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หลกัสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Laws Program 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Laws 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : น.ม.  

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : LL.M. 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะนิติศาสตร�  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 หลักสูตรนี้ผนึกกําลังความรู� ความคิด และประสบการณ�ของนักวิชาการและนักวิชาชีพท้ังกฎหมายเอกชน 

กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว�างประเทศท่ีพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัยนิติศาสตร�ในการสร�างสรรค�

นวัตกรรมกลไกกฎหมายให�ตอบสนองความต�องการด�านพัฒนาและส�งเสริมนิติสัมพันธ�ท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

รวมท้ังสร�างระบบนิติรัฐและสังคมธรรมาธิปไตย โดยผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด�านนิติศาสตร�เพ่ือรองรับการ

จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป� พ.ศ. 2558 ที่ช�วยเสริมสร�างความร�วมมือทางเศรษฐกิจ การค�า สังคม

และวัฒนธรรมระหว�างประเทศไทยกับต�างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนให�เพ่ิมพูนเป�นป�กแผ�นได�อย�างมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

 

ความสําคัญ 

 ในช�วงเวลาประมาณสองทศวรรษมานี้ ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศโดยเฉพาะการเป�ดเสรีการค�าระหว�าง

ประเทศไทยกับต�างประเทศ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียนได�ขยายตัวอย�างรวดเร็วและกว�างขวางท้ังการเป�ด

การค�าเสรีในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 สภาพการณ�ดังกล�าวนี้ยังผลให�มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร�างความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจและการค�า

เสรีระหว�างประเทศไทยกับต�างประเทศที่ขยายเพ่ิมพูนและซับซ�อนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย�างย่ิงเม่ือมีการจัดต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป� พ.ศ. 2558 จึงจําเป�นต�องมีระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รวมทั้งกลไกระงับข�อพิพาทระหว�างประเทศที่สามารถช�วยอํานวยความสะดวกความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการเป�ด

การค�าเสรีที่เป�นธรรมระหว�างประเทศไทยกับต�างประเทศ รวมท้ังป�องกันและแก�ไขป�ญหาข�อขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนได�อย�าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ประสบการณ�ของคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีได�จัดระบบการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยเพ่ือทํา

วิทยานิพนธ�และการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รวมทั้งได�จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต�างๆ ทั้ง
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การศึกษาดูงานภายในประเทศและในต�างประเทศ จนสามารถรับนักศึกษาเข�าเรียนแล�วหลายรุ�น นับต้ังแต�ป� พ.ศ. 

2552 เป�นต�นมา นักศึกษารุ�นที่ 1 ได�สําเร็จการศึกษาแล�วตามเป�าหมายที่ต้ังไว� และนักศึกษารุ�นต�อๆ ไปก็กําลังอยู�ใน

ระหว�างการทําวิทยานิพนธ�และการศึกษาค�นคว�าอิสระท่ีใกล�จะสําเร็จการศึกษา อีกท้ังหลักสูตรก็ได�รับการรับรอง

มาตรฐานจากทางสกอ. และ กพ. เรียบร�อยแล�ว และกําลังจะได�การรับรองจาก กต. จึงทําให�มีความพร�อมที่จะ

พัฒนาหลักสูตรต�อไป 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.  เพ่ือให�นักศึกษาสามารถศึกษาค�นคว�า วิเคราะห�วิจัย และเสนอแนวทางพัฒนากฎหมายได�ด�วยตนเองใน

การสร�างองค�ความรู�ใหม�ทางนิติศาสตร�และนวัตกรรมทางกฎมายท่ีวงการวิชาการและวิชาชีพกฎหมายมี

ความก�าวหน�าทันสมัยในโลกยุคโลกาภิวัตน�  

 2. ผู�นําและมีทักษะในวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย สามารถนําองค�ความรู�อย�างบูรณาการไปใช�ประกอบ

อาชีพอย�างมีคุณธรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

 3. เพ่ือให�มหาบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาได�ตามความถนัดท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ในการศึกษาของ

มหาบัณฑิตแต�ละท�านที่ต�องการประกอบอาชีพต�างๆ เช�น รับราชการเป�นผู�พิพากษา อัยการ ตํารวจ นิติกร อาจารย�

มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัยกฎหมาย เป�นต�น หรือประสงค�จะทํางานในภาคเอกชน เช�น ที่ปรึกษากฎหมาย นิติ

กร ผู�บริหาร หรือลูกจ�างขององค�กรธุรกิจต�างๆ 

 4. เพ่ือสร�างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะด�านกฎหมายที่หลากหลายสาขาในการ

รองรับการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป� พ.ศ.2558 โดยอาศัยกฎหมายเป�นกลไกส�งเสริมเพ่ิมพูน

ความสัมพันธ�และความร�วมมือทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว�างประเทศไทยกับประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียนให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน  วันเสาร�-อาทิตย� เวลา 09.00 - 20.00 น.   

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร�จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการ 

หรือ สํานักงานคณะกรรมการเข�าราชการพลเรือน (กพ.)  หรือ สภามหาวิทยาลัยรังสิตรับรอง และมีคุณสมบัติอื่น

ตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 5.  ผู�สมัครเข�าศึกษาจะต�องเลือกแผนการศึกษาตามโครงสร�างหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 หรือแผน ข  

อย�างใดอย�างหนึ่ง 

 6.  มีผู�รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว�ในเอกสารการสมัคร  

 7.  มีคุณสมบัติครบถ�วนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระบบการศึกษา 

 1.  ระยะเวลาการศึกษาไม�เกิน 5 ป�การศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข�าศึกษาในหลักสูตร 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป�นภาษาหลักและภาษาต�างประเทศอื่นเป�นภาษาเสริม 

   

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2.  การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น  ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A   ดีเย่ียม   4.0 

    B+   ดีมาก   3.5 

    B   ดี    3.0 

    C+   พอใช�   2.5 

    C   อ�อนมาก   2.0 

    F   ตก    0.0 

 7.  สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
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      หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึง่ภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�เสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการ

สอบปากเปล�าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�และต�องเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจ

เข�ารับฟ�งได� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ 

ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อ กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า ๓.๐๐ 

   1.3  ผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ต�องได�รับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการ

ยอมรับให� ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพร�ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ

สมบู รณ�  (Full Paper) ได� รับการตี พิมพ� ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกล�าว 

   1.4  ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5  ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 2.  แผน ข 

   2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวดัและประเมินผลรายวิชาต�างๆ  ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู� 
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    ด�วยข�อเขียน ได�เสนอรายงานการศึกษาค�นคว�าอสิระและสอบผ�านการสอบปากเปล�าขั้นสุดท�าย

โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค�นคว�าอิสระ โดยเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� และได�

สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตาม

หลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า ๓.๐๐ 

   2.3 รายงานการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือส�วนหนึ่งของรายการการศึกษาค�นคว�าอิสระต�องได�รับการ

เผยแพร�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค�นได�ใน ๒ ลักษณะ 

     ลักษณะที่ 1  ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบ

การนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

     ลักษณะที่  2   เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 

ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร� จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซ่ึง

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจาก

ภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

   2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา     

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

โครงสร�างหลักสูตร      

 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 จะต�อง

ลงทะเบียนเรียนอย�างน�อย 39 หน�วยกิต ซึ่งประกอบด�วย 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ        15 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก        12 หน�วยกิต 

    4)  วิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต�องลงทะเบียนเรียนอย�างน�อย 39 หน�วยกิต ซึ่งประกอบด�วย 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ        15 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก        18 หน�วยกิต 

    4)  การศึกษาค�นคว�าอิสระ          6 หน�วยกิต 

    5)  การสอบประมวลความรู�          0 หน�วยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร  

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน              (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ

คัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ) 

มีดังต�อไปนี้ 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies)  

 

 2. หมวดวิชาบังคับ           (15  หน�วยกิต) 

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับท่ีเป�ดการเรียนการ

สอน จํานวน 15 หน�วยกิต ดังต�อไปนี้ 

LLM   601  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร�ขั้นสูง      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  กฎหมายแพ�งขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Avanced Civil Law)    

LLM   605  กฎหมายอาญาข้ันสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Criminal Law) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือก 

 นักศึกษาที่เรียนแผน ก (แบบ ก2) จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เป�ดสอน จํานวน 12 หน�วยกิต ส�วน

นักศึกษาที่เรียนแผน ข จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกท่ีเป�ดสอนจํานวน 18 หน�วยกิต จากกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งหรือ

คละกลุ�มจากหมวดรายวิชาเลือก ซึ่งจะเป�ดสอนตามลําดับความต�องการของจํานวนนักศึกษาท่ีเพียงพอในแต�ละป�

การศึกษา  ดังต�อไปนี้ 

 หมวดวิชากฎหมายมหาชน (Public Law)  

LWM 606  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจขั้นสูง       3(3-0-6) 

        (Advanced Economic Public Law)  

LWM  607  กฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6) 

   (Constitutional Law and Constitutional Court Procedure) 

LWM   608  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง   3(3-0-6) 

   (Administrative Law and Administrative Court Procedure) 
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LWM 609  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Organic Law)  

LWM 610  กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง        3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Human Rights)  

LWM   611   กฎหมายการคลังและการเงินขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Public Finance and Fiscal Law)  

LWM   612   กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขั้นสูง     3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Public Administration Procedure) 

LWM 613   กฎหมายว�าด�วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ     3(3-0-6) 

   (Law of Public Personnel Administration) 

LWM   614   กฎหมายละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่   3(3-0-6) 

   (Law of Torts and Liability for Wrongful Acts of Officials)  

LWM 615  กฎหมายทรัพย�สินของแผ�นดิน        3(3-0-6) 

   (Law of Public Properties)  

LWM 616  กฎหมายบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน   3(3-0-6) 

         (Law of Public Service, Public Entreprise, Public Entities)  

LWM   617   กฎหมายสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ�ายปกครอง   3(3-0-6) 

    (Law of State Contracts and Administrative Contracts)  

LWM   618  กฎหมายข�อมูลข�าวสารของราชการและสิทธิส�วนบุคคล   3(3-0-6) 

        (Law of Public Information Access and Rights of Privacy)  

LWM   619  ทฤษฎีการกระจายอํานาจและกฎหมายการปกครองท�องถิ่น   3(3-0-6) 

        (Theories of Decentralization and Local Government Law)   

LWM  620  กฎหมายการบริหารองค�กรปกครองท�องถิ่น     3(3-0-6) 

         (Law of Local Government Body Administration)  

LWM  621  สัมมนากฎหมายมหาชน          3(3-0-6) 

         (Seminar on Public Law)  

 

 หมวดวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law)  

LWM  622  ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6) 

   (Advanced Theories of Criminology and Penology)  

LWM 623  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร�    3(3-0-6) 

   (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science)  

LWM 624  กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นสูง   3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Criminal Justice Administration)  

LWM 625  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานขั้นสูง  3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Evidence)  
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LWM 626  กฎหมายการจัดการความขัดแย�งและวิธีระงับข�อพิพาททางเลือก   3(3-0-6) 

   (Law of Conflict Management and Alternative Dispute Resolution) 

LWM 627  กฎหมายขั้นสูงว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   3(3-0-6) 

      (Advanced Law of Anti-Money Laundering)  

LWM 628  กฎหมายอาญาระหว�างประเทศขั้นสูง      3(3-0-6) 

   (Advanced International Criminal Law) 

LWM 629  สัมมนากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 

          (Seminar on Criminal Law and Justice Administration) 

 

 หมวดวิชากฎหมายเอกชน (Private Law)  

LWM 630  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งขั้นสูง      3(3-0-6) 

      (Advanced Civil Procedural Law)  

LWM 631  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาขั้นสูง     3(3-0-6) 

        (Advanced Law of Juristic Acts and Contracts)  

LWM 632  กฎหมายลักษณะทรัพย�สินและที่ดินขั้นสูง     3(3-0-6) 

       (Advanced Law of Property and Land Use) 

LWM 633  กฎหมายลักษณะประกันภัยขั้นสูง       3(3-0-6) 

      (Advanced Law of Insurance)  

LWM  634  กฎหมายลักษณะล�มละลายและฟ��นฟูกิจการขั้นสูง    3(3-0-6) 

     (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)  

LWM 635  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�การเมืองกับกฎหมายเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 

   (Theories of Political Economy and Economic Law)  

LWM 636  กฎหมายการลงทุนทางธุรกิจและการแข�งขันทางการค�า   3(3-0-6) 

     (Law of Business Investment and Competition Law)  

LWM 637  กฎหมายภาษีอากรขั้นสูงและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

      (Advanced Taxation Law and Business Tax Planning)  

LWM 638  กฎหมายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการพลังงาน   3(3-0-6) 

    (Law of Agriculture, Natural Resources, and Energy) 

LWM 639  กฎหมายการบริหารธุรกิจและการบริหารงานบุคคล   3(3-0-6) 

   (Law of Personnel and Business Administration)  

LWM 640  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานขั้นสูง    3(3-0-6) 

     (Advanced Labour Law and Labour Court Procedure)  

LWM 641  กฎหมายการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย�   3(3-0-6) 

     (Law of Monetary, Banking, and Securities Exchange) 

LWM 642  กฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Intellectual Property Law) 
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LWM 643  กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคและความรับผิดในผลิตภัณฑ�ขั้นสูง   3(3-0-6) 

     (Advanced Law of Consumer Protection and Products Liability) 

LWM 644  กฎหมายการระงับข�อพิพาทและอนุญาโตตุลาการขั้นสูง   3(3-0-6) 

         (Advanced Law of Disputes Resolution and Arbitration) 

LWM 645  สัมมนากฎหมายเอกชน         3(3-0-6) 

    (Seminar on Private Law) 

 

 หมวดกฎหมายระหว�างประเทศ (International Law)  

LWM 646  กฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง         3(3-0-6) 

   (Advanced Comparative Law)  

LWM 647  ทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ    3(3-0-6) 

   (Theories of Law and International Relations) 

LWM 648  กฎหมายระหว�างประเทศขั้นสูง        3(3-0-6) 

            (Advanced International Law) 

LWM 649  กฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ       3(3-0-6) 

      (International Economic Law) 

LWM 650  กฎหมายองค�การระหว�างประเทศ       3(3-0-6) 

      (Law of Intetrnational Organizations) 

LWM 651  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยความสัมพันธ�ทางการทูตและการกงสุล   3(3-0-6) 

        (International Law of Diplomatic and Consular Relations)  

LWM 652  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสนธิสัญญา     3(3-0-6) 

     (International Law of Treaties)  

LWM 653  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยทะเล      3(3-0-6) 

      (International Law of the Sea)  

LWM    654  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยทางน้ํา      3(3-0-6) 

   (International Law of Waterways)  

LWM 655  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยอากาศและอวกาศ   3(3-0-6) 

   (International Air and Outer Space Law)  

LWM 656  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยการขัดแย�งด�วยกําลังอาวุธ   3(3-0-6) 

      (International Law of Armed Conflicts)  

LWM 657  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสิทธิมนุษยชน    3(3-0-6) 

      (International Law of Human Rights)  

LWM 658  กฎเกณฑ�ว�าด�วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง    3(3-0-6) 

   (Advanced Rules on Conflict of Laws)  

LWM 659  กฎหมายสหภาพยุโรปขั้นสูง        3(3-0-6) 

     (Advanced European Union Law)  
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LWM  660  การศึกษากฎหมายอาเซียนขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced ASEAN Legal Studies) 

LWM 661  กฎหมายความร�วมมือเศรษฐกิจของประเทศลุ�มแม�น้ําโขง   3(3-0-6) 

    (Law of Economic Cooperation of Makong Basin)  

LWM 662  สัมมนากฎหมายระหว�างประเทศ       3(3-0-6) 

          (Seminar on International Law) 

 

 หมวดวิชากฎหมายธุรกิจระหว�างประเทศ (International Business Law)  

LWM 663  กฎหมายการค�าระหว�างประเทศขั้นสูง     3(3-0-6) 

      (Advanced International Trade Law)  

LWM 664  กฎหมายการลงทุนระหว�างประเทศ      3(3-0-6) 

       (International Investment Law)  

LWM 665  กฎหมายธุรกรรมทางการค�าระหว�างประเทศ    3(3-0-6) 

       (International Law of Business Transactions) 

LWM 666  กฎหมายการเงินระหว�างประเทศ      3(3-0-6) 

      (International Financial Law)  

LWM 667  กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�างประเทศ  3(3-0-6) 

       (Law of International Commercial Arbitration) 

LWM 668  กฎหมายพาณิชย�นาวีขั้นสูง        3(3-0-6) 

       (Advanced Maritime Law) 

LWM  669  กฎหมายแรงงานระหว�างประเทศ      3(3-0-6) 

   (International Labour Law)  

LWM 670  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 

       (International Law of Natural Resources)  

LWM 671  กฎหมายสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

     (International Environmental Law)   

LWM 672  สัมมนากฎหมายการค�าระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

        (Seminar on International Trade Law)  

 

 หมวดวิชากฎหมายโทรคมนาคม การขนส�งและโลจิสติกส�  

     (Telecommunication, Transport and Logistics Law)  

LWM 673  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง      3(3-0-6) 

     (Advanced Information Technology Law)  

LWM 674  กฎหมายการพาณิชย�ทางอิเล็กทรอนิกส�ขั้นสูง    3(3-0-6) 

   (Advanced E-Commerce Law)  
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LWM 675    กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ขั้นสูง    3(3-0-6)

      (Advanced Law of Electronic Crimes) 

LWM  676  กฎหมายการสื่อสารและโทรคมนาคม      3(3-0-6) 

     (Law of Communication and Telecommunications) 

LWM  677  กฎหมายภาษีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�      3(3-0-6) 

      (Tax Law of Electronic Business Transactions) 

LWM 678  กฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาด�านสื่อดิจิทัล     3(3-0-6) 

   (Intellectual Property Law of Digital Medias) 

LWM  679  สัมมนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�     3(3-0-6) 

   (Seminar on Electronic Transactions Law)  

LWM  680  กฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส�       3(3-0-6) 

       (Law of Transports and Logistics) 

LWM  681  กฎหมายการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส�     3(3-0-6) 

       (Law of Logistics System Management)  

LWM 682  กฎหมายศุลกากรขั้นสูง         3(3-0-6) 

    (Advanced Customs Law) 

LWM  683  สัมมนากฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส�      3(3-0-6) 

    (Seminar on Transports and Logistics Law)  

  

 หมวดวิชากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย� (Medical and Public Health Law)  

LWM 684  กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย�       3(3-0-6) 

        (Medical and Public Health Law)  

LWM 685  กฎหมายการบริหารงานยุติธรรมทางการแพทย�และนิติเวชวิทยา   3(3-0-6) 

      (Law of Medical Justice Administration and Forensic Medicine)  

LWM 686  กฎหมายการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก   3(3-0-6) 

      (Law of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine) 

LWM 687  กฎหมายธุรกิจบริการส�งเสริมสุขภาพและสปา    3(3-0-6) 

      (Law of Health Promotion and Spa Service Business) 

LWM 688  กฎหมายอนามัยสิง่แวดล�อมและอาชีวะอนามัย    3(3-0-6) 

      (Environmental and Occupational Health Law)  

LWM  689  สัมมนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย�      3(3-0-6             

   (Seminar on Medical and Public Health Law) 

  

  หมวดวิชากฎหมายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน (Anti-Corruption Law) 

LWM  690  ระบบกฎหมายเก่ียวกับการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน                       3(3-0-6) 

     (Legal System on Anti-Corruption) 
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LWM 691  กฎหมายกับการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน      3(3-0-6) 

   (Law and Anti-Corruption) 

LWM 692    การทุจริตคอร�รัปชันเชิงนโยบาย                                         3(3-0-6) 

      (Policy Corruption)  

 

 4. วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)   

LWM 697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                  6(0-18-9) 

      (Independent Study)  

LWM 698  การสอบประมวลความรู�                   0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examination) 

LWM 699  วิทยานิพนธ�                  12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 

แผนการศึกษา   

       ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที่ 1 

LWM  601  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร�ข้ันสูง   3(3-0-6)                  

            (Advanced Research Methodology of  

            Legal Science) 

LWM  603  กฎหมายมหาชนข้ันสูง               3(3-0-6)                  

            (Advanced Public Law) 

LWM  604  กฎหมายแพ�งข้ันสูง                  3(3-0-6)                  

            (Advanced Civil Law) 

 

                              รวม   9    หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 

LWM  601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร�ข้ันสูง    3(3-0-6)                  

           (Advanced Research Methodology of  

           Legal Science) 

LWM  603 กฎหมายมหาชนข้ันสูง                 3(3-0-6)                  

           (Advanced Public Law)  

LWM  604  กฎหมายแพ�งข้ันสูง                   3(3-0-6)                  

           (Advanced Civil Law) 

 

                                   รวม   9    หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

LWM  602  นิติปรัชญาและทฤษฎกีฎหมายข้ันสูง    3(3-0-6)                  

           (Legal Philosophy and Advanced  

           Theories of Law) 

LWM  605  กฎหมายอาญาข้ันสูง                 3(3-0-6)                  

           (Advanced Criminal Law) 

LWM  6XX  วิชาเลือก                           3(3-0-6) 

            (Elective)     

LWM  6XX  วิชาเลือก                           3(3-0-6)                                   

            (Elective)     

 

                   รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

LWM  602 นิติปรัชญาและทฤษฎกีฎหมายข้ันสูง     3(3-0-6)                  

          (Legal Philosophy and Advanced  

          Theories of Law) 

LWM  605 กฎหมายอาญาข้ันสูง                  3(3-0-6)                  

          (Advanced Criminal Law)  

LWM  6XX วิชาเลือก                            3(3-0-6) 

           (Elective)     

LWM  6XX วิชาเลือก                            3(3-0-6)                                   

           (Elective)     

 

                          รวม   12  หน�วยกิต 
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ภาคการศึกษาฤดูร�อน 

LWM  6XX  วิชาเลือก                           3(3-0-6) 

            (Elective)     

LWM  6XX  วิชาเลือก                           3(3-0-6)                                   

            (Elective)     

                                      รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร�อน 

LWM  6XX  วิชาเลือก                           3(3-0-6) 

            (Elective)     

LWM  6XX  วิชาเลือก                           3(3-0-6)                                   

            (Elective)             

                                     รวม   6  หน�วยกิต  

 

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

LWM  699  วิทยานิพนธ�                 6(0-18-9) 

            (Thesis) 

                                                                                  

 

  รวม  6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

LWM  6XX วิชาเลือก                      3(3-0-6) 

           (Elective)     

LWM  6XX วิชาเลือก                      3(3-0-6)                                   

           (Elective)             

รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

LWM  699 วิทยานิพนธ�                  6(0-18-9) 

          (Thesis) 

                                                                                  

 

  รวม  6  หน�วยกิต                                                     

ภาคการศึกษาที ่2 

LWM  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6(0-18-9)                  

           (Independent Study) 

LWM  698 การสอบประมวลความรู�         0(0-0-0)                  

           (Comprehensive Examination) 

                               รวม   6  หน�วยกิต 

     

คําอธบิายรายวชิา 

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา                  3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด�านการฟ�ง และการอ�าน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช�

ศัพท�ทั่วไปและศัพท�เทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให�เหตุผลสนับสนุนทั้งด�านการพูดและการ

เขียน 

 Development of listening and reading to conceptualize main points of complex technical and non-

technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter arguments both orally and 

writing. 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ 

LW 601  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร�ขั้นสูง        3(3-0-6)   

   (Advanced Research Methodology of Legal Science)  
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 ระเบียบวิธีการวิจัยที่จะนํามาใช�ออกแบบการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางนิติศาสตร�ได�ทั้งการวิจัยเชิง

คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี การเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�ข�อมูล การเสนอ

ข�อมูลและสรุปผลการวิจัย ตลอดจนวิธีการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ และ

รายงานการวิจัยเพ่ือตีพิมพ�เผยแพร� 

 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.  

 

LWM 602  นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง       3(3-0-6)   

   (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)  

 นิติปรัชญาที่เป�นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ประวัติพัฒนาการแนวคิดของสํานักปรัชญากฎหมายยุคต�างๆ 

ต้ังแต�อดีตถึงป�จจุบันในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ได�แก� สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักกฎหมายบ�านเมือง 

สํานักธรรมศาสตร� สํานักประวัติศาสตร� สํานักสังคมวิทยากฎหมาย สํานักสัจจนิยม เป�นต�น สํานักปรัชญากฎหมายที่

เกิดข้ึนในยุคใหม� เช�น สํานักนิติศาสตร�แนววิพากษ� สํานักกฎหมายมาร�กซิส สํานักนิติสตรีศาสตร� และสํานัก

ปรากฏการณ�วิทยากฎหมาย เป�นต�น 

 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.  

 

LWM 603  กฎหมายมหาชนขั้นสูง           3(3-0-6) 

    (Advanced Public Law)  

  ทฤษฎีกฎหมายมหาชน ลักษณะ บ�อเกิด และประเภทของกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย

ปกครอง และกฎหมายการคลัง หลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายต�างๆ ของโลก วิวัฒนาการของกฎหมาย

มหาชนในประเทศไทยและต�างประเทศ ทฤษฎีรัฐและสถาบันการเมืองการปกครองของรัฐ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย การ

แยกอํานาจและถ�วงดุลการใช�อํานาจอธิปไตย ทฤษฎีอํานาจรัฐและอํานาจปกครอง อํานาจดุลยพินิจและอํานาจผูกพัน 

ทฤษฏีความชอบธรรมและควบคุมการใช�อํานาจรัฐ โดยเฉพาะลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม 

 Theories of public law; nature, sources and types of public law, constitutional law, administrative law 

and public financial law; principles of public law in world legal systems; evolution of public law in Thailand and 

foreign countries; State theories and its political institutions; theories of sovereignty, separation of power, 

check and balance; theories of State’s power and its exercise of administrative power, discretionary power 

and mandatory power; theories of legitimay in State’s power exercise and controls: constitutionalism, principles 

of legal state and the rule of law. 
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LWM 604  กฎหมายแพ�งขั้นสูง          3(3-0-6)   

    (Advanced Civil Law) 

  ประวัติพัฒนาการและทฤษฎีระบบกฎหมายแพ�งเปรียบเทียบ ต้ังแต�สมัยโรมันจนถึงสมัยการจัดทําประมวล

กฎหมายแพ�งของประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ�น และไทย บ�อเกิดและรากฐานของกฎหมายแพ�งไทยและ

ต�างประเทศว�าด�วยนิติวิธีและนิติสัมพันธ� หลักสุจริต สิทธิเอกชน ความศักด์ิสิทธ์ิแห�งเจตนาและความรับผิดทางแพ�ง 

กฎหมายนิติกรรมและสัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพย�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�ของไทย รวมทั้งวิธี

พิจารณาคดีแพ�ง 

 Historical development and theories 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, obligations, torts, property in Thai commercial and civil 

code, as well as civil procedure. 

 

LWM 605  กฎหมายอาญาขั้นสูง          3(3-0-6)   

    (Advanced Criminal Law) 

  ประวัติพัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและต�างประเทศ ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญา ลักษณะและ

บ�อเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว�าด�วยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธ�ของ

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใช�กฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและข�าม

ชาติ ความผิดอาญาที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ กลไกและมาตรการของรัฐในการป�องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ 

กฎเกณฑ�ทางกฎหมายเก่ียวกับการป�องกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ 

 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 

criminal justice administration; 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 crime suppression. 

 

 3. หมวดวิชาเลือก 

   หมวดวิชากฎหมายมหาชน (Public Law) 

LWM 606  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจขั้นสูง       3(3-0-6)   

   (Advanced Economic Public Law)  

 ประวัติพัฒนาการของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบ�อเกิด หลักกฎหมายอันมีที่มาจาก

อุดมการณ�ทางเศรษฐกิจและสังคมและโครงสร�างของรัฐ การจัดองค�การของรัฐทางเศรษฐกิจในส�วนกลางและท�องถ่ิน 

กฎหมายและกฎเกณฑ�ที่รัฐเข�าควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังการควบคุมการดําเนินการทางเศรษฐกิจ



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 17 

ของเอกชนและการที่รัฐเข�าดําเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการท่ีรัฐอาจ

นํามาใช�ในการแก�ไขป�ญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�อง การควบคุมการแทรกแซงของรัฐทางเศรษฐกิจ

ในรูปแบบต�างๆ โดยมาตรการทางการเมือง ทางฝ�ายปกครอง 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.   

  

LLM 607  กฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6)                                                                            

   (Constitutional Law and Constitution Court Procedure)  

 วิเคราะห�เปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญต�างประเทศในมุมมองของประวัติ

พัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ�อเกิดและรูปแบบของการจัดทํารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยและหลักการ

แยกอํานาจ หลักพ้ืนฐานของระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน�าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎี

ความเป�นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให�กฎหมายอื่นขัดต�อรัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง รัฐสภา 

รัฐบาล ระบบศาล ระบบตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐ การกระจายอํานาจและการปกครองท�องถิ่น 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 sovereignty 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 contitutionality; political institutions: parliament, 

government and court system, review systems of state powers, decentralization and local governments, as 

well as constitutional court procedure. 

 

LWM 608  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง   3(3-0-6)   

   (Administrative Law and Administrative Court Procedure)  

 นิติปรัชญาที่เป�นรากฐานทฤษฎีกฎหมายปกครอง ลักษณะและบ�อเกิดของกฎหมายปกครอง กฎหมายการ

บริหารรัฐกิจ การใช�และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีการกระทําทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง 

และความรับผิดของฝ�ายปกครอง การจัดทํากิจกรรมทางปกครองต�างๆ การรักษาความสงบเรียบร�อยและการบริการ

สาธารณะ ระบบการทํางานของเจ�าหน�าที่ของรัฐ บทบาทและหน�าที่ การตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐและองค�กรทาง

ปกครอง ลักษณะคดี เขตอํานาจ โครงสร�างและอํานาจหน�าท่ีของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และการ

บังคับคดีตามคําพิพากษา  

 Legal philosophy founding theories of administrative law; nature and sources of administrative law; 

law of 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; 
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provisions in Administrative Performance Act; roles and functions of administrative organizations; review of 

exercising of State and administrative powers. nature of administrative cases; jurisdiction, structure, power 

and duties of administrative court; administrative court procedure; and enforcement of judgments. 

 

LWM 609  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขั้นสูง       3(3-0-6)   

   (Advanced Organic Law)  

 แนวคิดของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ังและพรรค

การเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามทุจริต ผู�ตรวจการแผ�นดิน การตรวจเงิน

แผ�นดิน และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

 Concepts of organic law; principles of organic law on the 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. 

 

LWM 610  กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง         3(3-0-6)   

   (Advanced Law of Human Rights)  

 ปรัชญาและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชนและหลักพ้ืนฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการประวัติศาสตร�

ของการคุ�มครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองค�การสันติบาตชาติและสหประชาชาติ รวมทั้งในประเทศต�างๆ หลัก

กฎหมายเก่ียวกับการคุ�มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ันพ้ืนฐานภายใต�รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย กลไกความ

ร�วมมือระดับภูมิภาคเก่ียวกับการคุ�มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และอาเซียน  

 Philosophy and theories of human rights and its basic principles of human rights law; historical 

development of protection of human rights under the framework of the League of Nations and the United 

Nations as well as in foreign countries; principles of law on the protection of human rights and fundamental 

rights under Thai constitution and other Thai laws; the mechanism of regional cooperation on the protection 

of human rights in European, American, African and ASEAN regions.  

 

LWM 611  กฎหมายการคลังและการเงินขั้นสูง       3(3-0-6)   

   (Advanced Public Finance and Fiscal Law)  

 แนวคิดทฤษฎีและบ�อเกิดของกฎหมายการคลังการเงิน นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองค�กรของรัฐ

ทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ รายได�และรายจ�าย การก�อหนี้สาธารณะและ

รายจ�าย หลักเกณฑ� วิธีการ และป�ญหาในการจัดทํางบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบัน

การเงินและการคลังที่รัฐใช�ในการบริหารประเทศ หลักเศรษฐศาสตร�และรัฐศาสตร�เก่ียวกับสถาบันการเงินและการ

คลังเพ่ือตรวจสอบควบคุมการใช�จ�ายเงินงบประมาณของรัฐในรูปแบบต�างๆ 

 Conceptual theories and sources of public finance and fiscal law; State’s public finance policy; public 

finance and fiscal organizations; principles of public finance law on budgeting procedure; revenues, expenses, 
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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. 

 

LWM 612  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขั้นสูง     3(3-0-6)   

     (Advanced Law of Public Administration Procedure)  

 ความเป�นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครองของไทยและ

ต�างประเทศ แนวคิดพ้ืนฐานของ “กระบวนการพิจารณา” ทางปกครอง ความสําคัญของกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองของประเทศไทย หลักการสําคัญต�างๆ ของกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ

ขอบเขตการบังคับใช�กฎหมายดังกล�าว 

 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. 

 

LWM 613  กฎหมายว�าด�วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ                        3(3-0-6)   

   (Law of Public Personnel Administration)  

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการ

พลเรือน กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการฝ�ายตุลาการ กฎหมายว�าด�วย

พนักงานอัยการ กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการฝ�ายรัฐสภา กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครู และกฎหมาย

ว�าด�วยพนักงานในหน�วยงานของรัฐที่เป�นอิสระ 

 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 614  กฎหมายละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่                3(3-0-6)   

    (Law of Torts and Liability for Wrongful Acts of Officials)  

 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายละเมิด หลักกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของฝ�ายปกครองและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  

หลักความรับผิดทางปกครองในแนวคําพิพากษาของศาลไทย ความแตกต�างระหว�างความรับผิดทางปกครองกับ

ความรับผิดทางแพ�งและทางอาญา 

 Philosophy and theories of torts, 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.  
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LWM 615  กฎหมายทรัพย�สินของแผ�นดิน                                3(3-0-6)   

   (Law of Public Properties)  

 ความเป�นมาของปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับทรัพย�สินของแผ�นดิน ประเภทต�างๆ ของ

ทรัพย�สินของแผ�นดิน เกณฑ�ทางด�านสถานะทางกฎหมาย การควบคุมดูแล และการถอนสภาพ รวมท้ังท่ีราชพัสดุ

ทรัพย�สิน ฝ�ายพระมหากษัตริย� และศาสนสมบัติ 

 Background of philosophy, theories, principles of law on public properties, various kinds of public 

properties, the criteria on legal status, the supervision, the revocation of public properties, including state 

property, crown property and religious property. 

 

LWM 616  กฎหมายบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน            3(3-0-6)   

   (Law of Public Service, Public Enterprise, Public Entities) 

 แนวคิดทฤษฎีกฎหมายปกครองเก่ียวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีบริการสาธารณะ ประเภทของบริการ

สาธารณะ องค�การและวิธีการบริการสาธารณะ ป�ญหาและอุปสรรคในการบริการสาธารณะ รูปแบบและสถานะทาง

กฎหมายของรัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 Conceptual theories of administrative law relating state interference, theories of public services, types 

of public services; organizations and methods in public services; problems and obstructions of public services; 

legal structure and status of public enterprises and public organizations; and privatization of public 

enterprises.  

 

LWM 617  กฎหมายสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ�ายปกครอง   3(3-0-6)   

   (Law of State Contracts and Administrative Contracts)   

 ทฤษฎีและหลักกฎหมายของต�างประเทศและของไทยเก่ียวกับสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ�ายปกครอง 

รูปแบบและประเภทต�างๆ ของสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ�ายปกครอง ทั้งที่เป�นสัญญาตามกฎหมายแพ�งและ

สัญญาทางปกครอง หลักเกณฑ�เก่ียวกับสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ หลักกฎหมายที่

สําคัญเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง เช�น การก�อให�เกิดสัญญา ข�อกําหนดท่ีเป�นลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับ

การตามสัญญา และการยกเลิกสญัญา 

 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. 

 

LWM 618  กฎหมายข�อมูลข�าวสารของราชการและสิทธิส�วนบุคคล               3(3-0-6)  

   (Law of Public Information Access and Rights of Privacy) 

 แนวคิดและหลักกฎหมายของการใช�สิทธิแก�ประชาชนท่ีจะเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของทางราชการวิธีการที่ให�

ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารลักษณะของข�อมูลข�าวสารประเภทต�างๆ วิธีการทางบริหารในการแก�ไขป�ญหากรณีที ่
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สิทธิเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�รับการกระทบกระเทือนการคุ�มครองข�อมูลข�าวสารที่เป�นเรื่องของสิทธิส�วนบุคคล 

 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. 

 

LLM 619  ทฤษฎีการกระจายอํานาจและกฎหมายการปกครองท�องถิ่น    3(3-0-6)  

   (Theories of Decentralization and Local Government Law)  

 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการกระจายอํานาจสู�การปกครองท�องถ่ิน ประวัติพัฒนาการและหลักกฎหมาย

ของการปกครองท�องถิ่น หลักการจัดองค�กรของระบบการปกครองท�องถิ่น องค�การปกครองส�วนท�องถิ่นตามกฎหมาย

ป�จจุบัน อํานาจหน�าที่ขององค�กรท�องถิ่นที่เป�นนิติบุคคล อํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองค�กรเช�น

ว�านี้ ทั้งในแง�การกํากับดูแลเหนือบุคคล และการกํากับดูแลเหนือการกระทํา ระเบียบและวิธีการคลังขององค�กร

ปกครองท�องถิ่นและการควบคุมจากส�วนกลาง 

 Political philosophy and theories of decentralization to local governments; historical development and 

legal principles of local government; principles of organization in local government system; local government 

organizations in present laws, powers and duties of the organizations in status of juristic person; power to 

legislate law and supervise over a local government organizations; person, and activities; monetary regulations 

and procedures of local government organization and central governement’s controls. 

 

LWM 620  กฎหมายการบริหารองค�กรปกครองท�องถิ่น                      3(3-0-6)   

 (Law of Local Government Body Administration)  

 ประวัติพัฒนาการของการปกครองท�องถ่ินในประเทศไทย วิเคราะห�เปรียบเทียบนโยบายและมาตรการของ

การพัฒนาระบบการปกครองท�องถ่ินไทยกับต�างประเทศ ทฤษฎีและแนวความคิดพ้ืนฐานของหลักกฎหมายเก่ียวกับ

การจัดระเบียบราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน องค�การปกครองท�องถ่ินตามกฎหมายป�จจุบัน อํานาจหน�าท่ีขององค�กร

เหล�านี้ในฐานะที่เป�นนิติบุคคล โดยเฉพาะอํานาจในการออกกฎหมายและการกํากับดูแลเหนือองค�การปกครองท�องถิ่น 

ทั้งในแง�การกํากับดูแลเหนือบุคคลและการกํากับดูแลเหนือการปฎิบัติงาน รวมท้ังระเบียบทางการเงินการคลังและ

วิธีการงบประมาณขององค�การปกครองท�องถิ่นภายใต�การกํากับดูแลจากส�วนกลาง  

 Historical development of local government in Thailand; comparative analysis of policy and mesures of 

the development of Thai local government systems with those in foreign countries; theories and basic 

concepts of legal principles 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. 
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LWM 621  สัมมนากฎหมายมหาชน         3(3-0-6) 

   (Seminar on Public Law)   

 สัมมนาประเด็นป�ญหาหลักในกฎหมายมหาชนเพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจกฎหมายอย�างลึกซึ้งที่นําไปสู�การค�นพบ

หัวข�อและป�ญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหากฎหมายมหาชนเพ่ือนําไปสู�

การแก�ไขป�ญหาและพัฒนากฎหมายมหาชน โดยฝ�กนักศึกษาให�สามารถวิเคราะห�ป�ญหาและนําเสนอผลการศึกษาใน

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 

study; analysis of public law problems for legal problem-solvings and development of public law by which 

students shall be able to analize legal problems and present academic reports and other methods.   

 

   หมวดวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law)  

LWM 622  ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6)   

   (Advanced Theories of Criminology and Penology)  

 ทฤษฎีว�าด�วยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษประเภทต�างๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การ

วิเคราะห�อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู�กระทําผิด ทฤษฎีว�าด�วยการลงโทษ การปฏิบัติต�อผู�กระทํา

ผิดและแก�ไขผู�กระทําผิดให�กลับเป�นคนดี แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศ

ภาคพ้ืนยุโรปและอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค�การลงโทษตามสภาวการณ�ที่ เปลี่ยนแปลงไป 

ความสัมพันธ�ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา นโยบายทางอาญา และกฎหมายอาญา 

 Theories of origine 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. 

 

LWM 623  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาขั้นสูงและนิติวิทยาศาสตร�       3(3-0-6)     

    (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science) 

 วิวัฒนาการกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาในประเทศไทยและต�างประเทศ ความสัมพันธ�ของกระบวนการ

ดําเนินคดีอาญากับการคุ�มครองเสรีภาพของบุคคล ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและ

ศาลอาญา การฟ�องคดีอาญาและคดีแพ�งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก ค�น 

ยึด ปล�อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ ความสัมพันธ�ของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตร�เพ่ือ

ประโยชน�ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและการพิสูจน�หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในช้ันศาล การฟ�องคดีอาญา 

การไต�สวนมูลฟ�อง การพิจารณาคําพิพากษา คําสั่งการอุทธรณ�และฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา การอภัยโทษ 

เปลี่ยนโทษหนักเป�นเบาและลดโทษ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

 Evolution of criminal procedure law in Thailand and foreign countries; relations between criminal 

procedural process and liberty protection of persons; Criminal Procedure Code: competence of investigation 
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officials and criminal courts; prosecution of criminal cases and filing of civil cases in connection with criminal 

offenses; summons and warrants; arrest, detention and imprison; search, seizure and bail; investigation; 

postmortem inquest; relations between medical science and forensic science for its merit in preliminary 

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 Appealate Courts 

and the Supreme Court of Justice (Dika Court); execution of judgments; pardons; commutation and reduction 

of punishment, criminal procedure in courts of limited jurisdiction (Khaeng Courts). 

 

LWM 624  กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นสูง       3(3-0-6)  

    (Advanced Law of Criminal Justice Administration)   

 ความสัมพันธ�ของทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประเภทของ

อาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาว�าด�วยการลงโทษและการปฏิบัติต�อผู�กระทําผิด ความสัมพันธ�ของวิทยาศาสตร�

การแพทย�กับนิติศาสตร�เพ่ือประโยชน�ในการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญา ทฤษฎีนิติวิทยาศาสตร�และ

นิติเวชศาสตร� รวมทั้งการพิสูจน�หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในช้ันศาล ประวัติพัฒนาการระบบการบริหารงาน

กระบวนการยุติธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานของหน�วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให�บรรลุเป�า

หมายความยุติธรรม คือ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ สํานักอัยการสูงสุด  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. 

 

LWM 625  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานขั้นสูง      3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Evidence) 

 วิเคราะห�เปรียบเทียบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยและต�างประเทศทั้งในระบบกฎหมายซิวิลลอว�

และคอมมอนลอว� หลักกฎหมายว�าด�วยพยานหลักฐานทั้งที่ใช�ระบบวิธีพิจารณาแบบกล�าวหาและแบบไต�สวน 

หลักการรับฟ�งและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ�ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งกระบวนการการสืบค�นและการบังคับให�เป�ดเผย

พยานหลักฐาน 

 Comparative analysis of foreign and Thai laws of evidence; principles of law of evidence both in 

procedures of adversatorial and inquisitorial 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. 
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LWM 626  กฎหมายการจัดการความขัดแย�งและวิธีระงับข�อพิพาททางเลือก     3(3-0-6)  

   (Law of Conflict Management and Alternative Dispute Resolution) 

 วิเคราะห�เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งและวิธีการระงับข�อ

พิพาททางเลือกในประเทศไทยและต�างประเทศ รูปแบบการจดัการความขัดแย�งคือ การหลีกเลี่ยง การเจรจาต�อรอง 

การไกล�เกลี่ยข�อพิพาท อนุญาโตตุลาการ การฟ�องร�อง การเผชิญหน�าและประท�วงอย�างสันติ การใช�กําลัง กฎเกณฑ�

และกฎข�อบังคับเก่ียวกับวิ ธีการระงับข�อพิพาททางเลือก เช�น การเจรจาต�อรอง การไกล�เกลี่ยข�อพิพาท 

อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล กฎเกณฑ�และกฎข�อบังคับเก่ียวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรม

เชิงเยียวยา การไกล�เกลี่ยฟ��นสัมพันธ�ในคดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมร�วมสมัย 

 Comparative analysis of philosophy and theories of criminal law on conflit management and 

alternative dispute resolution in Thailand and foreign countries; modalities of conflit 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. 

 

LWM 627  กฎหมายขั้นสูงว�าด�วยป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Anti-Money Laundering)  

 วิวัฒนาการของการดําเนินการต�อทรัพย�สินท่ีมีการปกป�ดเปลี่ยนสภาพ แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายป�องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน แหล�งสถานที่ฟอกเงิน หลักเกณฑ�ใน

พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 การกระทําผิดฐานฟอกเงิน หน�าท่ีของสถาบันการเงิน

ในการดําเนินการกับธุรกรรมฟอกเงิน หน�วยงานที่บังคับใช�กฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การดําเนินคดี

กับทรัพย�สินตามกฎหมายนี้ 

 Evolution of proceedings of hidden or modified condition of properties; conceptual 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 laundering transactions; agencies to enforce laws on 

prevention and suppression of money laundering and prosecution of money laudering.  

 

LWM 628  กฎหมายอาญาระหว�างประเทศขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced International Criminal Law)  

 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาระหว�างประเทศ การกระทําผิดอาญาระหว�างประเทศในยามสันติและ

สงคราม อํานาจศาลแห�งรัฐในคดีอาญาตามกฎหมายอาญาระหว�างประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมาย

ระหว�างประเทศ:อาชญากรสงคราม ความผิดฐานก�อการร�ายข�ามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ การ

ทรมาน การลงอาญานักโทษที่ผิดธรรมดาและทารุณ กฎเกณฑ�ว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว�าง

ประเทศและข�ามชาติ ความผิดในกฎหมายอาญาระหว�างประเทศ: การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การล�างเผ�าพันธุ� 
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การค�ายาเสพติด การลักพาตัว การค�าทาส และโจรสลัด ความร�วมมือระหว�างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม 

การออกกฎหมายภายในและการให�สัตยาบันต�อสนธิสัญญาทางอาญาระหว�างประเทศ ความรับผิดทางอาญาระหว�าง

ประเทศของผู�กระทําความผิด กฎเกณฑ�ความร�วมมือระหว�างรัฐในการส�งผู�ร�ายข�ามแดน 

 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 

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. 

 

LBM 629  สัมมนากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 

    (Seminar on Criminal Law and Justice Administration) 

 สัมมนาประเด็นป�ญหาหลักในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจกฎหมายอย�าง

ลึกซึ้งที่นําไปสู�การค�นพบหัวข�อและป�ญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหา

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือนําไปสู�การแก�ไขป�ญหาและพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการ

ยุติธรรม โดยฝ�กนักศึกษาให�สามารถวิเคราะห�ป�ญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและ

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 analize legal 

problems and present academic reports and other methods. 

 

   หมวดวิชากฎหมายเอกชน (Private Law) 

LWM 630  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งขั้นสูง      3(3-0-6)  

   (Advanced Civil Procedural Law)  

 วิเคราะห�เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความแพ�งของประเทศไทยและต�างประเทศ เขตอํานาจศาล องค�คณะผู�

พิพากษา และอํานาจของผู�พิพากษานายเดียว เขตอํานาจศาลในคดีแพ�ง การคัดค�าน อํานาจและหน�าที่ศาล การนั่ง

พิจารณา รายงานและสํานวนความ คําคู�ความ เอกสารคําพิพากษาและคําสั่ง ค�าฤชาธรรมเนียม วิธีพิจารณาคดี

มโนสาเร� การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในช้ันอุทธรณ�และฎีกา วิธีการช่ัวคราวก�อน

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; judgments and competency of judges, and 

jurisdiction; challenge of judges; powers and duties of courts; hearings; memorandums and filling; parties; filing 
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and service of pleadings and documents; judgments 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 judgments and orders.   

 

LWM 631  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาขั้นสูง      3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Juristic Acts and Contracts)  

 เปรียบเทียบกฎหมายนิติกรรมและสัญญาของไทยและต�างประเทศ นิยาม ลักษณะและแบบของนิติกรรม 

การแสดงเจตนา ความสมบูรณ�ของนิติกรรม เง่ือนไขและเง่ือนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ การ

ก�อให�เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต�าง ๆ ผลแห�งสัญญา การผิดสัญญา การเลิกสัญญา มัดจํา เบี้ยปรับ และการ

เรียกค�าเสียหาย รวมทั้งกฎหมายว�าด�วยข�อสัญญาที่ไม�เป�นธรรม 

 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. 

 

LWM 632  กฎหมายลักษณะทรัพย�สินและที่ดินขั้นสูง     3(3-0-6)   

   (Advanced Law of Property and Land Use)  

 กฎหมายลักษณะทรัพย�สินและที่ดินของไทยและต�างประเทศ นิยาม ความหมายและประเภทของทรัพย�และ

ทรัพย�สิน การได�สิทธิในทรัพย�สิน กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง ทรัพย�สิทธิอื่นๆ การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย�สิน การ

ใช�และข�อจํากัดในการใช�สิทธิในทรัพย�สิน นิยามความหมายของท่ีดิน นโยบายการใช�ท่ีดิน การควบคุมการใช�ที่ดิน 

การกําหนดสิทธิในที่ดิน การจัดที่ดิน การปฏิรูปท่ีดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 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, possesssory 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.  

 

LWM 633  กฎหมายลักษณะประกันภัยขั้นสูง       3(3-0-6)   

   (Advanced Law of Insurance)  

 วิเคราะห�เปรียบเทียบกฎหมายลักษณะประกันภัยของไทยและต�างประเทศ สัญญาประกันภัย ประกันวินาศ

ภัย ประกันภัยในการรับขน ประกันภัยค้ําจุน และการประกันชีวิต กฎหมายการประกันหนี้ด�วยบุคคลและทรัพย�: 

สัญญาค้ําประกัน จํานอง จํานํา และการประกันในลักษณะอื่นๆ 

 Comparative analysis of foreign and Thai laws of insurance; contracts of insurance: casualty 

insurance, maritime insurance, guarantee insurance, life insurance; laws relating to guarantee debt by person  
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or by property, i.e. suretyships, mortgage, pledge and other types of guarantees. 

 

LWM 634  กฎหมายลกัษณะล�มละลายและฟ��นฟกูจิการขัน้สูง   3(3-0-6)  

   (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)    

 กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายล�มละลายและฟ��นฟูกิจการของไทยและต�างประเทศ การขอฟ��นฟูกิจการ การ

ฟ�องคดีล�มละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษ�ทรัพย� ยึดทรัพย� การระงับข�อพิพาทเก่ียวกับการฟ��นฟูกิจการและการ

ล�มละลาย การพิพากษาคดีให�ล�มละลาย การปลดจากการล�มละลาย 

 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.  

 

LWM 635  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�การเมืองกับกฎหมายเศรษฐกิจ   3(3-0-6)   

   (Theories of Political Economy and Economic Law)  

 ปรัชญาเศรษฐศาสตร�การเมืองและกฎหมายเศรษฐกิจ ความสัมพันธ�ระหว�างทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองกับ

กฎหมายเศรษฐกิจ บทบาทกฎหมายเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ต้ังแต�การผลิต การบริโภค บทบาทของรัฐ

และเอกชนในกิจกรรมเศรษฐกิจ แนวทางการวิเคราะห�ป�ญหาทางเศรษฐกิจของไทย และแนวโน�มทิศทางของ

เศรษฐกิจโลก บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจในการส�งเสริมและกํากับดูแลเศรษฐกิจ แนวโน�มของการออกกฎหมาย

เพ่ือแก�ไขป�ญหาเศรษฐกิจ 

    Philosophy of political economy and economic law; relations between theories of political economy and 

economic law; roles of economic law in the free economic system: production, consumption and role of State 

and private sectors in economic activities; analysis of Thai economic problems; and directions of world 

economy; the role of laws pertaining to promotion and supervision of economic sectors; trends in laws and 

legislation promulgated to solve economic problems.  

 

LWM 636  กฎหมายการลงทุนทางธุรกิจและการแข�งขันทางการค�า   3(3-0-6) 

   (Law of Business Investment and Competition Law) 

 วิเคราะห�เปรียบเทียบรูปแบบการแข�งขันทางการค�าที่ไม�เป�นธรรม การผูกขาดและการกีดกันทางการค�า

ระหว�างประเทศที่มีผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ นโยบายและมาตรการของรัฐในการควบคุม แทรกแซง ป�องกันการ

ผูกขาด การกีดกันทางการค�า การแข�งขันทางการค�าท่ีปราศจากความเป�นธรรมในการประกอบธุรกรรมของเอกชน 

วิเคราะห�กฎหมายไทยที่เก่ียวข�องกับการป�องกันการผูกขาดและการแข�งขันท่ีไม�เป�นธรรมทางการค�า การใช�และการ

ตีความกฎหมายแข�งขันและป�องกันการผูกขาดทางการค�าของไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต�างประเทศและ

กฎเกณฑ�การค�าระหว�างประเทศ                     

 Comparative analysis of modalities of unfair trade competition, international trade monopoly and 

protectionism affecting economic system; State’s policy and measures in control, intervention, prevention of 

monoply, protectionism and unfair trade practices. Analyze Thai laws on trade monopoly and unfair trade 
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competition; application and intepretation of Thai competition law and anti-trust law in comparision with 

foreign laws and international trade legislations.  

 

LWM 637  กฎหมายภาษีอากรขั้นสูงและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

   (Advanced Taxation Law and Business Tax Planning) 

 ทฤษฎีการจัดเก็บภาษี บทบาทการจัดเก็บภาษีในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ�ระหว�างกฎหมายภาษี 

กฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุ�มครองเอกชนผู�เสียภาษี 

ประเภทของภาษีอากร: ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได� ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีทรัพย�สิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษีอากร เพ่ือแก�ป�ญหาเศรษฐกิจหรือเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได�นิติบุคคลของไทย สนธิสัญญาป�องกันการเก็บภาษีซ�อนระหว�าง

ประเทศไทยกับนานาประเทศ การจัดเก็บภาษีอากร รูปแบบอื่น นอกจากภาษีเงินได� ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

และภาษีศุลกากร การวางแผนภาษีอากรให�สอดคล�องเหมาะสมกับประเภทขององค�กรธุรกิจและสัญชาติของผู�ร�วม

ลงทุน  

 Theories of taxation; role of taxation in economic system; relations between tax law, public finance 

law and fiscal law; tax base, tax rate, taxation and proection of tax payer; tax categories: 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 

 

LWM 638  กฎหมายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และการพลังงาน   3(3-0-6) 

   (Law of Agriculture, Natural Resources, and Ennergy)  

 ประวัติพัฒนาการกฎหมายเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในต�างประเทศและประเทศไทย ความสําคัญของ

ภาคเกษรตรกรรมต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ กฎหมายท่ีดินและกฎหมายเก่ียวกับการจัดการ

ที่ดิน กฎหมายเก่ียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร กฎหมายเก่ียวกับแร� ก�าซธรรมชาติ น้ํามัน ป�าไม� อุทยาน

แห�งชาติท้ังบนบกและในทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช�และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติแบบย่ังยืน 

กฎหมายองค�การการค�าโลก/แกตต�ว�าด�วยการค�าสินค�าเกษตร และความตกลงทวิภาคีว�าด�วยการค�าสินค�าเกษตร 

 Historial development of natural resources and agricultural laws in foreign countries and Thailand; 

importance of agricultural sectors on economic and social development of nations; land law 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 on trade in 

agriculture. 
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LWM 639  กฎหมายการบริหารธุรกิจและการบริหารงานบุคคล   3(3-0-6)   

   (Law of Personnel and Business Administration)      

 หลักกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารธุรกิจและการจัดการงานบุคคล การแก�ป�ญหาการบริหารธุรกิจด�วยการ

ระดมทุน การแก�ไขป�ญหาการจัดการงานบุคคลท้ังในภาคธุรกิจขนาดใหญ�และขนาดเล็ก รวมท้ังการพัฒนากฎหมาย

ไทยประเภทนี้โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศตะวันตก 

 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. 

 

LWM 640  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานขั้นสูง    3(3-0-6) 

   (Advanced Labour Law and Labour Court Procedure)  

 กําเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยและต�างประเทศ หลักพ้ืนฐานของกฎหมายแรงงาน 

กฎเกณฑ�และกฎข�อบังคับเก่ียวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุ�มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ� และ

กฎหมายประกันสังคม การระงับข�อพิพาทแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน  

 Origine 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. 

 

LWM 641  กฎหมายการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย�   3(3-0-6) 

   (Law of Monetary, Banking, and Securities Exchange)  

 ความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงินและการธนาคาร นโยบายของรัฐและบทบาทของธนาคารแห�ง

ประเทศไทย และองค�กรของรัฐในการกํากับดูแล สถาบันการเงินและธนาคาร การปริวรรตเงินตรา การแลกเปลี่ยน

เงินตราและเสถียรภาพของเงิน นโยบายและมาตรการในการดูแลสภาพคล�อง และทุนสํารองเงินตราระหว�างประเทศ 

กฎหมายและข�อบังคับที่อยู�ภายใต�การดูแลของธนาคารแห�งประเทศไทย และองค�กรของรัฐท่ีเก่ียวข�องบทบาทของ

สถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย�ในการระดมเงินออม การให�เครดิตหรือสินเชื่อในรูปแบบต�างๆ ที่อาจมี

ผลกระทบต�อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธุรกิจบริการของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย� ตลอดจนรูปแบบ

ของธุรกรรมทางการเงินที่เก่ียวข�องประเภทของเครดิตและตราสารทางการเงินต�าง ๆ การบริหารความเสี่ยงอันเกิด

จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 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; 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 and issue loans and other types of credit affecting the Banks to 

mobilize saving and issue loans and other types of credit affecting the whole economy; service business of 

financial institutions and commercial banks; including the form of business transactions involved, types of 
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credit and other negotiable instruments, risk management derived from fluctuations of the exchange rate, 

payment and transfer of money.  

 

LWM 642  กฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Intellectual Property Law)  

 เปรียบเทียบกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาของไทยและต�างประเทศ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย�สินทางป�ญญา

และการค�าระหว�างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข�อง  

 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. 

 

LWM 643  กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคและความรับผิดในผลิตภัณฑ�ขั้นสูง      3(3-0-6) 

   (Advanced Law of Consumer Protection and Products Liability) 

 ทฤษฎีกฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ ความหมายของผู�บริโภค การคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและธุรกิจการค�า

ตามพระราชบัญญั ติการคุ�มครองผู�บริโภค สินค�าไม�ปลอดภัย และกฎหมายอื่น เช�น กฎหมายอาหาร ยา 

เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ การพิมพ� วิทยุและโทรทัศน� การกําหนดราคาสินค�าและป�องกันการผูกขาด หลักกฎหมายว�า

ด�วยความรับผิดต�อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ�สินค�าและบริการ ประเด็นป�ญหาสิ่งแวดล�อมที่มีส�วนสําคัญต�อ

การกําหนดลักษณะของบรรจุภัณฑ� โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต�างประเทศ 

 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 packagings characteristics by comparative studies of foreign and 

Thai laws. 

 

LWM 644  กฎหมายการระงับข�อพิพาทและอนุญาโตตุลาการขั้นสูง            3(3-0-6)  

    (Advanced Law of Disputes Resolution and Arbitration) 

  ลักษณะ รูปแบบ และเหตุผลในการเลือกใช�วิธีการระงับข�อพิพาททางการค�า ทฤษฎี หลักกฎหมายและ

เทคนิควิธีที่นํามาใช�ในการระงับข�อพิพาท วิวัฒนาการ ข�อดีและข�อเสียของวิธีการอนุญาโตตุลาการ ข�อพิจารณาใน

การเจรจาและยกร�างสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลอืกสถานที่พิจารณาและกฎหมายบังคับ ทั้งที่เป�นกฎหมายภายใน

และกฎหมายระหว�างประเทศ 

 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. 
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LWM 645  สัมมนากฎหมายเอกชน         3(3-0-6)  

    (Seminar on Private Law)  

  สัมมนาประเด็นป�ญหาหลักในกฎหมายแพ�ง ธุรกิจและการลงทุนเพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจกฎหมายอย�างลึกซึ้งที่

นําไปสู�การค�นพบหัวข�อและป�ญหาวิจัยในการทําวทิยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหากฎหมายแพ�ง 

ธุรกิจและการลงทุนเพ่ือนําไปสู�การแก�ไขป�ญหาและพัฒนากฎหมายแพ�ง ธุรกิจและการลงทุน โดยฝ�กนักศึกษาให�

สามารถวิเคราะห�ป�ญหากฎหมายและนาํเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ  

 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 analize legal problems and present academic 

reports and other methods.    

 

   หมวดวิชากฎหมายระห�วงประเทศ (International Law) 

LWM 646  กฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง        3(3-0-6)  

    (Advanced Comparative Law) 

  หลักพ้ืนฐานแห�งกฎหมายเปรียบเทียบ ความหมายและความสําคัญของการเปรียบเทียบกฎหมาย ประวัติ

พัฒนาการของกฎหมายเปรียบเทียบ ความเก่ียวพันของกฎหมายเปรียบเทียบกับนิติศาสตร�แขนงอื่น นิติวิธีที่ใช�ในการ

เปรียบเทียบกฎหมาย หลักพ้ืนฐานในการจัดสกุลกฎหมายของโลกจากอดีตถึงป�จจุบัน ป�ญหาอันเกิดจากการจัดสกุล

กฎหมาย วิเคราะห�แนวคิดพ้ืนฐานของสกุลกฎหมายที่สําคัญของโลกในป�จจุบัน อันได�แก� สกุลกฎหมายโรมาโน-เยอร

มานิค สกุลกฎหมายคอมมอนลอว� สกุลกฎหมายสังคมนิยม และสกุลกฎหมายศาสนาและขนบนิยม  

 Basic principles of comparative law; definition and significance of comparison of laws; historical 

development of comparative law; relation of comparative law with other 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. 

 

LWM 647  ทฤษฎีกฎหมายและความสมัพนัธ�ระหว�างประเทศ   3(3-0-6)  

    (Theories of Law and International Relations)  

  ปรัชญาที่เป�นรากฐานทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ ทฤษฎีระบบโลกและสังคมระหว�าง

ประเทศ ประวัติศาสตร�การทูตและความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ ทฤษฎีและหลักกฎหมายเก่ียวกับการเมืองระหว�าง

ประเทศ การก�อการร�ายระหว�างประเทศ การขัดแย�งระหว�างประเทศทางด�านอาวุธและสงคราม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�

การเมืองและความร�วมมือทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ ทฤษฎีสถาบันระหว�างประเทศและระบบการบริหารองค�การ

ระหว�างประเทศ ทฤษฎีการประสานงานและความกลมเกลียวสอดคล�อง รวมทั้งการระงับข�อพิพาทขององค�การ

ระหว�างประเทศ 

 Philosophical theories of law and international relations; theory of world system and international  
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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. 

 

LWM 648  กฎหมายระหว�างประเทศขั้นสูง        3(3-0-6)  

    (Advanced International Law) 

  ลักษณะและบ�อเกิดกฎหมายระหว�างประเทศ  ความสัมพันธ�ระหว�างกฎหมายระหว�างประเทศกับกฎหมาย

ภายใน สภาพบุคคล เขตแดน และเขตอํานาจของรัฐทางบก ทางน้ํา ทางทะเล และน�านฟ�า การรับรองรัฐและการ

รับรองรัฐบาล สิทธิ หน�าที่ และความรับผิดชอบของรัฐในกฎหมายระหว�างประเทศ องค�การของรัฐในนิติสัมพันธ�

ระหว�างประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหว�างประเทศของรัฐ การใช�และการตีความกฎหมายระหว�างประเทศ  

 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. 

 

LWM 649  กฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ       3(3-0-6)  

    (International Economic Law)  

  ปรัชญาที่เป�นรากฐานทฤษฎีกฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ ประวัติพัฒนาการของหลักกฎหมายเก่ียวกับ

ความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ: องค�การการค�าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) 

ธนาคารโลก (World Bank) และองค�การชํานัญพิเศษอื่นๆของสหประชาชาติทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ�และข�อบังคับของ

ความสัมพันธ�และการรวมกลุ�มเศรษฐกิจระหว�างประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการค�าของกลุ�มประเทศใน

ภูมิภาคต�างๆ เช�น สหภาพยุโรป กลุ�มนาฟต�า อาเซียน ฯลฯ สิทธิหน�าท่ีและสิทธิประโยชน�ของรัฐสมาชิกความตกลง

การค�าเสรี (FTA) ในกรอบขององค�การการค�าโลก (WTO) แกตต� และบีทีเอน (Brussels Tariff Nomenclature) ความ

ตกลงทางการค�าระหว�างประเทศว�าด�วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร มาตรการต�างๆของรัฐในการแทรกแซงและป�องกัน

การกระทําที่ไม�เป�นธรรมทางการค�าจากการรวมกลุ�มการค�าระหว�างประเทศ 

 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 regioinal 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 meseures of States in the intervention 

and protection of unfair trade acts from international trade groupings.    
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LWM 650  กฎหมายองค�การระหว�างประเทศ        3(3-0-6)  

    (Law of International Organizations)  

  แนวคิดทฤษฎีของการจัดต้ังองค�การระหว�างประเทศ ประวัติพัฒนาการความคิดในการสร�างความแข็งแกร�ง

ให�กับองค�การระหว�างประเทศ สภาพนิติบุคคลขององค�การระหว�างประเทศ ตามกฎหมายระหว�างประเทศและ

กฎหมายภายในของรัฐสมาชิก โครงสร�างองค�กร อํานาจหน�าที่และการบริหารองค�การระหว�างประเทศและเจ�าหน�าที่

ระหว�างประเทศ กฎหมายเก่ียวกับองค�การระหว�างประเทศระดับภูมิภาค รูปแบบการพัฒนาองค�การระหว�างประเทศ

ในอนาคตให�มีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาประมวลกฎหมายระหว�างประเทศและการระงับกรณีพิพาทระหว�างประเทศ

ในกรอบกลไกขององค�การระหว�างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค  

 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 at global and regional levels. 

  

LWM 651  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยความสัมพันธ�ทางการทูตและการกงสุล   3(3-0-6)  

    (International Law of Diplomatic and Consular Relations) 

  กฎหมายและกฎเกณฑ�เก่ียวกับกฎหมายการทูตภายใต�อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธ�ทางการทูต 

ค.ศ.1961 ความสัมพันธ�ทางกงสุล ค.ศ.1963 และอนุสัญญาเก่ียวกับคณะทูตสัมพันธไมตรีพิเศษ รวมทั้งอนุสัญญากรุง

เวียนนาว�าด�วยคณะผู�แทนของรัฐในความสัมพันธ�กับองค�การระหว�างประเทศที่มีลักษณะสากล 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.  

 

LWM 652  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสนธิสัญญา     3(3-0-6)  

   (International Law of Treaties)  

 ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสนธิสัญญาภายใต�อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยสนธิสัญญา 

ค.ศ. 1969 บ�อเกิดของกฎหมายสนธิสัญญา ทฤษฎีความผูกพันธ�ระหว�างประเทศของสนธิสัญญา ความแตกต�าง

ระหว�างสนธิสัญญาระหว�างประเทศและสัญญาระหว�างประเทศ ประเภทของสนธิสัญญา การทําสนธิสัญญา การมีผล

บังคับใช�และการสิ้นผลของสนธิสัญญา การยอมรับและการใช�บังคับสนธิสัญญาในกฎหมายภายใน การวิเคราะห�

ป�ญหากฎหมายเก่ียวกับการใช�บังคับและการตีความอนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 

 International legal theory and principles 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 
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treaties; acceptance and application of treaties in internal laws; analysis of legal issues on the application and 

interpretation of 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. 

 

LWM 653  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยทะเล      3(3-0-6)  

   (International Law of the Sea)  

 ทฤษฎีกฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยกฎหมายทะเลภายใต�อนุสัญญาสหประชาชาติกรุงเวียนนาว�าด�วย

กฎหมายทะเล ค.ศ. 1970 การกําหนดและการป�กป�นอาณาเขตเขตทางทะเล สิทธิหน�าที่ของรัฐชายฝ��งทั้งผลประโยชน�

ทางเศรษฐกิจและการเมือง ป�ญหากฎหมายเก่ียวกับทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะและการประมง การขุดแร�

ธาตุ น้ํามัน ก�าซธรรมชาติ และทรัพยากรอื่นๆ ในทะเล ซึ่งรัฐชายฝ��งมีอธิปไตยหรือในเขตทะเลทับซ�อนและเขตทะเล

หลวง หลักกฎหมายเก่ียวกับรัฐที่เป�นเกาะและรัฐที่ไม�มีทางออกทะเล การแบ�งผลประโยชน�ของมรดกร�วมกันแห�งมวล

มนุษยชาติ ท�าทีการเมืองของประเทศมหาอํานาจและประเทศอาเซียนท่ีมีต�อกฎเกณฑ�ข�างต�นซ่ึงจะมีผลกระทบต�อ

ประเทศไทย   

 Theories 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 gaz 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. 

 

LWM 654  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยทางน้ํา       3(3-0-6)  

   (International Law of Waterways) 

 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเก่ียวกับระบอบทางน้ําระหว�างประเทศ กฎเกณฑ�ระหว�างประเทศเก่ียวกับการ

กําหนดและการป�กป�นเขตแดนทางน้ําระหว�างประเทศ: แม�น้ํา ทะเลสาบและคลองระหว�างประเทศ อํานาจอธิปไตย

และสิทธิหน�าที่ของรัฐริมฝ��ง ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�อย�างเอนกประสงค�จากทาง

น้ําระหว�างประเทศ เช�น การเดินเรือ การประมง การสร�างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ�าและการชลประทาน รวมทั้งการ

นันทนาการและการท�องเที่ยว 

 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; souverignity, 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. 

LWM 655  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยอากาศและอวกาศ    3(3-0-6)  

   (Inernatioanal Air and Outer Space Law) 

 ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหว�างประเทศเก่ียวกับระบอบอากาศและอวกาศ พรมแดนทางอากาศและอวกาศ 

อํานาจอธิปไตยเหนือน�านฟ�าและอํานาจของรัฐในการควบคุมการใช�สนามบิน กฎเกณฑ�ว�าด�วยการจลาจรและการ
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ขนส�งทางอากาศระหว�างประเทศ องค�การระหว�างประเทศที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ การออกกฎและข�อบังคับ

ระหว�างประเทศในกิจกรรมอวกาศทั้งในระดับชาติและระหว�างประเทศ การใช�บริเวณห�วงอวกาศในป�จจุบันและ

อนาคต ระบอบกฎหมายของห�วงอวกาศและดวงดาวต�างๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศและการจดทะเบียน

ยานอวกาศ ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมด�านอวกาศ การช�วยเหลือนักบินอวกาศและยานอวกาศ

เม่ือประสบภัย กฎหมายระหว�างประเทศเก่ียวกับการใช�ห�วงอวกาศเพ่ือประโยชน�ทางการทหารและเศรษฐกิจ  

     Theories and principles of international law on air and outer space regime and frontiers; souvereignity 

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.   

 

LWM 656  กฎหมายประเทศว�าด�วยการขัดแย�งด�วยกําลังอาวุธ   3(3-0-6)  

   (International Law of Armed Conflicts)  

 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหว�างประเทศเก่ียวกับการขัดแย�งด�วยกําลังอาวุธ กฎหมายและกฎเกณฑ�ว�า

ด�วยการขัดแย�งด�วยกําลังอาวุธและการก�อการร�ายระหว�างประเทศ รวมท้ังความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือป�องกัน

และแก�ไขป�ญหาการขัดแย�งด�วยกําลังอาวุธและการก�อการร�าย 

 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.  

 

LWM 657  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยสิทธิมนุษยชน    3(3-0-6)  

   (International Law of Human Rights) 

 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายสิทธิมนุษยชน การคุ�มครองสิทธิมนุษยชนของสันติบาตชาติและองค�การ

สหประชาชาติ การคุ�มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติภายใต�ระบอบกฎหมายระหว�าง

ประเทศ รวมทั้งการคุ�มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย 

 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 international 

law regime; protection of human rights under the Constitution and Thai laws. 

 

LWM 658  กฎเกณฑ�ว�าด�วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง    3(3-0-6)  

   (Advanced Rules on Conflict of Laws)  

 นิติปรัชญาและทฤษฎีเก่ียวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธ�ท่ีมีองค�ประกอบต�างชาติแทรกซ�อน หลัก

ทั่วไปว�าด�วยการขัดกันของกฎหมายและการแก�ป�ญหาการขัดกันของกฎหมายในเรื่องต�างๆ การขัดกันของเขตอํานาจ

ศาล และการย�อนส�ง หลักเกณฑ�ว�าด�วยการขัดกันของกฎหมายของไทย พระราชบัญญัติว�าด�วยการขัดกันแห�ง
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กฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ การได�สิทธิหรือสถานะของคนต�างด�าว ความตกลงในการเลือกใช�กฎหมายบังคับ

แก�สัญญา 

 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 

Concerning Conflict of Laws; Nationality Act; acquisition of rights or status by aliens; the Agreement on choice 

of law in contracts. 

 

LWM 659  กฎหมายสหภาพยุโรปขั้นสูง         3(3-0-6)  

   (Advanced European Union Law) 

 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของกลุ�มประเทศยุโรป ลักษณะพิเศษของสภาพนิติบุคคลระหว�าง

ประเทศของสหภาพยุโรป ความสัมพันธ�และความแตกต�างระหว�างกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายระหว�าง

ประเทศ หลักกฎหมายทั่วไปที่กําหนดโครงสร�างสถาบันและอํานาจหน�าท่ีของสหภาพยุโรป อํานาจศาลแห�งสหภาพ

ยุโรป สิทธิและหน�าที่ของรัฐภาคีภายใต�พันธะของสหภาพยุโรป หลักกฎหมายเศรษฐกิจ การค�า การเงิน การคลังของ

สหภาพยุโรป มาตรการรวมตัวทางเศรษฐกิจ กฎหมายแข�งขันทางการค�าของสหภาพยุโรป มาตรการเศรษฐกิจภายใน

และภายนอกของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบต�อความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ�ระหว�างสหภาพยุโรปกับ

ต�างประเทศ  

 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, external relations of European Union with 

foreign countries.  

 

LWM 660  การศึกษากฎหมายอาเซียนขั้นสูง       3(3-0-6)  

   (Advanced ASEAN Legal Studies) 

 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ�มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต� โดยการจัดต้ังสมาคม

อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหว�างประเทศของอาเซียนโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทาง กฎหมายและความตกลง

ต�างๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน โครงสร�างและองค�กรย�อยของอาเซียน ความสัมพันธ�ระหว�างกฎหมาย

อาเซียนกับกฎหมายระหว�างประเทศ สิทธิและหน�าท่ีของรัฐภาคีภายใต�พันธะของอาเซียน ความร�วมมือด�านต�างๆ 

ของอาเซียนในระหว�างรัฐสมาชิกด�วยกันเอง และระหว�างอาเซียนกับประเทศหรือกลุ�มประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน 

โดยเน�นกิจกรรมต�าง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห�ระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก

อาเซียน 

 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 
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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. 

 

LWM 661  กฎหมายความร�วมมือเศรษฐกิจของประเทศลุ�มแม�น้ําโขง   3(3-0-6)  

   (Law of Economic Cooperation of Mekong Basin)  

 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ�มประเทศลุ�มแม�น้ําโขง การจัดต้ังคณะกรรมการแม�น้ําโขง

ตอนล�างภายใต�การอุปภัมภ�ของสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการแม�น้ําโขง สภาพนิติบุคคลระหว�างประเทศของทั้ง

สององค�การโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทางกฎหมายและความตกลงต�างๆ ของคณะกรรมการแม�น้ําโขง

ตอนล�างและคณะกรรมาธิการแม�น้ําโขง โครงสร�างและองค�กรย�อยขององค�การทั้งสอง ความสัมพันธ�ระหว�างกฎหมาย

แม�น้ําโขงกับกฎหมายระหว�างประเทศ สิทธิและหน�าท่ีของรัฐภาคีภายใต�พันธะของคณะกรรมาธิการแม�น้ําโขง ความ

ร�วมมือด�านต�างๆ ของคณะกรรมาธิการแม�น้ําโขงในระหว�างรัฐสมาชิกด�วยกันเอง และระหว�างคณะกรรมาธิการแม�น้ํา

โขงกับประเทศหรือกลุ�มประเทศอื่นนอกภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง โดยเฉพาะกิจกรรมของโครงการความร�วมมือ Greater 

Mekong Subregion (GMS) ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐริมฝ��งแม�น้ําโขง 

 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, especiallly those 

activities of cooperation projects of Greater Mekong Subregion (GMS); as well as study internal law systems of 

Mekong riparian states. 

 

LWM 662  สัมมนากฎหมายระหว�างประเทศ        3(3-0-6)  

   (Seminar on International Law) 

 สัมมนาป�ญหากฎหมายระหว�างประเทศเพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจหลักกฎหมายอย�างลึกซ้ึงท่ีนําไปสู�การค�นพบ

ป�ญหาวิจัยหัวข�อวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหากฎหมายระหว�างประเทศเพ่ือนําไปสู�การ

แก�ไขป�ญหาและพัฒนากฎหมายระหว�างประเทศ โดยฝ�กนักศึกษาให�สามารถวิเคราะห�ป�ญหากฎหมายและนําเสนอผล

การศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ  

 Seminiar on international law issues in which students shall profoundly understand principles of law, 

leading to find research questions and topics for thesis or independent study. Analysis of international law 

issues for problem-solvings and development of international law by which students shall be able to analize 

legal issues and present academic reports and other methods.    
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   หมวดวิชากฎหมายธุรกิจระหว�างประเทศ (International Business Law) 

LWM 663  กฎหมายการค�าระหว�างประเทศขั้นสูง      3(3-0-6)  

   (Advanced International Trade Law)  

 กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและกํากับการนําเข�าและส�งออกของไทย ท้ังท่ีเป�นกรณีท่ัวไปและกรณีเฉพาะ

สินค�า กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร หลักกฎหมายการค�าของต�างประเทศ ความตกลงทางการค�าระหว�าง

ประเทศของแกตต�และองค�การการค�าโลก หลักการของแกตต�เก่ียวกับการเป�ดเสรีทางการค�า และส�งเสริมการค�าที่

เป�นธรรม และความตกลงย�อยที่เก่ียวข�อง เช�น ความตกลงว�าด�วยอุปสรรคทางเทคนิคต�อการค�า การอุดหนุนและ

มาตรการตอบโต� การทุ�มตลาด และอากรต�อต�านการทุ�มตลาด รวมท้ังกฎเกณฑ�และกฎระเบียบทางการค�าบริการ

ระหว�างประเทศขององค�การการค�าโลก 

 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. 

 

LWM 664  กฎหมายการลงทุนระหว�างประเทศ         3(3-0-6)  

    (International Investment Law) 

  กฎหมายธุรกิจว�าด�วยการส�งออกและนําเข�า ระบบภาษีธุรกิจระหว�างประเทศ การโอนเทคโนโลยีให�ประเทศ

กําลังพัฒนา การประกอบการของบรรษัทข�ามชาติ กฎหมายและหลักปฏิบัติการลงทุนระหว�างประเทศ กฎหมาย

เก่ียวกับการลงทุนของไทยในฐานะประเทศผู�รับการลงทุน เช�น กฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว 

กฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการลงทุน หลักกฎหมายการลงทุนของบางประเทศ เช�น  เวียดนาม ลาว เขมร และจีน 

ความตกลงระหว�างประเทศในการส�งเสริมและคุ�มครองการลงทุน อนุสัญญาภาษีซ�อน อนุสัญญาว�าด�วยการระงับข�อ

พิพาทการลงทุน ความตกลงระหว�างภูมิภาคประเทศเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน (AICO) แนวโน�มอนาคต

ความตกลงระหว�างประเทศในการเป�ดเสรีทางการลงทุนในกรอบ APEC ร�างความตกลงพหุภาคีทางการลงทุน (MAI) 

การเป�ดเขตเสรีการลงทุนของอาเซียน (AIA) 

  Business law on import and export; international business tax system; technology transfer to 

developing countries, transnational enterprises’transactions, legal 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; principles of foreign investment laws: Vietnam, Lao PDR., Cambodia and China; agreements on 

investment promotion and protection; 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; 

ASEAN Investment Areas (AIA). 

 

LWM 665  กฎหมายธุรกรรมทางการค�าระหว�างประเทศ     3(3-0-6)  

   (International Law on Business Transactions) 
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 กฎหมายและกฎเกณฑ�เก่ียวกับการประกอบธุรกิจบริการระหว�างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ใช�กับ

การค�าสินค�าระหว�างประเทศ กิจการธนาคารระหว�างประเทศ การโอนเงินตราต�างประเทศ การให�เครดิต การกู�เงิน

ระหว�างธนาคาร การค้ําประกันระหว�างประเทศ การประกันภัยระหว�างประเทศ หลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดความ

รับผิดชอบของผู�รับประกัน การวิเคราะห�ท�าทีของประเทศพัฒนาแล�วและกําลังพัฒนาต�อการประกอบธุรกิจบริการ 

ประเด็นป�ญหาความขัดแย�งในการเจรจาพหุภาคีการค�าภาคบริการในกรอบขององค�การการค�าโลกและผลกระทบต�อ

ประเทศกําลังพัฒนา 

 Laws and regulations on international service business enterprises comparing with laws governing 

international trade of goods; 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 multilateral trade negotiations 

conflicts on trade in services under the WTO framework and its implications on developing countries.   

 

LWM 666  กฎหมายการเงินระหว�างประเทศ        3(3-0-6)  

   (International Financial Law)  

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการเงินและการธนาคารระหว�างประเทศ ลักษณะของกฎหมายและกฎเกณฑ�ว�าด�วย

การประกอบธุรกิจบริการทางการเงินและการธนาคารระหว�างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของ

กฎหมายที่ใช�กับการเงินในแง�ธุรกิจต�างประเทศ เช�น กิจการธนาคารระหว�างประเทศ การร�วมทุนในกิจการธุรกิจ

ระหว�างประเทศ การกู�เงินระหว�างประเทศ การประกันภัยระหว�างประเทศ การค้ําประกันระหว�างประเทศ การลงทุน

ร�วมกับต�างประเทศในสัญญาสัมปทานฯลฯ การลงทุนของต�างชาติในประเทศไทย การลงทุนของคนไทยใน

ต�างประเทศ และการร�วมลงทุนของนักลงทุนไทยกับต�างชาติ การออกพันธบัตรในต�างประเทศของบริษัทเอกชน การ

กู�ยืมเงินจากต�างประเทศเพ่ือการลงทุน ทั้งจากสถาบันเอกชน รัฐบาลต�างประเทศ องค�การระหว�างประเทศ 

 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.   

 

LWM 667  กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�างประเทศ    3(3-0-6)  

   (Law of International Commercial Arbitration)  

 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการระงับกรณีพิพาททางการค�าโดยใช�อนุญาโตตุลาการทางการค�า

ระหว�างประเทศ หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�างประเทศ องค�ประกอบและ

ประเภทของอนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�างประเทศ กฎหมายที่ใช�กับวิธีสบัญญัติและสารบัญญัติเก่ียวกับ

อนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�างประเทศ การจัดต้ังและการจัดองค�การของอนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�าง

ประเทศ: อํานาจหน�าที่, เขตอํานาจอนุญาโตตุลาการ, วิธีพิจารณาความของอนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�าง 
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ประเทศ รวมทั้งคําตัดสิน การยอมรับและการบังคับตามคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการทางการค�าระหว�างประเทศ 

 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.   

 

LWM 668  กฎหมายพาณิชย�นาวีขั้นสูง        3(3-0-6)  

   (Avanced Maritime Law) 

 กฎหมายเก่ียวกับการขนส�งสินค�าทางทะเลรูปแบบต�างๆ ความสําคัญและบทบาทของตราส�งสินค�าทางทะเล 

การเช�าเหมาเรือในลักษณะต�างๆ กฎหมายเก่ียวกับเรือเดินทะเล ความผิดและการจํากัดความรับผิดชอบของเจ�าของ

เรือ และผู�ขนส�ง การดักเรือ การจับจองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิด อันเกิดจากการเรือโดนกัน การ

ช�วยเหลือกู�ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปและการประกันภัยทางทะเล รวมท้ังศึกษาลักษณะและรูปแบบ

การประกอบธุรกิจขนส�งสินค�าทางทะเล  

 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. 

 

LWM 669  กฎหมายแรงงานระหว�างประเทศ       3(3-0-6)  

   (International Labour Law)  

 ประวัติศาสตร�และกําเนิดของกฎหมายแรงงานระหว�างประเทศและการก�อต้ังองค�การแรงงานระหว�าง

ประเทศ (ILO) บ�อเกิดที่มาและนิติบัญญัติของกฎหมายแรงงานระหว�างประเทศกฎเกณฑ�และกฎระเบียบระหว�าง

ประเทศที่ใช�บังคับกับกิจการแรงงาน: การคุ�มครองสิทธิแรงงาน, การจ�างงานและการว�างงาน, แรงงานสัมพันธ�, การ

ประกันสังคม, และการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการใช�บังคับและการตีความกฎหมายแรงงาน

ระหว�างประเทศ 

 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 safty; application and interpretation of international labour law. 

 

LWM 670  กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วยทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)  

   (International Law of Natural Resources) 

 หลักกฎหมายระหว�างประเทศเก่ียวกับระบอบการอนุรักษ�และการใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติ ได�แก� แร�

ธาตุ ก�าซธรรมชาติ น้ํามัน ป�าไม� อุทยานแห�งชาติ ทั้งบนบกและในทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ ความร�วมมือ

ระหว�างประเทศเพ่ือการใช�ประโยชน�และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติแบบย่ังยืน 
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 International law on the regime of  conservation and utilization of natural resources: 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. 

 

LWM 671  กฎหมายสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ      3(3-0-6)  

   (International Environmental Law) 

 หลักกฎหมายระหว�างประเทศที่ใช�กับสิ่งแวดล�อม วิกฤติสิ่งแวดล�อมที่มีผลกระทบต�อระบบนิเวศโลก 

กฎหมายว�าด�วยการควบคุมมลพิษ การคุ�มครองและการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมแบบย่ังยืน นโยบายของรัฐในการประกัน

สิทธิของประชาชนให�อยู�ในสิ่งแวดล�อมที่มีคุณภาพ ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล�อมต�อระบบการค�าระหว�าง

ประเทศ กฎหมายควบคุมการใช�ที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ ในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 

การเรียกค�าเสียหายในคดีสิ่งแวดล�อม 

 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.  

 

LWM 672  สัมมนากฎหมายการค�าระหว�างประเทศ      3(3-0-6)  

   (Seminar on International Trade Law) 

 สัมมนาประเด็นป�ญหาหลักในกฎหมายระหว�างประเทศเพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจกฎหมายอย�างลึกซ้ึงท่ีนําไปสู�

การค�นพบหัวข�อและป�ญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหากฎหมายระหว�าง

ประเทศเพ่ือนําไปสู�การแก�ไขป�ญหาและพัฒนากฎหมายระหว�างประเทศ โดยฝ�กนักศึกษาให�สามารถวิเคราะห�ป�ญหา

กฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวธีิอื่นๆ  

 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 analize legal problems and present academic reports and other methods.    

 

   หมวดวิชากฎหมายโทรคมนาคม การขนส�งและโลจิสติกส�  

      (Telecommunication, Transports and Logistics Law) 

LWM 673  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง       3(3-0-6)  

   (Advanced Information Technology Law)  

 ประวัติพัฒนาการกฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศในประเทศไทยและต�างประเทศ หลักกฎหมายธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส� ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส� การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส� การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส� อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร� การละเมิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายพาณิชย�

อิเล็กทรอนิกส� กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� และกฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
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โครงสร�างพ้ืนฐานสารสนเทศสําหรับประชาชน ป�ญหาอุปสรรคที่มีต�อพัฒนาการทางกฎหมายของระบบอิเล็กทรอนิกส�

และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต�อกฎหมายบังคับใช�อื่นๆ จากการที่นําเอากฎหมาย

อิเล็กทรอนิกส�และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส�มาใช�ในการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ�แทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร 

 Historical development of information technology laws in Thailand and foreign countries; legal 

principles 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.   

 

LWM 674  กฎหมายการพาณิชย�ทางอิเล็กทรอนิกส�ขั้นสูง          3(3-0-6)  

   (Advanced E-Commerce Law) 

 หลักกฎหมายการพาณิชย�ทางอิเล็กโทรนิกส� กฎหมายว�าด�วยนิติสัมพันธ�ของการสื่อสารและโทรคมนาคม

ทางอิเล็กโทรนิกส�เพ่ือการทําธุรกรรมทางพาณิชย� รูปแบบการทํานิติกรรมเพ่ือการทําธุรกรรมทางพาณิชย�และการลง

ลายมือชื่อทางอิเล็กโทรนิกส� การทําหลักฐานและการนําสืบพยานหลักฐานโดยการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส� วิเคราะห�

เปรียบเทียบป�ญหาและอุปสรรคในการทําธุรกรรมทางพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� และแนวทางการแก�ไขป�ญหาดังกล�าว 

 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 its solutions. 

 

LWM 675  กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ขั้นสูง     3(3-0-6)  

   (Advanced Law of Electronic Crimes) 

 ทฤษฎีเก่ียวกับองค�ประกอบความผิดในกฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ตามแนวความคิดของ

ประเทศที่พัฒนาแล�ว ลักษณะและรูปแบบของอาชญากรรมทางธุรกิจผ�านระบบอินเตอร�เน็ต กลไกและมาตรการใน

การป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส� การเจาะเข�าระบบและการลักข�อมูลคอมพิวเตอร� สิทธิส�วน

บุคคลในฐานข�อมูลคอมพิวเตอร� การคุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญาและสิทธิดิจิตัลในระบบคอมพิวเตอร�เครือข�าย 

ความรับผิดของผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการระบบคอมพิวเตอร� การฟ�องร�องและพิจารณาคดีอาชญากรรม

อิเล็กทรอนิกส� ป�ญหากฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ของไทยและต�างประเทศ การพัฒนากฎหมาย

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว�างประเทศที่เปลี่ยนแปลง 

 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 
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problems of foreign and Thai electronic crimes; development of electronic crimes law in changing international 

economic and social circumstances.  

 

LWM 676  กฎหมายการสื่อสารและโทรคมนาคม      3(3-0-6)  

   (Law of Telecommunications and Communication)  

 หลักจริยธรรม นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรคลื่น

ความถ่ีและการบริหารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม หลักกฎหมาย กฎเกณฑ�และข�อบังคับเก่ียวกับโทรคมนาคม 

การสื่อสารทางเคเบิล ดาวเทียม อินเตอร�เน็ท และสื่ออิเล็กโทรนิกส�อื่นที่เก่ียวข�อง สิทธิ หน�าที่ ความรับผิดชอบ และ

เสรีภาพของการสื่อสารและโทรคมนาคม การระงับข�อพิพาทและการพิจารณาคดีการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 Princiles 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. 

 

LWM 677  กฎหมายภาษีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�      3(3-0-6)  

   (Tax Law of Electronic Business Transactions)  

 กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับภาษีจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ของไทยและต�างประเทศ นโยบาย

ของรัฐบาลไทยที่มีผลกระทบต�อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� การเรียกเก็บภาษีจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ประเทศที่

ก�าวหน�าทางอุตสาหกรรม เช�น 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. 

 

LWM 678  กฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาด�านสื่อดิจิทัล     3(3-0-6)  

    (Intellectual Property Law of Digital Medias) 

  แนวความคิดและหลักกฎหมายเปรียบเทียบเก่ียวกับทรัพย�สินทางป�ญญาด�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�และดิจิต็อล

ของไทยและต�างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายที่ ใช�บั งคับอยู� ในประเทศไทย คือพระราชบัญญั ติลิขสิท ธ์ิ 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดีในศาล

ทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�าระหว�างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข�อง รวมทั้งความตกลงและความร�วมมือ

ระหว�างประเทศเก่ียวกับกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาด�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�และดิจิต็อล 

 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; internationmal agreements and cooperation on intellectual property of digital and 

electronic medias. 
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LWM 679  สัมมนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�     3(3-0-6)  

    (Seminar on Electronic Transactions Law)  

  สัมมนาประเด็นกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือนักศึกษาเข�าใจกฎหมายท่ีลึกซึ้งท่ีนําไปสู�การค�นพบ

หัวข�อป�ญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหากฎหมายเพ่ือนําไปสู�การพัฒนา

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� โดยฝ�กนักศึกษาให�สามารถวิเคราะห�ป�ญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาใน

รูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ  

  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 analize legal problems and present academic 

reports and other methods.   

 

LWM 680  กฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส�       3(3-0-6)  

    (Law of Transports and Logistics) 

 แนวคิดทฤษฎีที่เป�นรากฐานของกฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส� บ�อเกิดของกฎหมายการขนส�งและโลจิ

สติกส� แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนํากฎหมายมาบังคับใช�ในธุรกิจการขนส�ง โลจิสติกส�และซัพพลายเชน กฎหมาย

ภายในเก่ียวกับธุรกิจการขนส�ง โลจิสติกส�และซัพพลายเชน โดยเน�นท่ีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว�าด�วยการขนส�ง

รูปแบบต�างทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ กฎหมายเก่ียวกับภาษี กฎหมายและระเบียบวิธีการศุลกากร กฎหมาย

ส�งเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน การใช�บังคับและการตีความกฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส� 

รวมทั้งการระงับกรณีพิพาทคดีเก่ียวกับการขนส�งและโลจิสติกส� 

 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 prodedures; 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. 

 

LWM 681  กฎหมายการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส�      3(3-0-6)  

   (Law of Logistics System Management)  

 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ใช�กับเทคนิคการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส� การบริการลูกค�า การจัดหา

สินค�าและวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค�า การจัดการสินค�าคงคลังและอุปสงค�ลูกค�า การหาจุดสั่งซื้อและขนาดสินค�าที่

เหมาะสม การขนส�งและการกระจายสินค�า เส�นทางการขนส�งที่ประหยัด ตําแหน�งและเครือข�ายคลังสินค�าที่เหมาะสม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข�องในการบริหารรระบบโลจิสติกส� เทคนิคการใช�โลจิสติกส�เป�นเครื่องมือเพ่ิมมูลค�า

พร�อมกับลดข้ันตอนการทํางานที่ไม�ก�อให�เกิดประสิทธิภาพ หลักเกณฑ�การเลือกใช�ผู�ให�บริการโลจิสติกส� บูลวิฟเอฟ

เฟค กฎระเบียบเก่ียวกับระบบเครือข�ายการจัดส�งสินค�าและพัสดุ รวมถึงหัวข�ออื่นๆ ที่เก่ียวข�อง 

 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 
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networks; related technology and information management for logistics system; techniques for adding value 

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. 

 

LWM 682  กฎหมายศุลกากรขั้นสูง          3(3-0-6)  

   (Advanced Customs Law)  

 เปรียบเทียบกฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับระบบศุลกากรของประเทศไทยและต�างประเทศ ความตก

ลงและความร�วมมือระหว�างประเทศว�าด�วยศุลกากร กฎหมายศุลกากรไทยตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา

เก่ียวกับการศุลกากร การกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร การกําหนดและการชําระภาษีขาเข�าและขาออก ระเบียบ

กฎเกณฑ�และพิธีการศุลกากรต�างๆ ที่เก่ียวข�อง 

 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 

Decrees; customs tariff prescription; import and export tax payment; related rules and procedures on customs 

protocols. 

 

LWM 683  สัมมนากฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส�      3(3-0-6)  

   (Seminiar on Transports and Logistics Law) 

 สัมมนาประเด็นป�ญหาหลักในกฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส�เพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจกฎหมายอย�างลึกซึ้งที่

นําไปสู�การค�นพบหัวข�อและป�ญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหากฎหมายการ

ขนส�งและโลจิสติกส�เพ่ือนําไปสู�การแก�ไขป�ญหาและพัฒนากฎหมายการขนส�งและโลจิสติกส� โดยฝ�กนักศึกษาให�

สามารถวิเคราะห�ป�ญหากฎหมายและนาํเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ 

 Seminiar 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 analize legal problems and present academic reports 

and other methods.    

 

   หมวดวิชากฎหมานสาธารณสุขและการแพทย� (Medical and Public Health Law) 

LWM 684  กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย�                            3(3-0-6)  

   (Medical and Public Health Law) 

 ปรัชญาและหลักกฎหมายทั่วไปเก่ียวกับการสาธารณสุขและการแพทย� กฎหมายสุขภาพและการแพทย� 

รวมทั้งการตรากฎหมายที่เก่ียวข�องกับนโยบายและมาตรการทางสุขภาพว�าด�วย การดูแลสุขภาพและรักษาโรค การ

ส�งเสริมสุขภาพและการฟ��นฟูสุขภาพ การป�องกันโรค การควบคุมโรคติดต�อและพิษวิทยา ตลอดจนกฎหมายยาเสพ

ติด กฎหมายเก่ียวกับสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล�อม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและการตรา

กฎหมายเก่ียวกับอาหารและยา การควบคุมการนําเข�าและส�งออกยารักษาโรค เครื่องสําอางค� เครื่องมือแพทย� และ

สารเป�นพิษ 
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 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, 

health promotion and rehabilitation, diseases prevention, communicable disease control and toxicology, as well 

as nacrotic drug law and laws on sanitation, environmental health, occupational health and safty; laws and 

legislations relating to control food and drug, importing and exporting medications, cosmetics, medical 

equipments and toxic substances. 

 

LWM 685  กฎหมายการบริหารงานยุตธิรรมทางการแพทย�และนิติเวชวิทยา     3(3-0-6)  

    (Law of Medical Justice Adminstration and Forensic Medicine) 

  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานยุติธรรมทางแพ�งและอาญาด�านการแพทย�และสาธารณสุข รวมท้ังนิติเวช

วิทยา เช�น การชันสูตรพลิกศพ การผ�าพิสูจน�ศพเพ่ือหาสาเหตุของการตาย และการพิจารณาตรวจพิสูจน�สาเหตุและ

อาการของการตายผิดธรรมชาติ กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางการแพทย� การฟ�องและการดําเนินคดี

ทางการแพทย�และสาธารณสุขที่เกิดจากความรับผิดทางวิชาชีพและความผิดจรรยาแห�งวิชาชีพทางการแพทย� การ

ประมาทหรือทุรเวชปฏิบัติของแพทย�หรือบุคลากรอื่นทางสาธารณสุข การระงับข�อพิพาททางกฎหมายการแพทย�และ

สาธารณสุข รวมทั้งการพิจารณาคดีในทางการแพทย�และสาธารณสุข 

 Law of civil and criminal justice administration in medicine and public health including 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 lliabitities and unethical wrongful acts, medical 

negligences and malpractices of physicians or other public health personnels; settlement of disputes and judicial 

proceedings in medical and public health laws. 

 

LWM 686  กฎหมายการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก     3(3-0-6)  

   (Law of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine) 

 จริยศาสตร� จรรยาแห�งวิชาชีพ และหลักกฎหมายเก่ียวกับการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

กฎหมายและกฎข�อบังคับว�าด�วยการประกอบโรคศิลปะ, สถานพยาบาล คลีนิคและโรงพยาบาลเพ่ือดําเนินกิจการ

การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การ

ผดุงครรภ�ไทย การนวดไทย และการแพทย�ทางเลือกสาขาอื่นๆ กฎหมายและกฎข�อบังคับเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

คุ�มครองและส�งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย�แผนไทย กฎหมายคุ�มครองผู�ป�วยและผู�บริโภคทางการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก การระงับข�อพิพาทและการพิจารณาคดีในทางการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

 Ethics, profession ethics and principles of laws relating to Thai traditional medicine and alternative 

medicines; laws and regulations on medical professtional regislation, 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  
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traditional medicine and alternative medicines.  

 

LWM 687  กฎหมายธุรกิจบริการส�งเสริมสุขภาพและสปา             3(3-0-6)  

   (Law of Health Promotion and SPA Services Business)  

 หลักกฎหมายว�าด�วยการบริการส�งเสริมสุขภาพและธุรกิจสปา กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการจด

ทะเบียนเพ่ือการประกอบวิชาชีพและประกอบกิจการธุรกิจสถานบริการส�งเสริมสุขภาพและสปา กฎหมายและ

กฎระเบียบเก่ียวกับการจัดการและการประกอบธุรกรรมบริการส�งเสริมสุขภาพและสปา กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคที่

ใช�บริการส�งเสริมสุขภาพและสปา การระงับข�อพิพาทในด�านนี้   

 Principles of law on health promotion and SPA services business; laws and regulations relating to 

professtional registrations and business registrations of health promotion and SPA service’s places; laws and 

regulations on management and business operations of health promotion and SPA; consumer protection law 

for health promotion and SPA service users and its dispute settlement. 

 

LWM 688  กฎหมายอนามัยสิ่งแวดล�อมและอาชีวะอนามัย    3(3-0-6)  

    (Environmental and Occupational Health Law) 

  ปรัชญาและหลักกฎหมายว�าด�วยอนามัยสิ่งแวดล�อมและอาชีวะอนามัยท่ีเก่ียวข�องกับป�ญหามลพิษทางน้ํา 

อากาศ เสียง ขยะ และสุขาภิบาลเคหะสถาน รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ�ข�อบังคับเก่ียวกับสุขอนามัยทาง

อุตสาหกรรม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย มิติและมาตรการกฎหมายในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาสุขภาพที่

เกิดจากมลพิษทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 Philosophy and principles of environmental and occupational health law relating to pollution problems 

of water, air, noise, food, waste disposal, and housing sanitation, including laws and regulations concerning 

industrial and occupational health and safty; legal aspects and mesures for prevention and solution of health 

problems derived from commercial and industrial pollution. 

 

LWM 689  สัมมนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย�      3(3-0-6)  

    (Seminar on Medical and Public Health Law)  

 สัมมนาประเด็นป�ญหาในกฎหมายสาธารณสุขและการแพทย�เพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจกฎหมายอย�างลึกซึ้งที่

นําไปสู�การค�นพบหัวข�อและป�ญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ วิเคราะห�ป�ญหากฎหมาย

สาธารณสุขและการแพทย�เพ่ือนําไปสู�การแก�ไขป�ญหาและพัฒนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย� โดยฝ�กนักศึกษา

ให�สามารถวิเคราะห�ป�ญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอื่นๆ  

 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 analize legal problems and present academic 

reports and other methods.   
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   หมวดวิชากฎหมายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน (Anti-Corruption Law) 

LWM 690  ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน     3(3-0-6) 

    (Legal System on Anti-Corruption) 

 ประวัติพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีของนักคิดและวรรณกรรมต�างๆ ที่กําหนดแนวทางและนโยบายเก่ียวกับ

การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชันในประเทศต�างๆ ทั่วโลก ซึ่งก�อให�เกิดระบบกฎหมายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันใน

ป�จจุบันที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�การเมืองและนิติเศรษฐศาสตร�ว�าด�วยสาเหตุ ลักษณะ 

รูปแบบ ผลกระทบของการทุจริตคอร�รัปชัน กรณีศึกษาและคําพิพากษาในการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการทุจริต

คอรัปชันอย�างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  

 Historical development of concpts and theories of thinkers and various literatures that formulate 

guidelines and policy on anti-corruption in various countries in the whole world that creates present legal 

systems of anti-corruption in State and private sectors, political economy and legal economy relating causes, 

nature, models, effects of corruption; case studies and judgements in prevention and resolution of corruption 

problems efficiencely and effectively. 

 

LWM 691  กฎหมายและการต�อต�านการทจุรติคอร�รปัชัน    3(3-0-6) 

    (Law and Anti-Corruption) 

 กลไกและมาตรการของการกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การบริหารกฎหมาย และการบังคับใช�

กฎหมายเพ่ือการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชันในระบบกฎหมายไทยโดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายต�างประเทศและ

กฎหมายระหว�างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน กระบวนการ

ยุติธรรมทางแพ�ง ทางอาญา และทางปกครองในการพิจารณาคดีการทุจริตคอร�รัปชัน รวมทั้งมาตรการป�องกันมิให�

เกิดป�ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในอนาคต 

 Mechanism and measures of policy formulation, legislation, legal execution, and law enforcement for 

anti-corruption in Thai legal system comparing with foreign and international legal systems, especially the 

United Nations Convention on Anti-Corruption; civil, criminal and administrative justice process in corruption 

lawsuit procedures, including preventive mesures for future corruption problems.  

 

LWM 692  การทุจริตคอร�รัปชันเชงินโยบาย                               3(3-0-6) 

    (Policy Corruption)  

  วิเคราะห�เจาะลึกถึงการทุจริตคอร�รัปชันในเชิงระบบและเชิงนโยบาย ซ่ึงนักการเมืองเป�นผู�กําหนดนโยบายที่

แฝงการทุจริตคอร�รัปชันเพ่ือประโยชน�ส�วนตนและพวกพ�อง มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการป�องกันและปราบปราม

การทุจริตคอร�รัปชันเชิงนโยบายในประเทศไทยเปรียบเทียบกับแนวทางสากล กลไกการสร�างเครือข�ายและการมีส�วน

ร�วมของภาคประชาสังคมในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันเชิงนโยบาย 

 In-depth analysis of systematic and policy corruption that politicians formulate policy in disguise with 

corruption for their personal interests and political corruption; legal measures on prevention and suppression 

of policy corruption in Thailand comparing with foreign countries; network building and participation of civil 

society in the anti-policy corruption. 
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 4. หมวดวิทยานิพนธ�และการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

LWM 697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6(0-18-9)  

   (Independent Study) 

 ศึกษากฎหมายในหัวข�อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาแบบตัวต�อตัว เพ่ือเป�ด

โอกาสให�นักศึกษาสามารถเลือกทําโครงการวิจัยสร�างสรรค�หรือกรณีศึกษาได�ด�วยตนเอง โดยต�องเสนอเอกสาร

ประกอบการศึกษาวิจัยและนําเสนอด�วยปากเปล�าให�อาจารย�ได�ประเมินผล 

 A legal study on topics that are of interest to students under the guidance of an 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 a paper that is complementary to his study or research plan and an oral presentation 

for evaluation by the advisor. 

 

LWM 698  การสอบประมวลความรู�          0(0-0-0)  

   (Comprehensive Examination)  

วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วน หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน การสอบ

ประมวลความรู� เกรด: ผ�าน/ไม�ผ�าน 

    Prerequisite: Completed all required core course or consent of instructor. 

   Comprehensive Examination: S/U graded. 

 

LWM 699  วิทยานิพนธ�             12(0-36-18)  

    (Thesis) 

  การวิจัยกฎหมายสําหรับนิติศาสตรมหาบัณฑิตตามโครงการวิจัยในหัวข�อป�ญหาเก่ียวกับเรื่องที่นักศึกษา

สนใจ ภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย�ผู�ควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� นักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาต�องนําเสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการสอบปากเปล�า 

 A legal research for fulfillment of the Master of Laws (LL.M.) under the research project on topics 

and issues that are of student’s intersts under the guidance of advisors and a thesis committee; successful 

candidates must finish the thesis and pass oral examination.  

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ และวิจัยหัวข�อท่ีได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือเรียบ

เรียงเป�นวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  ทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระท่ีมีคุณภาพสูง ก�อให�เกิดความรู�ใหม� และความก�าวหน�าทาง

วิชาการ และวิชาชีพกฎหมาย 

 3. ช�วงเวลา 

  สําหรับ แผน ก แบบ ก2 เริ่มศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ� ต้ังแต�ภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษาที่  2 
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  สําหรับ แผน ข เริ่มศึกษารายวิชาและการศึกษาค�นคว�าอิสระต้ังแต�ภาคการศึกษาที่ 2 ป�การศึกษาที่ 2 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

  สําหรับ แผน ก แบบ ก2  วิทยานิพนธ�      12  หน�วยกิต 

  สําหรับ แผน ข การศึกษาค�นคว�าอิสระ                6  หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

  ผู�อํานวยการหลักสูตรฯ ให�คําปรึกษาแก�ผู�สนใจก�อนจะเข�าศึกษา และหลังจากเข�าศึกษา มีการ

มอบหมายอาจารย�ประจําหลักสูตรเป�นอาจารย�ที่ปรึกษา และอาจติดต�ออาจารย�ภายนอกสถาบันช�วยให�คําปรึกษา 

 6. กระบวนการประเมินผล 

  ประกอบด�วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) การสอบวัดคุณสมบัติ 

   2) การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   3) การเสนอวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   4) การตีพิมพ�เผยแพร�วิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระในวารสารวิชาการ รายงานประชุม

วิชาการและการวิจัย (Proceeding) อันเป�นที่ยอมรับระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ผู�พิพากษา/ตุลาการ/อัยการ/ทนายความ 

 2. ตํารวจ/ทหาร/ข�าราชการ/เจ�าหน�าที่รัฐอื่นๆ 

 3. นิติกร/ที่ปรึกษากฎหมาย/ผู�ประกอบกิจการธุรกิจ 

 4. อาจารย�กฎหมาย/นักวิจัยกฎหมาย 

 5. นักการเมือง/นักนิติบัญญัติ 

 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะนิติศาสตร�  ชั้น 5 อาคารอุไรรัตน� มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 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 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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