงทุนใน
กรอบ APEC รางความตกลงพหุภาคีทางการลงทุน (Multilateral Agreement on Investment-MAI) หลักการการเปด
เขตเสรีการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Areas-AIA)
Import and export business law; international business tax system; laws and practices of international
investment; law on investment in Thailand as a host country, e.g. business law for non-Thais, law on the
promotion of investment; legal principles of foreign laws of some countries, e.g. Vietnam, Lao PDR.,
Cambodia and the people’s Republic of China; agreements on the promotion and protection of investment;
conventions on double taxation; International Convention on the Settlement of Investment Disputes; AICO;
agreements and future trends on the conclusion of international agreements on investment liberalization
within APEC; Multilateral Agreement of Investment Guarantees-MIGA; principles of ASEAN Investment Areas-AIA).
LLM

666

กฎหมายธุรกรรมทางการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Law on Business Transactions)
กฎหมายและกฎเกณฑ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและรู ป แบบของการประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารระหว า งประเทศ
เปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของกฎหมายที่ใชกับการคาสินคาระหวางประเทศ โดยเนนกิจการธนาคารระหวาง
ประเทศ การโอนเงินตราตางประเทศ การใหเครดิต การกูเงินระหวางธนาคาร การค้ําประกันระหวางประเทศ การ
ประกันภัยระหวางประเทศ หลักเกณฑและวิธีการกําหนดความรับผิดชอบของผูรับประกัน การวิเคราะหทาทีของ
ประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตอการประกอบธุรกิจบริการ ประเด็นปญหาความขัดแยงในการเจรจาพหุภาคี
การคาภาคบริการในกรอบขององคการการคาโลกและผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
ไทย
Laws and regulations on nature and modalities of international service business enterprises in
comparision with nature and roles of laws governing international trade of goods; emphasizing international
banking, foreign currency transfer, international guarantee, international insurance; rules and procedures
governing responsibilities of insurers; analysis of positions of developed and developing countries on service
business enterprises; issues of conflicts on multilateral trade negotiations on trade in services in the
framework of WTO and its implications on developing countries, particularly Thailand.
LLM

667

กฎหมายการเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Financial Law)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ ลักษณะของกฎหมายและกฎเกณฑวาดวย
การประกอบธุรกิจบริการทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของ
กฎหมายที่ใชกับการเงินในแงธุรกิจตางประเทศ เชน กิจการธนาคารระหวางประเทศ การรวมทุนในกิจการธุรกิจ
ระหวางประเทศ การกูเงินระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ การค้ําประกันระหวางประเทศ การลงทุน
ร ว มกั บ ต า งประเทศในสั ญ ญาสั ม ปทานฯลฯ การลงทุ น ของต า งชาติ ใ นประเทศไทย การลงทุ น ของคนไทยใน
ตางประเทศ และการรวมลงทุนของนักลงทุนไทยกับตางชาติ การออกพันธบัตรในตางประเทศของบริษัทเอกชน การ
กูยืมเงินจากตางประเทศเพื่อการลงทุน ทั้งจากสถาบันเอกชน รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
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Principles of international monetary and banking law; nature of laws and regulations governing
international monetary and banking service business transactions, in comparision 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 investment in Thailand, Thai investment 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.
LLM

668

กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(Law of International Commercial Arbitration)
หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการระงับกรณีพิพาททางการคาโดยใชอนุญาโตตุลาการทางการคา
ระหวางประเทศ หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ องคประกอบและ
ประเภทของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ กฎหมายที่ใชกับวิธีสบัญญัติและสารบัญญัติเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ การจัดตั้งและการจัดองคการของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวาง
ประเทศ: อํานาจหนาที่, เขตอํานาจอนุญาโตตุลาการ, วิธีพิจารณาความของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวาง
ประเทศ รวมทั้งคําตัดสิน การยอมรับและการบังคับตามคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ
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, and conduct of proceedings of international commercial arbitration, as well as of awards in
international commercial arbitration; recognition and enforcement of arbitral awards.
LLM

669

LLM

670

กฎหมายพาณิชยนาวีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Avanced Maritime Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงสินคาทางทะเลรูปแบบตางๆ ความสําคัญและบทบาทของตราสงสินคาทางทะเล
การเชาเหมาเรือในลักษณะตางๆ กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ความผิดและการจํากัดความรับผิดชอบของเจาของ
เรือ และผูขนสง การดักเรือ การจับจองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิด อันเกิดจากการเรือโดนกัน การ
ชวยเหลือกูภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและการประกันภัยทางทะเล รวมทั้งศึกษาลักษณะและรูปแบบ
การประกอบธุรกิจขนสงสินคาทางทะเล
Law concerning carriage of goods by sea; importance and roles of bill of lading; charter parties; law
of the sea; offense and restriction of ship owner’s liabilities and carrier’s liabilities and sea preferential rights,
liabilities arising from collision; rescuing and salvage, general average and marine insurance; including study of
nature and forms of business relating to carriage of goods by sea.
กฎหมายแรงงานระหวางประเทศ
(International Labour Law)
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ประวัติศาสตรและกําเนิดของกฎหมายแรงงานระหวางประเทศและการกอตั้งองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) บอเกิดที่มาและนิติบัญญัติของกฎหมายแรงงานระหวางประเทศกฎเกณฑและกฎระเบียบระหวาง
ประเทศที่ใชบังคับกับกิจการแรงงาน: การคุมครองสิทธิแรงงาน, การจางงานและการวางงาน, แรงงานสัมพันธ, การ
ประกันสังคม, และการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการใชบังคับและการตีความกฎหมายแรงงาน
ระหวางประเทศ
History and orignin of international labour law, the establishment of International Labour Organization;
sources and legislation of international labour law; different international rules and regulations governing
labour affairs: protection of labour rights, employment and unemployment, labour relations, social security,
occupational health and safety; application and interpretation of international labour law.
LLM

671

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
(International Law of Natural Resources)
ปรั ช ญาและหลั ก กฎหมายระหว า งประเทศเกี่ ย วกั บ ระบอบการอนุ รั ก ษ แ ละการใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก แรธาตุ กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปาไม อุทยานแหงชาติ ทั้งบนบกและในทะเล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแบบ
ยั่งยืน
Philosophy and theories of international law concerning the regime of conservation and utilization of
natural resources, such as minerals, natural gas, oil, forests, national parks, both on the land and under the
sea, biodiversity; international cooperation for sustainable exploitation and conservation of natural resources.
LLM

672

LLM

673

กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Environmental Law)
หลั กกฎหมายระหวางประเทศที่ใชกับสิ่ง แวดลอม วิ กฤติ สิ่ง แวดลอมที่มี ผลกระทบต อระบบนิ เวศโลก
กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ การคุมครองและการอนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกัน
สิทธิของประชาชนใหอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมตอระบบการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายควบคุมการใชที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การเรียกคาเสียหายในคดีสิ่งแวดลอม
Principles of international law governing environment; environmental crisis and its effects on global
ecology; laws on pollution controls, sustainable protection and conservation of environment; government
policies protecting citizens 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.
กฎหมายสหภาพยุโรปขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced European Union Law)
ประวัติพฒ
ั นาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศยุโรป ลักษณะพิเศษของสภาพนิติบุคคลระหวาง
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ประเทศของสหภาพยุโรป ความสัมพันธและความแตกตางระหวางกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายระหวาง
ประเทศ หลักกฎหมายทั่วไปที่กําหนดโครงสรางสถาบันองคการและอํานาจหนาที่ของสหภาพยุโรป และอํานาจศาล
แหงสหภาพยุโรป สิทธิและหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะของสหภาพยุโรป หลักกฎหมายเศรษฐกิจ การคา การเงิน
การคลังของสหภาพยุโรปกําหนดมาตรการรวมตัวทางเศรษฐกิจ กฎหมายแขงขันทางการคาของสหภาพยุโรป
มาตรการเศรษฐกิจภายในและภายนอกของสหภาพยุโรปอันอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การคา
และการลงทุนระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
Historical development of regional grouping in Europe; specific nature of legal personality of European
Union; relations and difference between European Union Law and International Law; general principles of law
of institutions governing the 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.
LLM

674

การศึกษากฎหมายอาเซียนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced ASEAN Legal Studies)
ประวั ติ พั ฒ นาการของการรวมตั ว กั น ของรั ฐ ในกลุ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยการจั ด ตั้ ง
สมาคมอาเซียน สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศของอาเซียนโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทาง กฎหมายและ
ความตกลงตางๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน โครงสรางและองคกรยอยของอาเซียน ความสัมพันธ
ระหวางกฎหมายอาเซียนกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะของอาเซียน ความ
รวมมือดานตางๆ ของอาเซียนในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง และระหวางอาเซียนกับประเทศหรือกลุมประเทศอื่น
นอกภูมิภาคอาเซียน โดยเนนกิจกรรมตาง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน ตลอดจนศึกษาวิเคราะหระบบกฎหมาย
ภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
Historical development of regional grouping in South East Asia and establishment of Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) considering its legal personality by ASEAN legal instruments and agreements
among ASEAN member states, especially ASEAN Charter, its structure and subsidiary organs; relations between
ASEAN law and international law; rights and duties of members states under ASEAN obligations; different
aspects of ASEAN co-operation among its member states and between ASEAN and other countries or groups
outside the region, particularly those activities by Thailand within the framework of ASEAN; as well as study
internal law systems of ASEAN member states.
LLM

675

กฎหมายความรวมมือเศรษฐกิจของประเทศลุมแมน้ําโขง
3(3-0-6)
(Law of Economic Cooperation of Mekong Basin)
ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง การจัดตั้งคณะกรรมการแมน้ําโขง
ตอนลางภายใตการอุปภัมภของสหประชาชาติและคณะกรรมธิการแมน้ําโขง สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศของทั้ง
สององคการโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทางกฎหมายและความตกลงตางๆ ของคณะกรรมการแมน้ําโขง
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ตอนลางและคณะกรรมธิการแมน้ําโขง โครงสรางและองคกรยอยขององคการทั้งสอง ความสัมพันธระหวางกฎหมาย
แมน้ําโขงกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะของคณะกรรมธิการแมน้ําโขง ความ
รวมมือดานตางๆ ของคณะกรรมธิการแมน้ําโขงในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง และระหวางคณะกรรมธิการแมน้ํา
โขงกับประเทศหรือกลุมประเทศอื่นนอกภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะกิจกรรมของโครงการความรวมมือ Greater
Mekong Subregion (GMS) ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐริมฝงแมน้ําโขง
Historical development of regional grouping of riparian states in the Mekong river basin; the
establishment of the Mekong Committee of the Lower Mekomg 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, especiall y those
activities of cooperation projects of Greater Mekong Subregion (GMS); as well as study internal law systems of
Mekong riparian states.
LLM

676

สัมมนากฎหมายการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(Seminar on International Trade Law)
สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายระหวางประเทศเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซึ้งที่นําไปสู
การคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายระหวาง
ประเทศเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหา
กฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ
Seminar on principal issues in international law and jurisprudence in which students shall profoundly
understand principles of law, leading to find research topics and research questions for thesis or independent
study. Analysis of international law problems for legal problem-solvings and development of international law
by which students shall be able to analyze legal problems and present academic reports and other methods.
LLM

677

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Information Technology Law)
ปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทั้งในประเทศไทยและระหวาง
ประเทศ หลักกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การละเมิดกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายพาณิช ยอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส กฎหมายลายมือ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และกฎหมายลํ า ดั บ รองของ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศสําหรับประชาชน ปญหาอุปสรรคที่มีตอพัฒนาการ
ทางกฎหมายของระบบอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ผลกระทบทางกฎหมายที่มีตอกฎหมายบังคับใช
อื่นๆ จากการที่นําเอากฎหมายอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธแทน
การแสดงเจตนาบนเอกสาร
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Philosophical theories of laws 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; and organic laws of constitution on development of
information technology infrastructures; problems and obstacles on legal development of electronic system and
digital signature; legal effects on law enforcement of the application of electronic laws and digital signature
for declaring the intention of juristic relations.
LLM

678

กฎหมายการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced E-Commerce Law)
หลักกฎหมายวาดวยการพาณิชยทางอิเล็กโทรนิกส ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับนิติสัมพันธของการติดตอสื่อสาร
และโทรคมนาคมทางอิเล็กโทรนิกสเพื่อการทําธุรกรรมทางพาณิชย รูปแบบการทํานิติกรรมเพื่อการทําธุรกรรมทาง
พาณิ ช ย แ ละการลงลายมื อ ชื่ อ ทางอิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส การทํ า หลั ก ฐานและการนํ า สื บ พยานหลั ก ฐานโดยการใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส วิเคราะหเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการทําธุรกรรมทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแนวทาง
การแกไขปญหาดังกลาว
Principles of law on e-commerce: law on juristic relations of electronic communication and
telecommunication for commercial transactions; modalities of juristic acts for commercial transactions and
digital signature; production of electronic evidence by electronic media applications; comparative analysis of
problems and obstacles in e-commerce transactions and solutions.
LLM

679

กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Law of Economic Crimes)
ปรั ช ญาและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ องค ป ระกอบความผิ ด ในกฎหมายอาชญากรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต าม
แนวความคิดของประเทศที่พัฒนาแลว ลักษณะและรูปแบบของอาชญากรรมทางธุรกิจผานระบบอินเตอรเน็ต กลไก
และมาตรการในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส
การเจาะเขาระบบและการลัก
ขอมูลคอมพิวเตอร สิทธิสวนบุคคลในฐานขอมูลคอมพิวเตอร การคุมครองทรัพยสินทางปญญาและสิทธิดิจิตัลใน
ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย ความรับผิดของผูใหบริการและผูใชบริการระบบคอมพิวเตอร การฟองรองและพิจารณา
คดีอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส ปญหากฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสของไทยและตางประเทศ การพัฒนา
กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลง
Philosophy and theories on elements of offence in electronic crimes law in the ideas of developed
countries; nature and modalities of business crimes through internet system; mechanism and measures in
prevention and suppression of electronic business crimes; haching and burglary of computer data; privacy
rights in computer database; protection of intellectual property and digital rights in computer network system;
liability of service providers and users of computer system; prosecutions and judicial proceedings of electronic
crimes; legal problems of foreign and Thai electronic crimes; development of electronic crimes law in changing
international economic and social circumstances.
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

43

Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017

LLM

680

กฎหมายการสื่อสารและโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Law of Telecommunications and Communication)
หลักจริยธรรม นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่น
ความถี่และการบริหารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม หลักกฎหมาย กฎเกณฑและขอบังคับเกี่ยวกับโทรคมนาคม
การสื่อสารทางเคเบิล ดาวเทียม อินเตอรเน็ท และสื่ออิเล็กโทรนิกสอื่นที่เกี่ยวของ สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และ
เสรีภาพของการสื่อสารและโทรคมนาคม การระงับขอพิพาทและการพิจารณาคดีการสื่อสารและโทรคมนาคม
Principles of ethics, policy and laws of communication and telecommunication technology; laws on
frequency distribution, communication and telecommunication administration; principles of laws and regulations
concerning telecommunications, internet, cable and satellite communications, and other related electronic
medias; rights, duties, responsabilities and liberty of communications and telecommunications; settlement of
dispute and judicial proceedings on communications and telecommunications.
LLM

681

กฎหมายภาษีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Tax Law of Electronic Business Transactions)
กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของไทยและตางประเทศ นโยบาย
ของรัฐบาลไทยที่มีผลกระทบตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การเรียกเก็บภาษีจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสประเทศที่
กาวหนาทางอุตสาหกรรม เชน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
Foreign and Thai law and practices on taxs of electronic transactions; policy of Thai government
affecting electronic business transactions; taxation of electronic business transactions in progressive
industrialized countries: European Union and U.S.A.
3(3-0-6)
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาดานสื่อดิจิทัล
(Intellectual Property Law of Digital Medias)
แนวความคิดและหลักกฎหมายเปรีบบเทียบเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาดานสื่ออิเล็กทรอนิกสและดิจิต็อล
ของไทยและต า งประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นประเทศไทย คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งความตกลงและความรวมมือ
ระหวางประเทศเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาดานสื่ออิเล็กทรอนิกสและดิจิต็อล
Comparative concepts and principles of foreign and Thai laws concerning intellectual property on
digital and electronic medias; especially applicable laws in Thailand : the Copyright Act, the Patent Act, the
Trademark Act, the Act of Establishment and Procedure of the Intellectual Property and International Trade
Court, and related laws; international agreements and cooperation on intellectual property of digital and
electronic medias.
LLM

682

LLM

683

สัมมนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Seminar on Electronic Transactions Law)
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สัมมนาประเด็นกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อนักศึกษาเขาใจกฎหมายที่ลึกซึ้งที่นําไปสูการคนพบ
หัวขอปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายเพื่อนําไปสูการพัฒนา
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนํา
เสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ
Seminar on electronic transactions law issues which students shall profoundly understand principles of
law, leading to find research topics and questions for thesis or independent study; analysis of legal problems
for electronic transactions law development which students can analyze legal problems and present academic
reports and other methods.
LLM

684

กฎหมายการขนสงและโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Law of Transports and Logistics)
แนวคิดทฤษฎีที่เปนรากฐานของกฎหมายการขนสงและโลจิสติกส บอเกิดของกฎหมายการขนสงและโลจิ
สติกส แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนํากฎหมายมาบังคับใชในธุรกิจการขนสงโลจิสติกสและซัพพลายเชน กฎหมาย
ภายในเกี่ยวกับธุรกิจการขนสง โลจิสติกสและซัพพลายเชน โดยเนนที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติวาดวยการขนสง
รูปแบบตางทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับภาษี กฎหมายและระเบียบวิธีการศุลกากร กฎหมาย
สงเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน การใชบังคับและการตีความกฎหมายการขนสงและโลจิสติกส
รวมทั้งการระงับกรณีพิพาทคดีเกี่ยวกับการขนสงและโลจิสติกส
Concepts and theories founding transports and logistics law; sources of transports and logistics law;
concepts and practices to apply law with transports, logistics and supply chain businesses; domestic laws that
related to transports, logistics and supply chain business; emphasis laws and regulations on various transports
by land, sea and air; tax law; custom laws and procedures; investment promotion law; law of insurance and
agents; application and interpretation of transports and logistics law, as well as settlement of transports and
logistics disputes.
LLM

685

กฎหมายการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Law of Logistics System Management)
หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ใชกับเทคนิคการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส การบริการลูกคา การจัดหา
สินคาและวัตถุดิบ การจัดการคลังสินคา การจัดการสินคาคงคลังและอุปสงคลูกคา การหาจุดสั่งซื้อและขนาดสินคาที่
เหมาะสม การขนสงและการกระจายสินคา เสนทางการขนสงที่ประหยัด ตําแหนงและเครือขายคลังสินคาที่เหมาะสม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในการบริหารระบบโลจิสติกส เทคนิคการใชโลจิสติกสเปนเครื่องมือเพิ่มมูลคา
พรอมกับลดขั้นตอนการทํางานที่ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ หลักเกณฑการเลือกใชผูใหบริการโลจิสติกส บูลวิฟเอฟ
เฟค กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบเครือขายการจัดสงสินคาและพัสดุ รวมถึงหัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Principles of laws and practices applied to techniques for managing logistics, customer services,
procurements, distribution centers, inventories and customer demand, optimal routes, distribution centers and
networks; related technology and information management for logistics system; techniques for adding value
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and lowering non-value added activities along logistics system; outsourcing logistics systems; bullwhip effect;
rules of networking carriage system of goods and parcels as well as other related topics.
LLM

686

กฎหมายศุลกากรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Customs Law)
เปรียบเทียบกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับระบบศุลกากรของประเทศไทยและตางประเทศ ความตก
ลงและความรวมมือระหวางประเทศวาดวยศุลกากร กฎหมายศุลกากรไทยตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการศุลกากร การกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร การกําหนดและการชําระภาษีขาเขาและขาออก ระเบียบ
กฎเกณฑและพิธีการศุลกากรตางๆ ที่เกี่ยวของ
Comparison of law and States policy governing customs system of Thailand and foreign countries;
international agreements and cooperation on customs; Thai customs law according to Customs Acts and
Decrease; customs tariff prescription; import and export tax payment; related rules and procedures on
customs protocols.
LLM

687

LLM

688

สัมมนากฎหมายการขนสงและโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Seminar on Transports and Logistics Law)
สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายการขนสงและโลจิสติกสเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซึ้งที่
นําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายการ
ขนสงและโลจิสติกสเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายการขนสงและโลจิสติกส โดยฝกนักศึกษาให
สามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ
Seminar on principal issues in logistics and transports law in which students shall profoundly
understand principles of law, leading to find research topics and research questions for thesis or independent
study; analysis of logistics and transports law problems for legal problem-solvings and development of logistics
and transports law by which students shall be able to analyze legal problems and present academic reports
and other methods.
กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย
3(3-0-6)
(Medical and Public Health Law)
ปรัชญาและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการแพทย กฎหมายสุขภาพและการแพทย
รวมทั้งการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการทางสุขภาพวาดวย การดูแลสุขภาพและรักษาโรค การ
สงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรคติดตอและพิษวิทยา ตลอดจนกฎหมายยาเสพ
ติด กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา การควบคุมการนําเขาและสงออกยารักษาโรค เครื่องสําอางค เครื่องมือแพทย
และสารเปนพิษ
Philosophy and general principles of law related to public health and medicine; medical and health
laws as well as legislations which are associated to health policy and measures on health care and cure,
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health promotion and rehabilitation, diseased prevention, communicable diseased control and toxicology, as
well as nacrotic drug law and laws on sanitation, environmental health, occupational health and safety; laws
and legislations relating to control food and drug, importing and exporting medications, cosmetics, medical
equipments and toxic substances.
LLM

689

กฎหมายการบริหารงานยุติธรรมทางการแพทยและนิติเวชวิทยา
3(3-0-6)
(Law of Medical Justice Adminstration and Forensic Medicine)
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางแพงและอาญาดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งนิติเวช
วิทยา เชน การชันสูตรพลิกศพ การผาพิสูจนศพเพื่อหาสาเหตุของการตาย และการพิจารณาตรวจพิสูจนสาเหตุและ
อาการของการตายผิดธรรมชาติ กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางการแพทย การฟองและการดําเนินคดี
ทางการแพทยและสาธารณสุขที่เกิดจากความรับผิดทางวิชาชีพและความผิดจรรยาแหงวิชาชีพทางการแพทย การ
ประมาทหรือทุรเวชปฏิบัติของแพทยหรือบุคลากรอื่นทางสาธารณสุข การระงับขอพิพาททางกฎหมายการแพทยและ
สาธารณสุข รวมทั้งการพิจารณาคดีในทางการแพทยและสาธารณสุข
Law of civil and criminal justice administration in medicine and public health as well as forensic
medicine: postmortem inquest, performing autopsy and determination of cause and manner of death in
unnaturally death; criminal law and aministration of medical justice; as well as prosecutions and proceedings of
public health and medical cases deriving from ethical liabilies and unethical wrongful acts, medical negligences
and malpractices of physicians or other public health personals; settlement of legal disputes in medical and
public health laws; judicial proceedings in public health and medical cases.
LLM

690

กฎหมายการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
3(3-0-6)
(Law of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
จริยศาสตร จรรยาแหงวิชาชีพ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการประกอบโรคศิลปะ, สถานพยาบาล คลีนิคและโรงพยาบาลเพื่อดําเนินกิจการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การ
ผดุงครรภไทย การนวดไทย และการแพทยทางเลือกสาขาอื่นๆ กฎหมายและกฎขอบังคับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กฎหมายคุมครองผูปวยและผูบริโภคทางการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก การระงับขอพิพาทและการพิจารณาคดีในทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Ethics, profession ethics and principles of laws relating to Thai traditional medicine and alternative
medicines; laws and regulations on medical professtional regulations, nursing homes, clinics and hospitals for
Thai traditional medicine and alternative medicines transactions; professional law of Thai traditional medicine,
pharmacy, midwifery, massage and other alternative medicines; laws and regulations concerning Act of
Protection and Promotion of Thai Traditional Medicine Wisdom; laws on Thai traditional medicine and
alternative medicine patient and consumer protection; settlement of disputes and judicial proceedings in Thai
traditional medicine and alternative medicines.
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LLM

691

กฎหมายธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพและสปา
3(3-0-6)
(Law of Health Promotion and SPA Services Business)
แนวคิดและหลักกฎหมายวาดวยการบริการสงเสริมสุขภาพและธุรกิจสปา กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจดทะเบียบเพื่อการประกอบวิชาชีพและการประกอบกิจการธุรกิจสถานบริการสงเสริมสุขภาพและสปา กฎหมาย
และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการประกอบธุรกรรมบริการสงเสริมสุขภาพและสปา กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคที่ใชบริการสงเสริมสุขภาพและสปา การระงับขอพิพาทในดานนี้
Concepts and principles of law on health promotion and SPA services business; laws and regulations
relating to professtional regislations and business regislations of health promotion and SPA service’s places;
laws and regulations on management and business operations of health promotion and SPA services;
consumer protection law for health promotion and SPA service users and its settlement of disputes.
LLM

692

LLM

693

กฎหมายอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวะอนามัย
3(3-0-6)
(Advanced Occupational Health and Environmental Law)
ปรัชญาและหลักกฎหมายวาดวยอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวะอนามัยที่เกี่ยวของกับปญหามลพิษทางน้ํา
อากาศ เสียง ขยะ และสุขาภิบาลเคหะสถาน รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับเกี่ยวกับสุขอนามัยทาง
อุตสาหกรรม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย มิติและมาตรการกฎหมายในการปองกันและแกไขปญาหาสุขภาพที่
เกิดจากมลพิษทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
Philosophy and principles of environmental and occupational health law relating to polution problems
of water, air, noise, food, waste disposal, and housing sanitation, including laws and regulations concerning
industrial and occupational health and safety; legal aspects and mesures for prevention and solution of health
problems derived from commercial and industrial polution.
สัมมนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย
3(3-0-6)
(Seminar on Medical and Public Health Law)
สัมมนาประเด็นปญหาในกฎหมายสาธารณสุขและการแพทยเพื่อใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซึ้งที่
นําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมาย
สาธารณสุขและการแพทยเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย โดยฝกนักศึกษา
ใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ
Seminar on issues in medical and public health laws and jurisprudence, which students shall profoundly
understand principles of law, leading to find research topics and research questions for thesis or independent
study; analysis of medical and public health laws problems for legal problem-solvings and development of
medical and public health laws by which students shall be able to analyze legal problems and present
academic reports and other methods.
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4. หมวดวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
LLM 697 การศึกษาคนควาอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
ศึกษากฎหมายในหัวขอเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแบบตัวตอตัว เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกทําโครงการวิจัยสรางสรรคหรือกรณีศึกษาไดดวยตนเอง โดยตองเสนอเอกสาร
ประกอบการศึกษาวิจัยและนําเสนอดวยปากเปลาใหอาจารยไดประเมินผล
A legal study on topics that are an interest to students under the guidance of the advisor, one by
one, to open an opportunity for students to select a creative research project or case study by himself; the
student must present the papers that is complementary to his study or research plan and an oral
presentation for evaluation by the advisor.
LLM

698

LLM

699

การสอบประมวลความรู
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน
การสอบประมวลความรู เกรด: ผาน/ไมผาน
Prerequisite: Completed all required core course or consent of instructor.
Comprehensive Examination: S/U graded.

วิทยานิพนธ
12(0-36-18)
(Thesis)
การวิจัยกฎหมายสําหรับนิติศาสตรมหาบัณฑิตตามโครงการวิจัยในหัวขอปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษา
สนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผูควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาตองนําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
A legal research for fulfillment of the Master of Laws (LL.M.) under the research project on topics
and issues that are of the student’s interests under the guidance of the advisors and a thesis committee;
successful candidates must finish the thesis and pass the oral examination.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี)
1. คําอธิบายโดยยอ
การศึกษาคนควาอิสระ และวิจัยหัวขอที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อเรียบเรียง
เปนวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
ทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระที่มีคุณภาพสูง กอใหเกิดความรูใหม และความกาวหนาทาง
วิชาการ และวิชาชีพกฎหมาย
3. ชวงเวลา
สําหรับ แผน ก แบบ ก2 เริ่มศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ ตั้งแต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2
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สําหรับ แผน ข เริ่มศึกษารายวิชาและการศึกษาคนควาอิสระตั้งแต ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2
4. จํานวนหนวยกิต
สําหรับ แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
สําหรับ แผน ข
การศึกษาคนควา 6 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
ผูอํานวยการหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาแกผูสนใจกอนจะเขาศึกษา และหลังจากเขาศึกษา มีการมอบหมาย
อาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษา และอาจติดตออาจารยภายนอกสถาบันชวยใหคําปรึกษา 6 กระบวน
การประเมินผล ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสอบวัดคุณสมบัติ
2) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
3) การเสนอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
4) การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระในวารสารวิชาการ รายงานประชุม
วิชาการและการวิจัย (Proceeding) อันเปนที่ยอมรับระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ผูพิพากษา/ตุลาการ
2. อัยการ/ทนายความ
3. นิติกร/ที่ปรึกษากฎหมาย
4. อาจารยกฎหมาย/นักวิจัยกฎหมาย
5. นักการเมือง/นักนิติบัญญัติ
สถานที่ติดตอ
คณะนิติศาสตร ชั้น 5 อาคารอุไรรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1273, 083-423-3358, 087-087-7352
e-mail: anisa.m@rsu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005
http://grad.rsu.ac.th
e-mail: grad@rsu.ac.th
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