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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Laws Program 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Laws 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : น.ด. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : LL.D. 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะนิติศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตรท่ีสรางความเปนเลิศทางวิชาการกฎหมายท้ังในระดับชาติ
และระดับสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารกฎหมายท่ียึดหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม (The 
Rule of Law) มีความรอบรูลึกซ้ึงในปรัชญาและสภาพปญหาเฉพาะของระบบกฎหมายและการยุติธรรมของไทย 
มีความสามารถในการวิเคราะห-สังเคราะหและประเมินปญหา ประเด็นและกรณีสาธารณะ ศึกษาและฝกฝนการใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือขยายขอบเขตเนื้อหาการวิจัยและการติดตอสื่อสาร สรางความรอบรูและความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมท้ังในดานบริหารและวิชาการ ตลอดจนสรางทักษะท้ังการวิจัยพ้ืนฐานและ
การวิจัยประยุกตเพ่ือขยายและเพ่ิมพูนองคความรูใหมและนวัตกรรมกฎหมายท่ีสามารถนําความรูทางวิชาการไป
ใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพและใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในภาคปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ   
 
ความสําคัญ 
 การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาไทยยังมีอยูอยางจํากัด ในขณะท่ีอุป
สงคตอดุษฎีบัณฑิตสาขานี้มีอยูอยางตอเนื่อง เพราะการใชประโยชนของดุษฎีบัณฑิตดานนิติศาสตรมิไดจํากัด
เฉพาะในวงการบริหารราชการของประเทศไทย (ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน)โดยตรงเทานั้น แต
ความรูทางกฎหมายท้ังระดับจุลภาคและมหภาคอาจนําไปใชบริหารงานยุติธรรมในองคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรประชาสังคม องคกรสาธารณกุศลท่ีไมแสวงหากําไร สถาบันการเมือง
ทุกระดับ ธุรกิจชุมชน หรือแมแตการบริหารธุรกิจเพ่ือคากําไร ก็จะใชประโยชนจากหลักสูตรนี้ได ดังนั้น จึง
จําเปนตองผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาการดานนิติศาสตรเพ่ือพัฒนานักคิดและ
นักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดทางกฎหมายองครวมจนถึงระดับสูงสุดท่ีตอบสนองความตองการในวงการ
กฎหมายท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีตอบสนองตอความตองการดานการเปนนักวิจัยและอาจารยทางดานวิชาการ
นิติศาสตรและการบริหารงานยุติธรรมในหลักสูตรระดับสูงสุดของบัณฑิตศึกษา 
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 2.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีตอบสนองตอความตองการดานทรัพยากรบุคคลท่ีจะเปนผูนําสังคมและระบบ
ยุติธรรมในองคกรตางๆ ท้ังสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองทองถ่ิน องคการมหาชน องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนองคกรสาธารณประโยชน  
 3.  เพ่ือผลิตนักนิติศาสตรท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงดานการวิจัยทางนิติศาสตรท่ีสรางสรรค
เพ่ิมพูนองคความรูใหมและนวัตกรรมปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังการวิจัยประยุกตท่ีนํา
ความรูไปใชแกไขปญหาหรือปรับปรุงพัฒนากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม 
 4.  เพ่ือผลิตตํารา ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยของคณาจารยและ/หรือของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนองค
ความรูทางกฎหมายใหมและสรางสรรคนวัตกรรมทางทฤษฎีนิติศาสตร  
 5.  เพ่ือใหบริการวิชาการดานการวิจัยทางนิติศาสตรและการบริหารงานยุติธรรมแกหนวยงานภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปของโครงการท่ีปรึกษา การวิจัยกฎหมายและการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรหรือโครงการศึกษาตอเนื่องแกสาธารณชนและผูสนใจท่ัวไป  
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสารและวันอาทิตย    เวลา  08.30 - 20.30 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.   สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนรับรอง ไมต่ํากวาปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 หรือปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ท่ีมีผลการเรียนดีมาก สําหรับหลักสูตรแบบ 2.2 
และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเลือกแผนการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อยางใด
อยางหนึ่ง โดยผูสมัครท่ีเลือกศึกษาแบบ 1.1 ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมคือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ดานนิติศาสตรในแผนการเรียนท่ีมีการทําวิทยานิพนธ หรือมีผลงานวิจัยมาแสดง และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 6. มีผูรับรองซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารการสมัคร 
 7.  มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีภาค
พิเศษอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  3 ป (หลักสูตรแบบ 1.1) 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  3 ป (หลักสูตรแบบ 2.1) 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก  4 ป (หลักสูตรแบบ 2.2) 
 3. ใชภาษาไทยเปนภาษาหลัก และใชภาษาตางประเทศเปนภาษาเสริม 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A     ดีเยี่ยม    4.0 
    B+     ดีมาก    3.5 
    B     ดี     3.0 
    C+     พอใช    2.5 
    C     ออนมาก   2.0 
    F     ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
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ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1 
  1.1  ไดสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ี

จะรับปริญญา ท้ังนี้จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวา
ดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

  1.2 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

  1.5 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
 2. แบบ 2 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑ

อ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา ท้ังนี้จํานวนและ
คุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ 
จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3  ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง เกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
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Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

  2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

หมายเหตุ:  ในกรณีผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณทิตศึกษารายวิชาครบถวนตาม
เกณฑระดับปริญญาโท และ/หรือตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตฯ นักศึกษาสามารถขอรับปริญญา   
นิติศาสตรมหาบัณฑิตได 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1. แบบ 1 (ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธอยางเดียว)  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   48  หนวยกิต 
   หลักสูตรแบบ 1.1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ             0 หนวยกิต 
    3)  ดุษฎีนิพนธ                  48 หนวยกิต 
              รวม   48  หนวยกิต 
 2. แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   48  หนวยกิต 
   2.1 หลักสูตรแบบ 2.1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ             3 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก         9 หนวยกิต 
    4)  ดุษฎีนิพนธ                  36 หนวยกิต 
              รวม    48  หนวยกิต 
   2.2 หลักสูตรแบบ 2.2 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต)  
            จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ           15 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          9 หนวยกิต 
    4)  ดุษฎีนิพนธ                  48 หนวยกิต 
              รวม    72  หนวยกิต 
 หลักสูตรท้ัง 3 แบบนี้ นักศึกษาตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 
2553 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริม



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 7 

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

ช้ันปท่ี 1 
แบบ 1.1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

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

รวม  6  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                                   9(0-27-12) 
             (Dissertation) 
 
 

รวม  9  หนวยกิต 

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

LAW  6XX   (วิชาเลือก)                           3(2-2-5)                                                                     
รวม  12  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

รวม  6  หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

แบบ 1.1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

รวม  9  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                                   9(0-27-14) 
             (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต                   

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

รวม  9  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ                                   9(0-27-14) 
              (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต                   
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ช้ันปท่ี 3 
แบบ 1.1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

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

รวม  9  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LAW 797 ดุษฎีนิพนธ                                    6(0-18-9) 
             (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต                   

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

รวม  6  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LAW 798 ดุษฎีนิพนธ                                    6(0-18-9) 
             (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต 

  
 แบบ 2.2 (ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต) 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

รวม  9  หนวยกิต 

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

 
รวม  15  หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
LAW 796 การสอบวัดคุณสมบัติ                          0(0-0-0)  
             (Qualifying Examination) 
LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                                    6(0-18-9) 
             (Dissertation) 

รวม  6  หนวยกิต 

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

รวม  9  หนวยกิต 

 
 
 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 13 

ช้ันปท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

รวม  9  หนวยกิต 

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

รวม  9  หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
LAW 799 ดุษฎีนิพนธ                                   9(0-27-14) 
             (Dissertation) 

รวม  9  หนวยกิต 

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

รวม  6  หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
LAW  600    ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร                    3(2-2-5) 
   (English for Legal Science Research) 
 ศัพทเทคนิคและสํานวนทางนิติศาสตรท่ีใชในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือสรุปสาระวิเคราะห-สังเคราะห
ประเด็นทางกฎหมาย รวมท้ังเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนรายงานวิจัยทางนิติศาสตร กฎหมายเปนภาษาอังกฤษเพ่ือ
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงในระดับชาติและนานาชาติ 
 Technical terminology of legal science for English reading to summarize contents of 
law’s analysis and synthesis, as well as to develop writing skills of legal research reports and 
law articles in English to be published in highly qualified national and international journals. 
 
ENL 601    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 1    3(3-0-6) 
       (Academic English for Graduate Studies I) 
 สรางเสริมความรู ความเขาใจ วิธีการ และกลยุทธการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการดานการฟงและการพูด เพ่ือนําเสนอขอมูล การจดบรรยาย การอานบทอานเฉพาะ
ดาน และการเขียนความเรียงวิชาการ 
 Development of knowledge, understanding, learning approaches, and learning strategies 
which are necessary for graduate studies, focusing academic English skills: listening and speaking 
for presentation, note taking, reading in specific content area, and writing academic essays. 
 
ENL   602  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 2            3(3-0-6) 
      (Academic English for Graduate Studies II) 
 สรางเสริมความรู ความเขาใจ วิธีการและกลยุทธการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับท่ีสูงข้ึน โดย
เนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การพูดเพ่ือนําเสนอขอมูล  การอานบทความวิชาการ รายงานการ
วิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ 
 Further development of knowledge, understanding, learning approaches, and learning 
strategies which are necessary for graduate studies, focusing academic English skills: oral 
presentation, reading journal articles and research reports, and thesis writing.  
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 2.  หมวดวิชาบังคับ 
LAW  601  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรข้ันสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced Research Methodology of Legal Science) 
 ความสัมพันธของนิติศาสตรกับวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือแสวงหาความรูทางกฎหมายท่ีถูกตองตามวิธี
วิจัยทางนิติศาสตรท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงผสานวิธีโดยออกแบบและวางแผนวิจัยท่ี
เหมาะสม การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือทําดุษฎีนิพนธ: กําหนดปญหาวิจัย วัตถุประสงค แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายและสรุปผลวิจัย การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเปนดุษฎี
นิพนธท่ีนําไปแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือยกรางกฎหมายใหมท่ีพัฒนานวัตกรรมกฎหมายเพ่ือความกาวหนาทาง
นิติศาสตร 
 Relations of legal science and scientific methods to search for accurate knowledge of 
law according to legal research methods: qualitative and quantitative research, or mixed-
method research with appropriate research design and planning; writing research project for 
dissertation: formulating research question, objectives, conceptual theories in research; data 
collection and analysis; discussion and conclusion of research results; writing research report for 
dissertation, leading to law amendment or new law drafting to develop legal innovation for 
legal science progress. 
 
LAW   602     นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง     3(2-2-5) 
    (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law) 
 ประวัติพัฒนาการสํานักคิดท่ีเปนรากฐานของนิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายในยุคตางๆ ของโลกตะวันตก
และโลกตะวันออกตั้งแตอดีตถึงปจจุบันใน ไดแก สํานักธรรมศาสตร สํานักกฎหมายธรรมชาติและกฎหมาย
บานเมือง สํานักประวัติศาสตรกฎหมายและสังคมวิทยากฎหมาย  สํานักสัจนิยมกฎหมาย ฯลฯ รวมท้ังสํานักนิติ
ปรัชญาทางเลือกท่ีเกิดข้ึนในยุคใหม เชน สํานักนิติศาสตรแนววิพากษ สํานักกฎหมายมารกซิส สํานักนิติสตรี
ศาสตร สํานักปรากฏการณวิทยากฎหมายกับปรัชญาหลังนวยุค 
 Historical development of schools of thought founding legal philosophy and theories of 
law from past to present both in Western and Oriental world: moral science, natural law and 
positive law, historical school of law and sociology of law, legal realism, etc; new schools of 
alternative legal philosophy: critical legal school, Marxist law, Feminist legal science, legal 
phenomenology and post modern philosophy. 
 
LAW    603   กฎหมายมหาชนข้ันสูง        3(2-2-5) 
   (Advanced Public Law) 
 ปรัชญาท่ีเปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายมหาชน ลักษณะ บอเกิด และประเภทของกฎหมายมหาชน 
โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายตางๆ ของโลก ประวัติ
พัฒนาการกฎหมายมหาชนในตางประเทศและประเทศไทย ทฤษฎีเก่ียวกับรัฐและสถาบันการเมืองของรัฐ ทฤษฎี
อํานาจอธิปไตย การแยกอํานาจ และถวงดุลอํานาจ ทฤษฎีอํานาจรัฐและการใชอํานาจปกครอง อํานาจดุลยพินิจ
และอํานาจผูกพัน ทฤษฏีความชอบธรรมและควบคุมการใชอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักรัฐธรรมนูญนิยม 
หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม 
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 Philosophy founding theories of public law; nature, sources and types of public law, 
especially constitutional law and administrative law; principles of public law in various world 
legal systems; historical development of public law in foreign counties and Thailand; theories of 
State and its political institutions; theories of sovereignty, separation of power, check and 
balance; theories of State power and its exercise of administrative power, discretionary power 
and mandatory power; theories of legitimacy and control of State power exercise, especially 
principles of constitutionalism, legal state and the rule of law. 
 
LAW   604     กฎหมายแพงข้ันสูง                 3(2-2-5)  
   (Advanced Civil Law) 
 ประวัติพัฒนาการและปรัชญาท่ีเปนรากฐานของระบบกฎหมายเอกชน ลักษณะ บอเกิด และประเภทของ
กฎหมายเอกชน โดยเฉพาะกฎหมายแพง-พาณิชยและกฎหมายอาญา แนวคิดทฤษฎีกฎหมายเอกชน เชน สภาพ
บุคคล เจตนา ความเสมอภาค ความรับผิด ละเมิด หลักสุจริต และนิติสัมพันธและนิติกรรมแบบตางๆ ในกฎหมาย
เอกชน 
 Historical development and philosophy founding the system of private law; nature, 
sources and types of private law, especially civil-commercial law and criminal law; conceptual 
theories of private law, such as persons, intent, equality, liability, tort, principle of good faith, 
and various forms of juristic relations and juristic acts.   
 
LAW   605    กฎหมายอาญาข้ันสูง                 3(2-2-5) 
   (Advanced Criminal Law) 
 ประวัติพัฒนาการและปรัชญาท่ีเปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมายอาญา ลักษณะและบอเกิดของกฎหมาย
ทฤษฎีวาดวยสาเหตุของอาชญากรรม ทฤษฎีวาดวยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธ
ของกระบวนการยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายอาญา การปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดและแกไขผูกระทําผิดใหกลับเปนคนดี ทฤษฎีวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ความสัมพันธระหวางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา 
 Historical development and philosophy founding theories of criminal law; nature and 
sources of criminal law; theories of origin of crime; theories of punishment, offense, and criminal 
liability; relations between criminal justice administration and criminal procedure; efficiency of 
criminal law enforcement; wrongdoer treatment and correction; theories of prevention and 
suppression of crimes; relations of criminology and penology with criminal policy and criminal 
law. 
 
LAW   606   ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ       3(2-2-5)  
             (Theory of Comparative Law) 
 ประวัติพัฒนาการ ความหมายและความสําคัญของการเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวพันกับนิติศาสตร
แขนงอ่ืน หลักพ้ืนฐานของทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบ นิติวิธีท่ีใชในการเปรียบเทียบกฎหมาย การจัดสกุล
กฎหมายของโลกจากอดีตถึงปจจุบัน ปญหากฎหมายเปรียบเทียบอันเกิดจากแนวคิดพ้ืนฐานของสกุลกฎหมายท่ี
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สําคัญของโลกในปจจุบัน : สกุลกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค สกุลกฎหมายคอมมอนลอว สกุลกฎหมายสังคมนิยม 
สกุลกฎหมายศาสนาและกฎหมายขนบประเพณีนิยม  
 Historical development, definition, and significance of comparison of laws in relation to 
other branches of legal science; basic principles of comparative law theories; legal methods to 
be applied in the comparison of laws; the classification of world legal system from ancient to 
present time; comparative law problems deriving from basic thoughts of principal legal systems 
in the present world: Romano-Germanic law, common law, socialist law, canon and customary 
laws. 
    
 3.  หมวดวิชาเลือก 
หมวดกฎหมายแพง-พาณิชย (Civil-Commercial Law) 
LAW    611   กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง-พาณิชยและอนุญาโตตุลาการข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Commercial-Civil Procedural Law and Arbitration) 
 ประวัติพัฒนาการ บอเกิด และหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง-พาณิชยของไทย
และตางประเทศ วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความแพง-พาณิชยของประเทศไทยและตางประเทศ เขต
อํานาจศาล การพิจารณาโดยขาดนัดและอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอน
พิพากษา การบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่งศาล ลักษณะ รูปแบบ และเหตุผลในการเลือกใชวิธีการระงับขอ
พิพาททางการคา ทฤษฎี หลักกฎหมายและเทคนิควิธีท่ีนํามาใชในการระงับขอพิพาท วิวัฒนาการ ขอดีและขอเสีย
ของวิธีการอนุญาโตตุลาการ ขอพิจารณาในการเจรจาและยกรางสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกสถานท่ี
พิจารณาและกฎหมายบังคับ ท้ังท่ีเปนกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ 
 Historical development, sources, and principles of law in foreign and Thai Commercial-
Civil Procedural Code; comparative analysis of foreign and Thai commercial-civil procedural 
laws, procedures in case of default, procedures in the Appeal Court and the Supreme Court; 
execution of judgments and orders:  nature, models and reasons to choose trade dispute 
settlement methods; theories, principles and techniques applied in the course of settlement; 
evolution, advantages and disadvantages of arbitration; issues taken into consideration in 
negotiation, and drafting arbitration contracts; choice of law and forum for arbitration according 
to Thai law and international law. 
 
LAW   612    กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Labor Law and Procedures) 
 กําเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยและตางประเทศ หลักทฤษฎีกฎหมายแรงงาน กฎเกณฑ
และกฎขอบังคับเก่ียวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมาย
ประกันสังคม การระงับขอพิพาทแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน โดยศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับตางประเทศ รวมท้ังกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ 
 Origins and evolution of foreign and Thai labour laws; principles of legal theories of 
labour law; rules and regulations on labour policy of States; labour protection law; labour 
relations law; social security law; settlement of labour disputes and judicial proceedings of 
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labour court by comparative studies and analysis of foreign and Thai law, as well as 
international labour law. 
 
LAW   613     กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Intellectual Property Law and Procedures) 
 แนวความคิดและทฤษฎีกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยและตางประเทศ วิเคราะหเปรียบเทียบ
หลักกฎหมายในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
พระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของตางประเทศ  
 Concepts and theories of foreign and Thai intellectual property laws; comparative 
analysis on principles of law in Copyright Act, Patent Act, Trademark Act, Act of Establishment 
and Procedure of Intellectual Property and International Trade Court, and other related laws 
with foreign intellectual property laws. 
 
LAW    614     กฎหมายคุมครองผูบริโภคและวิธีพิจารณาคดีข้ันสูง   3(2-2-5)  
   (Advanced Consumer Protection Law and Procedures) 
 ทฤษฎีกฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ ความหมายของผูบริโภค การคุมครองสิทธิของผูบริโภคและธุรกิจ
การคาตามพระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค สินคาไมปลอดภัย และกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายอาหาร ยา 
เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ การพิมพ วิทยุและโทรทัศน การกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด หลักกฎหมาย
วาดวยความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑสินคาและบริการ ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีสวน
สําคัญตอการกําหนดลักษณะของบรรจุภัณฑ วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในกฎหมายไทยกับ
ตางประเทศ 
 Comparative theories of torts law; definition of consumers; consumer protection and 
trade business under the Act of Consumer Protection and Unsafe Product, and other laws, i.e. 
laws of foods, drugs, cosmetics and toxics, printing, radio and television; including laws relating 
to price fixing and antitrust law; principles of law on liability for injuries or damages deriving 
from products of goods and services. Environmental issues in the determination of packaging’s 
characteristics; comparative studies of consumer procedure in foreign and Thai laws. 
 
LAW   615     กฎหมายลักษณะลมละลายและฟนฟูกิจการข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)    
 กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการของไทยและตางประเทศ การขอฟนฟูกิจการ 
การฟองคดีลมละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษทรัพย ยึดทรัพย การระงับขอพิพาทเก่ียวกับการฟนฟูกิจการ
และการลมละลาย การพิพากษาคดีใหลมละลาย การปลดจากการลมละลาย 
 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. 
 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 18 

LAW    616     กฎหมายภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรข้ันสูง   3(2-2-5) 
     (Advanced Taxation Law and Tax Court Procedures) 
  วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีภายในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางกฎหมายภาษี 
กฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน ทฤษฎีกฎหมายวาดวยประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี
และการคุมครองเอกชนผูเสียภาษี หลักการภาษีอากรประเภทตางๆ: ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษี
อากรเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจหรือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สนธิสัญญาปองกันการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับ
นานาประเทศ การวางแผนภาษีอากรใหสอดคลองเหมาะสมกับประเภทขององคกรธุรกิจและสัญชาติของผูรวม
ลงทุน รวมท้ังกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรของไทยกับตางประเทศ  
 Comparative analysis of taxation within economic system; relations between tax law, 
public finance law and fiscal law on State budgeting; legal theories on tax categories, tax base, 
tax rate, taxation and protection of tax payer; principles of various taxes: revenue tax, custom 
tax, excise tax, income tax, value added tax, special business tax, property tax, estate tax, etc.; 
formulation of taxation policies to solve economic problems or for economic development; 
double taxation treaties between Thailand and other countries; tax planning suitable to types 
of business organizations and nationality of joint investors, as well as law of tax court 
procedures. 
 
หมวดกฎหมายอาญา (Criminal Law) 
LAW   621     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้ันสูงและนิติวิทยาศาสตร            3(2-2-5)   
   (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science) 
 ประวัติพัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาในประเทศไทยและตางประเทศ ความสัมพันธของ
กระบวนการดําเนินคดีอาญากับการคุมครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย หลักกฎหมายในประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาลอาญา การฟองคดีอาญาและคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน ยึด และปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ 
ความสัมพันธของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตรเพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและการ
พิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในชั้นศาล การฟองคดีอาญา การไตสวนมูลฟอง การพิจารณาคําพิพากษา 
คําสั่งการอุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและ
ลดโทษ 
 Historical development of criminal procedure law in Thailand and foreign countries; 
relations between criminal procedural process and liberty protection of persons in Thai society; 
principles of law in Criminal Procedure Code: powers of inquiry officials and competency of 
criminal courts; prosecution of criminal cases and filing of civil cases in connection with criminal 
offences; citation, summons and warrants; arrest, detention and imprison; search, seizure and 
bail; inquiry; postmortem inquest; relations between medical science and forensic science for its 
merit in investigation and inquiry in criminal cases, including verification of evidences for 
adjudication in court; prosecution of criminal cases; preliminary examination; hearing judgments 
and orders in the Appeal Court and the Supreme Court; execution of judgments and fees; 
pardons; commutation and reduction of punishment. 
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LAW   622    กฎหมายอาญาข้ันสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
   (Advanced Criminal Law and Economic Crimes) 
 ประวัติพัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและตางประเทศ ลักษณะและบอเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎี
วาดวยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นิยามของ
อาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและขามชาติ ความผิดอาญาท่ี
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ กลไกของรัฐและมาตรการในการปองกันและปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎเกณฑทาง
กฎหมายเก่ียวกับการปองกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 Historical development of foreign and Thai criminal law; nature and sources of criminal 
law; theories of punishment, offence, criminal liability; relations between administration of 
criminal justice and criminal procedure law; efficiency of criminal law enforcement and criminal 
justice administration; definition of economic crimes; crimes deriving from national and 
transnational business transactions; criminal business offences; State mechanism and measures 
on business crimes prevention and suppression; legal norms on money laundering prevention; 
policy and measures on economic crimes suppression. 
 
LAW 623    กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ันสูง               3(2-2-5) 
   (Advanced Anti-Money Laundering Law)  
 ประวัติพัฒนาการของการดําเนินการตอทรัพยสินท่ีมีการปกปดเปลี่ยนสภาพ แนวคิดทฤษฎีของกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน แหลงสถานท่ีฟอกเงิน 
หลักเกณฑในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
หนาท่ีของสถาบันการเงินในการดําเนินการกับธุรกรรมฟอกเงิน หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การดําเนินคดีกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของตามกฎหมายนี้ 
 Historical development of proceedings of hidden or modified condition of properties; 
concepts and theories of law on prevention and suppression of money laundering; meaning, 
nature, modalities and methods of money laundering; sources of money laundering; rationales 
of existing anti-money laundering law in Thailand; rules in the Prevention and Suppression of 
Money Laundering Act, B.E.2 5 4 2 ; wrongful acts on money laundering; duties of financial 
institutions in dealing with money laundering transactions; agencies to enforce laws on 
prevention and suppression of money laundering and prosecution of money laundering. 
 
LAW   624    กฎหมายข้ันสูงวาดวยการระงับขอพิพาททางเลือก   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Alternative Dispute Resolution) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงและวิธีการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในประเทศไทยและตางประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแยงคือ การหลีกเลี่ยง การเจรจา
ตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท อนุญาโตตุลาการ การฟองรอง การเผชิญหนาและประทวงอยางสันติ การใชกําลัง 
กฎเกณฑและกฎขอบังคับเก่ียวกับวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท 
อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล กฎเกณฑและกฎขอบังคับเก่ียวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรม
เชิงเยียวยา การไกลเกลี่ยฟนสัมพันธในคดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมรวมสมัย 
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 Comparative analysis of philosophy and theories of criminal law on conflict 
management and alternative dispute resolution in Thailand and foreign countries; modalities of 
conflict management, such as avoidance, negotiation, arbitration, litigation, non-violence 
confrontation, and the use of force; rules and regulations concerning alternative dispute 
resolution procedures e.g. negotiation, mediation, arbitration and litigation; rules and regulations 
concerning administration of restorative justice, criminal restorative mediation, and 
contemporary justice. 
 
LAW   625 กฎหมายอาญาระหวางประเทศข้ันสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Criminal Law) 
 ทฤษฎีกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การกระทําผิดอาญาระหวางประเทศในยามสันติและสงคราม 
อํานาจศาลแหงรัฐในคดีอาญาระหวางประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมายระหวางประเทศ: อาชญากร
สงคราม ความผิดฐานกอการรายขามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ การทรมาน การลงอาญานักโทษท่ี
ผิดธรรมดาและทารุณ กฎเกณฑวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศและขามชาติ 
ความผิดในกฎหมายอาญาระหวางประเทศ: การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การลางเผาพันธุ การคายาเสพติด 
การลักพาตัว การคาทาส และโจรสลัด ความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุมอาชญากรรม การออกกฎหมาย
ภายในและการใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาทางอาญาระหวางประเทศ ความรับผิดทางอาญาระหวางประเทศของ
ผูกระทําความผิด กฎเกณฑความรวมมือระหวางรัฐในการสงผูรายขามแดน 
 Theories of international criminal law; international criminal wrongful acts in time of 
peace and war; State jurisdiction on international criminal cases; crime’s judicial proceedings in 
international law: war criminals, international terrorist crimes; violations of human rights: torture, 
cruel and unusual punishment of criminal prisoners; rules of prevention and suppression of 
international crimes; international criminal offences: aggression, war crimes, genocide, drug 
trafficking, kidnapping, slave trade and piracy; international cooperation on international crime 
controls; internal criminal legislation and ratification of international criminal treaties; 
international criminal liability of offenders; rules of international cooperation on extradition. 
 
หมวดกฎหมายมหาชน (Public Law) 
LAW   631    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจข้ันสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced Economic Public Law) 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบอเกิด หลักกฎหมายอันมี
ท่ีมาจากอุดมการณทางเศรษฐกิจและสังคมและโครงสรางของรัฐ การจัดองคการของรัฐทางเศรษฐกิจในสวนกลาง
และทองถ่ิน กฎหมายและกฎเกณฑท่ีรัฐเขาควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังการควบคุมการดําเนินการ
ทางเศรษฐกิจของเอกชนและการท่ีรัฐเขาดําเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
มาตรการท่ีรัฐอาจนํามาใชในการแกไขปญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ การควบคุมการแทรกแซง
ของรัฐทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ โดยมาตรการทางการเมือง ทางฝายปกครอง และทางศาล  
 Historical development of economic public law, its nature and sources; principles of law 
derived from socio-economic ideology and structure of States; economic organization of State 
at central and local levels; rules and regulation on State’s controls in operation of economic 
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activities, both state’s control of private economic activities and that of economic activities in 
state enterprises, privatization of state enterprises; state’s measures for solving problems of 
relevant economic public law; control of state’s economic intervention by political, 
administrative and judicial measures 
 
LAW    632   กฎหมายรัฐธรรมนูญข้ันสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ   3(2-2-5) 
   (Advanced Constitutional Law and Procedures) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตางประเทศ ทฤษฎีสัญญา
ประชาคมและลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บอเกิดและรูปแบบของการจัดทํารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยและ
หลักการแยกอํานาจ ระบอบรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ระบบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหนาท่ี
ของพลเมือง ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิใหกฎหมายอ่ืนขัดตอรัฐธรรมนูญ ระบบ
พรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้ง การใชอํานาจรัฐโดยผานทางรัฐสภา รัฐบาล ระบบศาลและองคกรรัฐอ่ืนๆ 
ระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน รวมท้ังวิเคราะหเปรียบเทียบวิธี
พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ                                                                 
 Comparative analysis of foreign and Thai constitutional laws; theory of social contract 
and constitutionalism; sources and modalities of constitutional drafting; theories of sovereignty 
and separation of power; constitutional regime and political institution; government and 
political systems; civil rights, liberty and duties; supremacy of constitution and constitutionality 
control; political party system and electoral process; exercise of State powers through 
parliament, government, court system and other State organs, inspection system of State 
powers, decentralization and local governments, as well as comparative analysis of 
constitutional court procedure and other organic laws. 
 
LAW    633    กฎหมายปกครองข้ันสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   3(2-2-5) 
   (Advanced Administrative Law and Procedures) 
 นิติปรัชญาท่ีเปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายปกครอง ลักษณะและบอเกิดของกฎหมายปกครอง หลัก
กฎหมายวาดวยการบริหารรัฐกิจ การใชและตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีวาดวยการกระทําทางปกครอง นิติ
กรรมสัญญาทางปกครอง และความรับผิดของฝายปกครอง การจัดทํากิจกรรมทางปกครองตางๆ การรักษาความ
สงบเรียบรอยและการบริการสาธารณะ ระบบการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ บทบาทหนาท่ีองคกรทางปกครอง การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ลักษณะคดี เขตอํานาจ โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และการบังคับคดีตามคําพิพากษา  
 Legal philosophy founding theories of administrative law; nature and sources of 
administrative law; principles of law on public administration; application and interpretation of 
administrative law; theories of administrative acts and contracts; liabilities; different activities of 
public administration, such as public security and public services; provisions in Administrative 
Performance Act; roles and functions of administrative organizations; inspection of exercising of 
State and administrative powers. Nature of administrative cases; jurisdiction, structure, power 
and duties of administrative court; administrative court procedure; and enforcement of 
judgments. 
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LAW    634    กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Public Administration Procedure) 
 ความเปนมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและ
ตางประเทศ แนวคิดพ้ืนฐานของ “กระบวนการพิจารณา” ทางปกครอง ความสําคัญของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศไทย หลักการสําคัญตางๆ ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และขอบเขตการบังคับใชกฎหมายดังกลาว 
 Background and concepts of the need for the law on public administration procedure of 
Thailand and foreign countries, the fundamental concept of administrative “proceedings”, the 
significance of law on administrative procedure of Thailand, the various principles of law on 
public administration procedure and the scope of enforcement of such law. 
 
LAW    635  กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีรัฐข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Liability for Wrongful Acts of Officials)  
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของฝายปกครองและเจาหนาท่ีรัฐ  หลักความรับผิด
ทางปกครองในแนวคําพิพากษาของศาลไทย ความแตกตางระหวางความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทาง
แพงและทางอาญา 
 Philosophy, theories and principles of law on liability of administrative agencies and 
Government officials; principles of administrative liability in accordance with the judgments of 
Thai Courts, differences between administrative, criminal, and civil liabilities. 
 
หมวดกฎหมายระหวางประเทศ (International Law) 
LAW    641  กฎหมายระหวางประเทศข้ันสูงและกฎหมายขัดกัน   3(2-2-5) 
   (Advanced International Law and Conflict of Laws) 
 ลักษณะและบอเกิดกฎหมายระหวางประเทศ  ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับ
กฎหมายภายใน สภาพบุคคล เขตแดน และเขตอํานาจของรัฐทางบก ทางน้ํา ทางทะเล และนานฟา การรับรองรัฐ
และการรับรองรัฐบาล สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของรัฐในกฎหมายระหวางประเทศ องคการของรัฐในนิติ
สัมพันธระหวางประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหวางประเทศของรัฐ การใชและการตีความกฎหมาย
ระหวางประเทศ ทฤษฎีเก่ียวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธท่ีมีองคประกอบตางชาติแทรกซอน หลักเกณฑ
และกฎเกณฑวาดวยการขัดกันของกฎหมาย การแกปญหาการขัดกันของกฎหมาย การขัดกันของเขตอํานาจศาล
และการยอนสง พระราชบัญญัติสัญชาติ การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว ความตกลงในการเลือกใชกฎหมาย
บังคับแกสัญญา 
  Nature and sources of international law; relations between international and national 
laws; subjects of international law; territory and land, water, sea and air frontiers of States; 
recognition of States and Governments; rights and duties of States, and State responsibilities in 
international law; Sate immunities; State organizations in international juristic relations; treaties 
and international obligations of States; application and interpretation of international law; 
theories on conflict of laws; legal relations pertaining to foreign and alien compositions; 
principles and rules of conflict of laws and its solutions, conflict of jurisdictions and renvoi; 
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Nationality Act; acquisition of rights or status by aliens; the Agreement on choice of law in 
contracts. 
 
LAW   642 กฎหมายระหวางประเทศข้ันสูงวาดวยการขัดแยงดวยอาวุธ            3(2-2-5) 
   (Advanced International Law of Armed Conflicts) 
 ทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ กฎหมายและกฎเกณฑวาดวยการ
ขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการรายระหวางประเทศ รวมท้ังความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาการขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการราย 
 Theories of international law relating to armed conflicts; laws and regulations concerning 
international armed conflicts and terrorism, as well as international cooperation for preventing 
and solving problems of international armed conflicts and terrorism. 
 
LAW    643  กฎหมายองคการระหวางประเทศข้ันสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Organization Law) 
 ทฤษฎีของการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ ประวัติพัฒนาการสรางความแข็งแกรงใหกับองคการ
ระหวางประเทศ สภาพนิติบุคคลขององคการระหวางประเทศตามกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน 
โครงสรางองคกร อํานาจหนาท่ี การบริหารองคการระหวางประเทศและเจาหนาท่ีระหวางประเทศ กฎหมาย
เก่ียวกับองคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค รูปแบบการพัฒนาองคการระหวางประเทศในอนาคตใหมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาประมวลกฎหมายระหวางประเทศ การระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศในกรอบกลไกของ
องคการระหวางประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค  
 Theories of the establishment of international organizations; historical development in 
the empowerment of international organizations; legal personality of international organizations 
according to international law and internal laws; organizational structure, powers and duties of 
international organizations; administration of international organizations and international 
officers; law on regional international  organizations; future modalities of international 
organizations that play an important role in the codification of international law; international 
settlement of disputes under international organization mechanism at global and regional 
levels. 
 
LAW    644 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน   3(2-2-5) 
   (International Law of Human Rights) 
 ปรัชญาและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชน หลักพ้ืนฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการประวัติศาสตร
ของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองคการสันติบาตชาติและสหประชาชาติ รวมท้ังในประเทศตางๆ หลัก
กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ันพ้ืนฐานภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย กลไกความ
รวมมือระดับภูมิภาคเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย  
 Philosophy and theories of human rights and its basic principles of human rights law; 
historical development of protection of human rights under the framework of the League of 
Nations and the United Nations as well as in foreign countries; principles of law on the 
protection of human rights and fundamental rights under Thai constitution and other Thai laws; 
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the mechanism of regional cooperation on the protection of human rights in European, 
American, African and Asian regions. 
 
LAW    645 กฎหมายสหภาพยุโรปข้ันสูง                               3(2-2-5) 
   (Advanced European Union Law) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศยุโรป ลักษณะพิเศษของสภาพนิติบุคคล
ระหวางประเทศของสหภาพยุโรป ความสัมพันธและความแตกตางระหวางกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมาย
ระหวางประเทศ หลักกฎหมายท่ีกําหนดโครงสรางสถาบันองคการและอํานาจหนาท่ีของสหภาพยุโรป และอํานาจ
ศาลแหงสหภาพยุโรป สิทธิและหนาท่ีของรัฐภาคีภายใตพันธะของสหภาพยุโรป หลักกฎหมายเศรษฐกิจ การคา 
การเงิน การคลังของสหภาพยุโรปกําหนดมาตรการรวมตัวทางเศรษฐกิจ กฎหมายแขงขันทางการคาของสหภาพ
ยุโรป มาตรการเศรษฐกิจภายในและภายนอกของสหภาพยุโรปอันอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  
 Historical development of regional grouping in Europe; specific nature of legal 
personality of European Union; relations and differences between European Union Law and 
International Law; principles of institutional law governing organizational structure, powers and 
duties of European Union, as well as jurisdiction of the European Court of Justice; rights and 
duties of its member States; principles of economic, commercial, financial and fiscal laws 
governing economic integration of its member States; internal and external economic measures 
of European Union affecting economic, trade and investment relations between Thailand and 
European Union. 
 
LAW  646 กฎหมายข้ันสูงวาดวยประชาคมอาเซียน     3(2-2-5) 
   (Advanced Law of ASEAN Community) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการจัดตั้งสมาคม
อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศของประชาคมอาเซียนโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทาง กฎหมายและ
ความตกลงตางๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียนและการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โครงสรางและองคกร
ยอยของประชาคมอาเซียน ความสัมพันธระหวางกฎหมายอาเซียนกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาท่ี
ของรัฐภาคีภายใตพันธะของประชาคมอาเซียน ความรวมมือดานตางๆ ของอาเซียนในระหวางรัฐสมาชิกดวยกัน
เอง และระหวางประชาคมอาเซียนกับประเทศหรือกลุมประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเนนกิจกรรมตาง ๆ 
ของไทยในกรอบของประชาคมอาเซียน ตลอดจนวิเคราะหเปรียบเทียบระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก
อาเซียน 
 Historical development of regional grouping in South East Asia and establishment of the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) considering its legal personality by ASEAN 
Community legal instruments and agreements among ASEAN member States, especially ASEAN 
Charter and the establishment of ASEAN Community, its structure and subsidiary organs; 
relations between ASEAN laws and international law; rights and duties of members States under 
ASEAN Community obligations; different aspects of ASEAN co-operation among its member 
States and between ASEAN Community and other countries or groups outside the region, 
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particularly those activities by Thailand within the framework of ASEAN Community, as well as 
comparative analysis of  internal legal systems of ASEAN member States. 
 
LAW    647  กฎหมายข้ันสูงวาดวยความรวมมือลุมน้ําโขง    3(2-2-5) 
   (Advanced Law of Mekong Basin Cooperation) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง การจัดตั้งคณะกรรมการแมน้ํา
โขงตอนลางภายใตการอุปถัมภของสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศ
ของท้ังสององคการโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทากฎหมายและความตกลงตางๆ ของคณะกรรมการแมน้ําโขง
ตอนลางและคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง โครงสรางและองคกรยอยขององคการท้ังสอง ความสัมพันธระหวาง
กฎหมายแมน้ําโขงกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาท่ีของรัฐภาคีภายใตพันธะของคณะกรรมาธิการ
แมน้ําโขง ความรวมมือดานตางๆ ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง และระหวาง
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงกับประเทศหรือกลุมประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะกิจกรรมของ
โครงการความรวมมือ Greater Mekong  
Sub-region (GMS) ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐริมฝงแมน้ําโขง 
 Historical development of regional grouping of riparian States in the Mekong river basin; 
the establishment of the Mekong Committee of the Lower Mekong Basin and the Mekong 
Commission; and examine their international legal personality by Mekong instruments and 
agreements among Mekong riparian States; their structure and subsidiary organs; relations 
between Mekong law and international law; rights and duties of members States under Mekong 
obligations; different aspects of Mekong co-operation among its member States and between 
ASEAN and other countries or groups outside the region, especially those activities of 
cooperation projects of Greater Mekong Sub-region (GMS), as well as study internal legal 
systems of Mekong riparian States.   
 
หมวดกฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Law) 
LAW    651 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศข้ันสูง           3(2-2-5) 
   (Advanced International Economic Law) 
 ปรัชญาท่ีเปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประวัติพัฒนาการของหลักกฎหมาย
เก่ียวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ: องคการการคาโลก (WTO) กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF) ธนาคารโลก (World Bank) และองคการชํานัญพิเศษอ่ืนๆของสหประชาชาติทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑและ
ขอบังคับของความสัมพันธและการรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการคาของ
กลุมประเทศในภูมิภาคตางๆ เชน สหภาพยุโรป กลุมนาฟตา อาเซียน ฯลฯ สิทธิหนาท่ีและสิทธิประโยชนของรัฐ
สมาชิกความตกลงการคาเสรี (FTA) ในกรอบขององคการการคาโลก (WTO) แกตต และบีทีเอน (Brussels Tariff 
Nomenclature) ความตกลงทางการคาระหวางประเทศวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร มาตรการตางๆของรัฐใน
การแทรกแซงและปองกันการกระทําท่ีไมเปนธรรมทางการคาจากการรวมกลุมการคาระหวางประเทศ 
 Philosophy founding theories of international economic law; historical development of 
principles of law relating to international economic relations: World Trade Organization (WTO), 
International Monetary Fund (IMF), World Bank and other UN specialized agencies in economics. 
Rules and regulations of international economic relations and groupings, various regional 
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commercial and economic groupings, e.g. European Union, NAFTA, ASEAN, etc.; rights and duties 
of members States of free trade agreements (FTA) in the framework of WTO, GATT and BTN, 
international trade agreements on tariffs; various measures of States in the intervention and 
protection of unfair trade acts from international trade groupings.   
 
LAW    652    กฎหมายการคาระหวางประเทศข้ันสูง     3(2-2-5) 
   (Advanced International Trade Law) 
 กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและกํากับการนําเขาและสงออกของไทย กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร 
หลักกฎหมายการคาของตางประเทศ หลักความตกลงทางการคาระหวางประเทศของแกตตและองคการการคา
โลก กฎเกณฑและกฎระเบียบวาดวยการเปดเสรีทางการคาและสงเสริมการคาท่ีเปนธรรม และความตกลงยอยท่ี
เก่ียวของ เชน ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา การอุดหนุนและมาตรการตอบโต การทุมตลาด 
และอากรตอตานการทุมตลาด กฎเกณฑและกฎระเบียบทางการคาบริการระหวางประเทศขององคการการคาโลก 
วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายธุรกรรมพาณิชยระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการสงสินคาเขาออกผานพรมแดน
ของรัฐ กฎหมายและหลักปฏิบัติเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ สัญญาซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ
ภายใต อนุ สัญ ญ า United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
1980 และอนุสัญญาเฉพาะท่ีเก่ียวกับซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การใชสัญญามาตรฐาน Incoterms วิธีการ
ชําระราคา การชําระเงินโดยเลตเตอรออฟเครดิต การขนสงสินคาทางทะเล ทางบกและทางอากาศ การประกันภัย
สินคา และการระงับขอพิพาททางการคา การเจรจาตอรอง การประนอมขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการระหวาง
ประเทศในทางธุรกรรมการพาณิชย  
 Laws regarding the control and supervision of import and export from Thailand; laws 
and procedures on customs; legal principles of foreign laws of some countries and trade 
agreements, namely GATT and WTO; rules and regulations on trade liberalization and the 
promotion of fair trade; and related arrangements, e.g. technical barriers to trade, subsidies and 
counter-veiling measures, dumping and anti-dumping, as well as WTO rules and regulations on 
international trade in services. Comparative analysis on law of international commercial 
transactions regarding imports and exports across frontiers of States; laws and practices of 
international sale of goods and its purchasing contracts under the United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods,1 9 8 0  and other special conventions; use of 
standard contracts and Incoterms; modes of payment; letter of credit; carriage of goods by sea, 
air and land; marine insurance; settlement of disputes e.g. negotiations, conciliation and 
international commercial arbitration. 
 
LAW    653    กฎหมายการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ    3(2-2-5) 
   (Banking and International Monetary Law) 
 หลักกฎหมายการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ ลักษณะของกฎหมายและกฎเกณฑเก่ียวกับการ
ดําเนินธุรกรรมบริการทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของ
กฎหมายท่ีใชบังคับกับธุรกิจตางประเทศ บรรษัทธนาคารระหวางประเทศ การลงทุนรวมในบรรษัทธุรกิจระหวาง
ประเทศ การกูเงินระหวางประเทศ ธุรกิจประกันระหวางประเทศ  การคํ้าประกันระหวางประเทศ การลงทุนรวม
ในสัมปทานตางประเทศ การลงทุนของตางชาติในประเทศไทย การลงทุนของคนไทยในตางประเทศ และการรวม



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 27 

ลงทุนของนักลงทุนไทยกับตางชาติ การออกพันธบัตรในตางประเทศของบริษัทเอกชน การกูยืมเงินจาก
ตางประเทศเพ่ือการลงทุน ท้ังจากสถาบันเอกชน รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ 
 Principles of international monetary and banking law; nature of laws and regulations 
governing international monetary and banking service business transactions, in comparison with 
nature and roles of law applicable to foreign business: international banking enterprises, joint 
venture in international business enterprises, international loan, international insurance, 
international guarantee joint venture with foreign concessions, etc; foreign investments in 
Thailand, Thai investments in foreign countries, and joint ventures between Thai and foreign 
investors, issues of bond in foreign countries by private companies; foreign loans for investment, 
from private institutions, foreign governments and international organizations.   
 
LAW    654     กฎหมายการคลังและภาษีอากรระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
   (International Fiscal and Taxation Law) 
 ทฤษฎีกฎหมายวาดวยประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุมครองเอกชนผูเสีย
ภาษี หลักการภาษีอากรประเภทตางๆ คือ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษีอากรเพ่ือ
แกปญหาเศรษฐกิจหรือพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลของไทย สนธิสัญญา
ปองกันการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ การจัดเก็บภาษีอากร รูปแบบอ่ืนนอกจากภาษีเงิน
ได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีศุลกากร การวางแผนภาษีอากรใหสอดคลองเหมาะสมกับประเภท
ขององคกรธุรกิจและสัญชาติของผูรวมลงทุน  
  Legal theories on tax categories, tax base, tax rate, taxation and protection of tax payer; 
principles of various taxes: revenue tax, custom tax, excise tax, income tax, value added tax, 
special business tax, property tax, estate tax, etc.; formulation of taxation policies to solve 
economic problems or for economic development; personal and corporate income tax in 
Thailand; double taxation treaties between Thailand and other countries; other forms of tax 
collecting, besides income tax, value added tax, special business tax, customs tax; determining 
taxable events,calculating taxes to be assessed; tax planning suitable to types of business 
organizations and nationality of joint investors. 
 
LAW    655   กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
   (Law of International Commercial Arbitration) 
 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการระงับกรณีพิพาททางการคาโดยใชอนุญาโตตุลาการทางการคา
ระหวางประเทศ องคประกอบและประเภทของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ กฎหมายท่ีใชกับวิธี 
สบัญญัติและสารบัญญัติเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ การจัดตั้งและการจัดองคการของ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ: อํานาจหนาท่ี เขตอํานาจอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาความของ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ รวมท้ังคําตัดสิน การยอมรับ การบังคับตามคําตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ 
 Principles of law and practices concerning international commercial arbitration; elements 
and types of international commercial arbitration; applicable laws to international commercial 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 28 

arbitration procedures and substances. The establishment and organization of international 
commercial arbitration: powers, duties, jurisdiction, conduct of proceedings of international 
commercial arbitration, and awards in international commercial arbitration; recognition and 
enforcement of arbitral awards. 
 
LAW    656    กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-2-5) 
   (International Law of Natural Resources) 
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับระบอบการอนุรักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก แรธาตุ กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปาไม อุทยานแหงชาติ ท้ังบนบกและในทะเล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแบบ
ยั่งยืน 
   Philosophy and theories of international law concerning the regime of  conservation and 
utilization of natural resources, such as minerals, natural gas, oil, forests, national parks, both on 
the land and under the sea, biodiversity; international cooperation for sustainable exploitation 
and conservation of natural resources. 
 
LAW    657    กฎหมายพลังงานระหวางประเทศข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced International Energy Law) 
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับระบอบการขุดคน การใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรพลังงาน ไดแก น้ํามันปโตเลียม กาซธรรมชาติ ทรัพยากรพลังงานอ่ืนท้ังบนบกและในทะเล รวมท้ัง
ทรัพยากรพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรพลังงานแบบยั่งยืน 
 Philosophy and theories of international law on the regime of  exploitation, utilization 
and conservation of energy resources, such as petroleum, natural gas, and other energy 
resources, both on the land and under the sea, as well as other alternative energy resources; 
international cooperation and agreements for sustainable exploitation and conservation of 
energy resources. 
 
LAW    658    กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศข้ันสูง   3(2-2-5) 
   (Advanced International Environmental Law) 
 หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีใชกับสิ่งแวดลอม วิกฤติสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศโลก 
กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ การคุมครองและการอนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการ
ประกันสิทธิของประชาชนใหอยูในสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมตอระบบการคา
ระหวางประเทศ กฎหมายควบคุมการใชท่ีดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอ่ืนๆ ในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การเรียกคาเสียหายในคดีสิ่งแวดลอม 
 Principles of international law governing environment; environmental crisis and its 
effects on global ecology; laws on pollution controls, sustainable protection and conservation 
of environment; government policies protecting citizen’s rights to live in a suitable environment; 
importance of environmental management on international trade system; laws  concerning 
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controls of land utilization and city planning; legal measures and other measures to conserve 
the environment ; claims for damages in environmental cases. 
 
กลุมกฎหมายประยุกต (Applied Law) 
LAW    661 กฎหมายการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศ       3(2-2-5) 
   (Law of International Transports and Logistics) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีท่ีเปนรากฐานของกฎหมายการขนสงและโลจิสติกส บอเกิดของ
กฎหมายการขนสงและโลจิสติกส แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนํากฎหมายมาบังคับใชในธุรกิจการขนสง โลจิสติกส 
และ    ซัพพลายเชน กฎหมายภายเก่ียวกับธุรกิจการขนสง โลจิสติกส และซัพพลายเชน โดยเนนท่ีกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติวาดวยการขนสงรูปแบบตางท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ กฎหมายเก่ียวกับภาษี กฎหมายและ
ระเบียบวิธีการศุลกากร กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน การใชบังคับและการตีความ 
กฎหมายการขนสงและโลจิสติกส รวมท้ังการระงับกรณีพิพาทคดีเก่ียวกับการขนสงและโลจิสติกส 
 Comparative analysis of concepts and theories founding transports and logistics laws; 
sources of transports and logistics law; concepts and conducts of introducing laws to apply to 
transports, logistics and supply chain businesses; domestic laws that related to transports, 
logistics and supply chain business; emphasis on laws and regulations of various transportation 
by sea, air and land transportation; laws related to tax; laws and regulations related to customs; 
investment promotion laws; insurance and agent laws; application and interpretation of 
transports and logistics laws, as well as settlement of transports and logistics disputes. 
 
LAW    662 กฎหมายการบินและอวกาศระหวางประเทศ           3(2-2-5) 
   (Law of International Aviation and Aerospace) 
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับระบอบอากาศและอวกาศ พรมแดนทางอากาศและ
อวกาศ อํานาจอธิปไตยเหนือนานฟาและอํานาจของรัฐในการควบคุมการใชสนามบิน กฎเกณฑวาดวยการจลาจร
และการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศ การออก
กฎระเบียบและขอบังคับระหวางประเทศในกิจกรรมดานอวกาศ ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ การใช
บริเวณหวงอวกาศในปจจุบันและอนาคต ระบอบกฎหมายของหวงอวกาศและดวงดาวตางๆ สถานะทางกฎหมาย
ของยานอวกาศรวมท้ังการจดทะเบียนยานอวกาศ ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมดานอวกาศ 
การชวยเหลือนักบินอวกาศและยานอวกาศเม่ือประสบภัย กฎหมายระหวางประเทศดานการใชประโยชนหวง
อวกาศเพ่ือการทหารและเศรษฐกิจ  
 Theories and principles of international law relating to air and outer space regime and 
frontiers; sovereignty over territorial air and State powers to control the use of airports; rules on 
international air traffics and transports; international organizations to control air traffics; 
legislation of international rules and regulations for outer space activities at national and 
international levels; the use of outer space at present and in the future; legal regime of outer 
space and various stars; legal status of spacecrafts and their legislation; liability for damages 
deriving from outer space activities; emergency reliefs of astronauts and spacecrafts; 
international law on the use of outer space for military and economic interests.    
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LAW    663    กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือดิจิทัล   3(2-2-5) 
   (Law of Information Technology and Digital Media) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาท่ีเปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อ
ดิจิทัล ท้ังในประเทศไทย ตางประเทศและระหวางประเทศ หลักกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส การคุมครองขอมูลสวนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การละเมิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและตางประเทศเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายและความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือปองกันและปราบปรามการะกระทําผิดกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การละเมิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยและตางประเทศ ตลอดจนคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลใน
คดีเทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรมของการผูประกอบการดานขอมูลขาวสาร 
 Comparative analysis on philosophy founding theories of law concerning information 
technology, both in Thailand and at international levels; principles of Law on electronic 
business transactions, digital signature, electronic currency transfers, protection of electronic 
personal data, computer crimes violation of laws relating to information technology; e-
commerce through internet system, digital signature; comparative analysis of foreign and Thai 
laws concerning information technology, international Law and cooperation for preventing and 
suppressing wrongful acts of information technology Law; violation of laws on information 
technology, e-commerce and digital signature in Thailand and foreign countries, as well as 
awards in arbitration and judgments in information technology cases; ethics of information data 
entrepreneurs. 
 
LAW    664   กฎหมายส่ือสารมวลชนและโทรคมนาคม              3(2-2-5) 
   (Law of Mass Communication and Telecommunications) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบหลักจริยธรรม นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการบริหารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม หลักกฎหมาย กฎเกณฑ
และขอบังคับเก่ียวกับโทรคมนาคม การสื่อสารทางเคเบิล ดาวเทียม อินเตอรเน็ท และสื่ออิเล็กโทรนิกสอ่ืนท่ี
เก่ียวของสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และเสรีภาพของการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม การระงับขอพิพาท
และการพิจารณา 
คดีการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
 Comparative analysis: principles of ethics, policy and laws of mass communication and 
telecommunications; laws on frequency distribution, mass communication and 
telecommunication administration; principles of laws and regulations concerning 
telecommunications, internet, cable and satellite communications, and other related electronic 
medias; rights, duties, responsibilities and liberty of communications and telecommunications; 
settlement of dispute and judicial proceedings on mass communications and 
telecommunications. 
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LAW    665   กฎหมายสาธารณสุขและการแพทยข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced Medical and Public Health Law) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาและหลักกฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุขและการแพทย กฎหมาย
สุขภาพและการแพทย รวมท้ังการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับนโยบายและมาตรการทางสุขภาพวาดวย การดูแล
สุขภาพและรักษาโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรคติดตอและ
พิษวิทยา ตลอดจนกฎหมายยาเสพติด กฎหมายเก่ียวกับสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภัย กฎหมายและการตรากฎหมายเก่ียวกับอาหารและยา การควบคุมการนําเขาและสงออกยารักษาโรค 
เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย และสารเปนพิษ รวมท้ังกฎหมายสาธารณสุขระหวางประเทศ 
 Comparative analysis on philosophy and general principles of law related to public 
health and medicine; medical and health laws as well as legislations which are associated with 
health policy and measures on health care and cure, health promotion and rehabilitation, 
diseases prevention, communicable disease control and toxicology, as well as narcotic drug law 
and laws on sanitation, environmental health, occupational health and safety; laws and 
legislations relating to food and drug control, importing and exporting medications, cosmetics, 
medical equipments and toxic substances as well as international public health law. 
 
หมวดกฎหมายตอตานคอรรัปช่ันและอนุวัตธรรมาภิบาล (Laws of Anti-corruption and Compliance) 
LAW    671    จริยธรรมวิชาชีพตรวจสอบคอรรัปช่ันและอนุวัตธรรมาภิบาล   3(2-2-5) 
      (Professional Ethics on Compliance and Corruption Supervision) 
    ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ ในองคการ
สาธารณะและบริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แนวทางและวิธีการวิเคราะห
หลักเกณฑจริยธรรมวิชาชีพการตรวจสอบคอรรัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล กฎเกณฑและ
กฎระเบียบ รวมท้ังมาตรการบังคับใชและการลงโทษของกลไกตรวจสอบจริยธรรมวิชาชีพ การตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล 
   Philosophy, theories, and concepts of morality and ethics of different professions in 
public organizations and private companies, especially listed companies in securities exchange; 
guidelines and methods of  criteria analysis of professional ethics on compliance and corruption 
supervision; rules and regulation, as well as measures of enforcement and sanction of 
supervision mechanisms of professional ethics; anti-corruption and compliance. 
LAW    672    กฎหมายการตอตานคอรรัปช่ันและอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
      (Laws on Anti-corruption and Compliance) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล 
นิติศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหวางประเทศ
เก่ียวกับการปองกัน ดูแลตรวจสอบ และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น และปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิ
บาล การบริหารจัดการนโยบายสาธารณะและมาตรการบังคับใชกฎเกณฑเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและ
ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล 
 Philosophy, theories, and principles of law on anti-corruption and compliance 
supervision; comparative legal studies of civil law, criminal law, public law, and international 
law on prevention, supervision, and suppression of corruption and compliance supervision; 
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management of  public policy and measures of enforcement of regulations on anti-corruption 
and compliance. 
 
LAW    673  กฎหมายตอตานการผูกขาดและการแขงขันทางการคา   3(2-2-5) 
     (Anti-trust and Competition Law)  
 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายท่ีใชบังคับกับรูปแบบตางๆ ของการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม การ
ผูกขาดและการกีดกันทางการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ นโยบายและมาตรการบังคับ
ของรัฐในการควบคุม แทรกแซง ปองกันการผูกขาด การกีดกันทางการคา การแขงขันทางการคาท่ีปราศจากความ
เปนธรรม วิเคราะหกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของกับการปองกันการผูกขาดและการแขงขันท่ีไมเปนธรรมทางการคา 
การใชและการตีความกฎหมายแขงขันและปองกันการผูกขาดทางการคาไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศและกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ 
   Comparative analysis of applicable laws to various modalities of unfair trade 
competition, international trade monopoly and protectionism affecting economic system; 
State’s policy and measures in control, intervention, prevention of trade monopoly, 
protectionism and unfair trade practices. Analyze Thai laws on trade monopoly and unfair trade 
competition; application and interpretation of Thai competition law and anti-trust law in 
comparison with foreign laws and international trade legislations.  
 
LAW    674    กฎหมายการคลังและการบริหารการคลังสาธารณะ   3(2-2-5) 
   (Fiscal Law and Public Finance Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา และองคประกอบของกฎหมายการคลังและการบริหารคลังสาธารณะ ซ่ึง
ครอบคลุมท้ังรายรับและรายจายตลอดจนปญหาสําคัญ เชน งบประมาณและหนี้สาธารณะ วิเคราะหแนวคิด หลัก
กฎหมาย และกฎเกณฑท่ีใชบังคับในกระบวนการบริหารงานการคลังสาธารณะและการคลังวิสาหกิจ โดยเนน
กรณีศึกษาท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
 Concepts, theories, contents and components of fiscal law and public finance 
administration: public revenue and public expenditure, including budgetary process and public 
debts; analyze concepts, principles of law and regulation applied in the management processes 
of public finance and corporate finance, concentrating on both Thai and foreign case studies. 
 
LAW    675    กฎหมายการธนาคาร การเงิน และตลาดหลักทรัพย    3(2-2-5) 
   (Laws on Banking, Finance, and Securities Exchange) 
   ความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงินและการธนาคาร นโยบายของรัฐและบทบาทของธนาคาร
แหงประเทศไทย และองคกรตาง ๆ ของรัฐในการกํากับดูแล สถาบันการเงินและธนาคาร การปริวรรตเงินตรา 
และแลกเปลี่ยนเงินตราและเสถียรภาพของเงิน นโยบายและมาตรการในการดูแลสภาพคลอง และทุนสํารอง
เงินตราระหวางประเทศ และกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ท่ีอยูภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย และ
องคกรตาง ๆ ของรัฐท่ีเก่ียวของบทบาทของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชยในการระดมเงินออมและการให
เครดิตหรือสินเชื่อในรูปแบบตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธุรกิจและบริหารตางๆ ของ
สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย ตลอดจนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของประเภทของเครดิตและ
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ตราสารทางการเงินตาง ๆ การบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การชําระเงินและ
การโอนเงิน 
 Definition and importance of financial and banking institutions; State policy and roles of 
the Bank of Thailand and other State organizations to supervise financial and banking 
institutions; currency exchange and security of currency; policy and measures to control 
liquidity, International Reserved Fund; and laws and regulations under the authority of the Bank 
of Thailand and other State organizations. Roles of financial institutions and commercial banks 
to mobilize saving money and issue loans and other types of credit affecting the Banks  to  
mobilize  saving  money  and  issue  loans  and  other  types  of credit  affecting the economy 
of the country; business and services of financial institutions and commercial banks; including 
the form of business transactions involved, types of credit and other negotiable instruments, 
risk management derived from fluctuations of the exchange rate, payment and transfer of 
money. 
 
LAW    676    กฎเกณฑทางการเงินโลกกับการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาล    3(2-2-5) 
   (Global Financial Regulation and Compliance Management) 
 วิเคราะหทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของระบบกฎเกณฑทางการเงินระหวางประเทศปจจุบัน ลักษณะ 
วัตถุประสงค และบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ รวมถึงความจําเปนในการปฏิรูปสถาบันดังกลาว 
วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางกฎเกณฑท่ีกําหนดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศและระดับชาติในประเทศ
ตางๆและอํานาจหนาท่ีในการจัดการอนุวัตธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
   Analysis of theory and practice of current international financial regulatory system; 
nature, objectives and role of international financial institutions and their need for reform; 
comparative analysis of regulatory structures adopted by international and national financial 
institutions in different individual countries and their authorities of compliance management to 
prevent and solve problems of corruption.  
 
LAW    677  นิติวิทยาศาสตรทางบัญชีและสารสนเทศทางบัญชี   3(2-2-5) 
      (Accounting Forensic Science and Accounting Information) 
 ประวัติพัฒนาการเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิธีการ
วิเคราะหบัญชีองคการสาธารณะและบัญชีบรรษัท  แนวคิดทฤษฎีนิติเวชศาสตรและนิติวิทยาศาสตร ท่ีนํามา
ประยุกตใชกับหลักการบัญชีนิติเวช เพ่ือนํามาใชเปนกรอบวิเคราะหสังเคราะหความโปรงใสของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมท้ังการตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก การสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานทางบัญชีของ
องคกรธุรกิจเอกชน เพ่ือการปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่นและการอนุวัตปฏิบัติตามธรรมาภิบาล/
บรรษัท   ภิบาล 
 Historical development relating to conceptual theories of accounting and accounting 
information system; analytical methods of public organization accounting and corporate 
accounting; conceptual theories of forensic medicine and forensic science applying to principles 
of accounting forensic science in order to be an analysis-synthesis framework of transparency of 
accounting information system, as well as internal and external audits; investigation and 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 34 

inquisition of corporate accounting evidence of business organization for prevention, 
supervision, and suppression of corruption and compliance supervision. 
 
LAW    678    กระบวนการยุติธรรมธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอรรัปช่ัน    3(2-2-5) 
   (Governance Justice Procedures and Corruption Supervision) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพง ทางอาญา ทางปกครองและทาง
รัฐธรรมนูญ วิเคราะหเปรียบเทียบระบบศาลเดียวและระบบศาลคู กฎเกณฑและกฎระเบียบวาดวยศาลแพง ศาล
อาญา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี  กฎเกณฑและกฎระเบียบเก่ียวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางธรรมาภิบาลและการตรวจสอบคอรรัปชั่น 
     Philosophy, theories, and concepts of civil, criminal, administrative and constitutional 
justice procedures; comparative analysis of unicameral and bicameral court system; rules and 
regulations on civil, criminal, administrative, and constitutional courts and procedures; rules and 
regulations on justice procedures of governance and corruption supervision. 
 
หมวดการศึกษาเฉพาะเรื่องและกรณีศึกษา (Selected Topics and Case Studies) 
LAW    681    การศึกษาเฉพาะเรื่องนโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม          3(2-2-5) 
   (Selected Topics on Legal Policy and Justice Administration) 
 กําหนดขอบเขตการศึกษารวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารยผูควบคุมการศึกษาเฉพาะเรื่องในปญหา
นโยบายกฎหมายและการบริหารกระบวนการยุติธรรม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดุษฎี
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 
 Collaboration by students and instructors in selected topics study on issues of legal 
policy and justice administration leading towards intellectual conclusions. Topics of study shall 
receive doctoral graduate committee approval. 
 
LAW    682     สัมมนาการวิจัยนิติศาสตรและกฎหมายเปรียบเทียบ             3(2-2-5) 
   (Seminar on Legal Research and Comparative Law) 
 การสัมมนาวาดวยปฏิสัมพันธระหวางทฤษฎี  การวิจัย การวิพากษ จริยธรรม ภูมิปญญาทางนิติศาสตรใน
งานเขียนและงานมุขปาฐะ รวมท้ังแนวคิดสรางสรรคดานการวิจัยนิติศาสตรและกฎหมายเปรียบเทียบโดย
นักศึกษานําเสนอ  และวิพากษงานคนควาดวยทรรศนียมิติท่ีหลากหลายท่ีอาจนําสูการทําดุษฎีนิพนธตอไป 
 Interrelationship seminar between theories, researches, criticism, ethics, and wisdoms in 
legal science as derived from various writings, oral and other creative thoughts on legal research 
and comparative law; criticism and presentation by students from their respective various 
perspectives, leading to dissertation accomplishment. 
 
 4.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
LAW   796    การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 นักศึกษาประมวลความรูท่ีไดจากการศึกษารายวิชาและการศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีเปนองคความรู
ทางดานนิติศาสตรเก่ียวกับการทําดุษฎีนิพนธ  เพ่ือเขาสอบวัดความรูใน 3 ดาน คือ ดานทฤษฎีกฎหมาย  ดานการ 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 35 

วิจัยนิติศาสตร  และดานการวิพากษกฎหมาย 
 Student converges and synthesizes knowledge in the study of course syllabus and self 
study relating to his/her dissertation to have a qualifying examination focusing on three 
domains: theory of laws, legal research, and legal criticism.  
 
 5.  ดุษฎีนิพนธ  
 แบบ 1.1   
LAW    797    ดุษฎีนิพนธ              48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 คนควาและวิจัยหัวขอท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการนิติศาสตรและวิชาชีพทางกฎหมาย 
 Search and research efforts under a topic approved by the Graduate Curriculum 
Committee towards a high quality and comprehensive dissertation contributing to preeminent 
academic legal science and law profession advancement. 
 
 แบบ 2.1 
LAW    798    ดุษฎีนิพนธ             36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 คนควาและวิจัยหัวขอท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการนิติศาสตรและวิชาชีพทางกฎหมาย 
 Search and research efforts under a topic approved by the Graduate Curriculum 
Committee towards a high quality and comprehensive dissertation contributing to preeminent 
academic legal science and law profession advancement. 
 
 แบบ 2.2   
LAW    799    ดุษฎีนิพนธ             48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 
 คนควาและวิจัยหัวขอท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการนิติศาสตรและวิชาชีพทางกฎหมาย 
 Search and research efforts under a topic approved by the Graduate Curriculum 
Committee towards a high quality and comprehensive dissertation contributing to preeminent 
academic legal science and law profession advancement. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ  

1. คําอธิบายโดยยอ 
   ศึกษาคนควา และวิจัยหัวขอท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือเรียบเรียง

เปนดุษฎีนิพนธ 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
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   ทําดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพสูง กอใหเกิดความรูใหม และความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ผลงานวิจัยตีพิมพในเอกสารวิชาการทางนิติศาสตรหรือสาขาใกลเคียงท่ีไดมาตรฐานท้ังระดับ
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

3. ชวงเวลา 
   สําหรับแบบ 1.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 
   สําหรับแบบ 2.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 1 
   สําหรับแบบ 2.2 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 

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

5. การเตรียมการ 
   ผูอํานวยการหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาแกผูสนใจกอนจะเขาศึกษา และหลังจากเขาศึกษา มีการ

มอบหมายอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยท่ีปรึกษา และอาจติดตออาจารยภายนอกสถาบันชวย
ใหคําปรึกษา 

6. กระบวนการประเมินผล 
  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  6.1 การสอบวัดคุณสมบัติ 
   6.2 การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
   6.3 การเสนอดุษฎีนิพนธ 

   6.4 การตีพิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธและผลงานวิจัยท่ีไมเก่ียวของกับดุษฎีนิพนธในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับระดับประเทศและ/หรือระดับตางประเทศ 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. อาจารยมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. นักวิชาการและนักวิจัยทางนิติศาสตร 
 3. ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย   
 4. นักวิชาชีพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 5. นักวิเคราะหและท่ีปรึกษากฎหมาย 
 6.  นักบริหารและผูนําทางสังคม 
 7.  นักการเมืองและนักนิติบัญญัติ 
 
สถานท่ีติดตอ 
คณะนิติศาสตร   ชั้น 5 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก  

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
    โทร. 0-2997-2222 ตอ 1272 
    e-mail: pimpimon.k@rsu.ac.th 
  
 


