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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Laws Program 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Laws 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : น.ม.  
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : LL.M. 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะนิติศาสตร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรนี้ผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาการและนักวิชาชีพท้ังกฎหมายเอกชน 
กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหวางประเทศท่ีพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัยนิติศาสตรในการสรางสรรค
นวัตกรรมกลไกกฎหมายใหตอบสนองความตองการดานพัฒนาและสงเสริมนิติสัมพันธท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ รวมท้ังสรางระบบนิติรัฐและสังคมธรรมาธิปไตย โดยผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานนิติศาสตร
เพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 ท่ีชวยเสริมสรางความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ การคา สังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนใหเพ่ิมพูนเปน
ปกแผนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ความสําคัญ 
 ในชวงเวลาประมาณสองทศวรรษมานี้ ความสัมพันธระหวางประเทศโดยเฉพาะการเปดเสรีการคาระหวาง
ประเทศไทยกับตางประเทศ รวมท้ังประเทศในภูมิภาคอาเซียนไดขยายตัวอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังการเปด
การคาเสรีในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 สภาพการณดังกลาวนี้ยังผลใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาเสรีระหวางประเทศไทยกับตางประเทศท่ีขยายเพ่ิมพูนและซับซอนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป พ.ศ. 2558 จึงจําเปนตองมีระบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมท้ังกลไกระงับขอพิพาทระหวางประเทศท่ีสามารถชวยอํานวยความสะดวกความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการเปดการคาเสรีท่ีเปนธรรมระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ รวมท้ังปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ประสบการณของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีไดจัดระบบการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยเพ่ือทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รวมท้ังไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ท้ัง
การศึกษาดูงานภายในประเทศและในตางประเทศ จนสามารถรับนักศึกษาเขาเรียนแลวหลายรุน นับตั้งแตป พ.ศ. 
2552 เปนตนมา นักศึกษารุนท่ี 1 ไดสําเร็จการศึกษาแลวตามเปาหมายท่ีตั้งไว และนักศึกษารุนตอๆ ไปก็กําลังอยู
ในระหวางการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระท่ีใกลจะสําเร็จการศึกษา อีกท้ังหลักสูตรก็ไดรับการ
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รับรองมาตรฐานจากทางสกอ. และ กพ. เรียบรอยแลว และกําลังจะไดการรับรองจาก กต. จึงทําใหมีความพรอมท่ี
จะพัฒนาหลักสูตรตอไป 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัย และเสนอแนวทางพัฒนากฎหมาย 
ไดดวยตนเองในการสรางองคความรูใหมทางนิติศาสตรและนวัตกรรมทางกฎมายท่ีวงการวิชาการและวิชาชีพ
กฎหมายมีความกาวหนาทันสมัยในโลกยุคโลกาภิวัตน 
 2. เพ่ือใหมหาบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนําและมี
ทักษะในวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย สามารถนําองคความรูอยางบูรณาการไปใชประกอบอาชีพอยางมีคุณธรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 3. เพ่ือใหมหาบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาไดตามความถนัดท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาของ
มหาบัณฑิตแตละทานท่ีตองการประกอบอาชีพตางๆ เชน รับราชการเปนผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ นิติกร 
อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัยกฎหมาย เปนตน หรือประสงคจะทํางานในภาคเอกชน เชน ท่ีปรึกษา
กฎหมาย นิติกร ผูบริหาร หรือลูกจางขององคกรธุรกิจตางๆ 
 4. เพ่ือสรางนักกฎหมายท่ีมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะดานกฎหมายท่ีหลากหลายสาขาในการ
รองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 โดยอาศัยกฎหมายเปนกลไกสงเสริมเพ่ิมพูน
ความสัมพันธและความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันเสาร   09.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น. 
    วันอาทิตย  09.00-19.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํ ากวาปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตรจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือ สํานักงานคณะกรรมการเขาราชการพลเรือน (กพ.)  หรือ สภามหาวิทยาลัยรังสิตรับรอง และมี
คุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 5.  ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเลือกแผนการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 หรือแผน ข  
อยางใดอยางหนึ่ง 
 6.  มีผูรับรองซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารการสมัคร  
 7.  มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
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 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักและภาษาตางประเทศอ่ืนเปนภาษาเสริม 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. 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 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

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

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ

สอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
   1.3  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ
สมบูรณ  (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 

   1.4  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 2.  แผน ข 
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 
    ดวยขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง
ได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
   2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับ

การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนไดใน ๒ ลักษณะ 
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    ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

    ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร  จาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา     
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

โครงสรางหลักสูตร      
 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 จะตอง
ลงทะเบียนเรียนอยางนอย 39 หนวยกิต ซ่ึงประกอบดวย 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก        12 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนอยางนอย 39 หนวยกิต ซ่ึงประกอบดวย 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก        18 หนวยกิต 
    4)  การศึกษาคนควาอิสระ          6 หนวยกิต 
    5)  การสอบประมวลความรู          0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน              (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้            
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
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 2. หมวดวิชาบังคับ           (15  หนวยกิต) 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข จะตองลงทะเบยีนเรียนวิชาบังคับท่ีเปดการเรียนการ
สอน จํานวน 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 
LWM    601     วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรข้ันสูง      3(3-0-6) 
         (Advanced Research Methodology of Legal Science)   
LWM    602     นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง      3(3-0-6) 
          (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)  
LWM    603     กฎหมายมหาชนข้ันสูง         3(3-0-6) 
           (Advanced Public Law)  
LWM    604     กฎหมายแพงข้ันสูง          3(3-0-6) 
    (Avanced Civil Law)    
LWM    605     กฎหมายอาญาข้ันสูง          3(3-0-6) 
    (Advanced Criminal Law) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
    นักศึกษาท่ีเรียนแผน ก (แบบ ก2) จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกท่ีเปดสอน จํานวน 12 หนวยกิต 
สวนนักศึกษาท่ีเรียนแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกท่ีเปดสอนจํานวน 18 หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่ง
หรือคละกลุมจากหมวดรายวิชาเลือก ซ่ึงจะเปดสอนตามลําดับความตองการของจํานวนนักศึกษาท่ีเพียงพอในแต
ละปการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
 หมวดวิชากฎหมายมหาชน (Public Law)  
LWM    606     กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจข้ันสูง      3(3-0-6) 
    (Advanced Economic Public Law)  
LWM    607     กฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6) 
   (Constitutional Law and Constitutional Court Procedure) 
LWM    608     กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง   3(3-0-6) 
   (Administrative Law and Administrative Court Procedure) 
LWM    609     กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญข้ันสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Organic Law)  
LWM    610     กฎหมายสิทธิมนุษยชนข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Human Rights)  
LWM    611     กฎหมายการคลังและการเงินข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Public Finance and Fiscal Law)  
LWM    612     กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้ันสูง    3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Public Administration Procedure) 
LWM    613     กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ    3(3-0-6) 
   (Law of Public Personnel Administration) 
LWM    614     กฎหมายละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี   3(3-0-6) 
   (Law of Torts and Liability for Wrongful Acts of Officials)  
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LWM     615    กฎหมายทรัพยสินของแผนดิน        3(3-0-6) 
   (Law of Public Properties)  
LWM    616     กฎหมายบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน   3(3-0-6) 
    (Law of Public Service, Public Entreprise, Public Entities)  
LWM    617     กฎหมายสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง   3(3-0-6) 
    (Law of State Contracts and Administrative Contracts)  
LWM    618     กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล   3(3-0-6) 
    (Law of Public Information Access and Rights of Privacy)  
LWM    619     ทฤษฎีการกระจายอํานาจและกฎหมายการปกครองทองถ่ิน   3(3-0-6) 
     (Theories of Decentralization and Local Government Law)   
LWM    620     กฎหมายการบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน     3(3-0-6) 
       (Law of Local Government Body Administration)  
LWM    621     สัมมนากฎหมายมหาชน          3(3-0-6) 
    (Seminar on Public Law) 
 
 หมวดวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law)  
LWM  622  ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาข้ันสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Theories of Criminology and Penology)  
LWM 623  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้ันสูงและนิติวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
   (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science)  
LWM 624  กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ันสูง   3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Criminal Justice Administration)  
LWM 625  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Evidence)  
LWM 626  กฎหมายการจัดการความขัดแยงและวิธีระงับขอพิพาททางเลือก   3(3-0-6) 
   (Law of Conflict Management and Alternative Dispute Resolution) 
LWM 627  กฎหมายข้ันสูงวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   3(3-0-6) 
      (Advanced Law of Anti-Money Laundering)  
LWM 628  กฎหมายอาญาระหวางประเทศข้ันสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced International Criminal Law) 
LWM 629  สัมมนากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
          (Seminar on Criminal Law and Justice Administration) 
 
 หมวดวิชากฎหมายเอกชน (Private Law)  
LWM 630  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงข้ันสูง      3(3-0-6) 
       (Advanced Civil Procedural Law)  
LWM 631  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาข้ันสูง     3(3-0-6) 
        (Advanced Law of Juristic Acts and Contracts) 
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LWM 632  กฎหมายลักษณะทรัพยสินและท่ีดินข้ันสูง     3(3-0-6) 
        (Advanced Law of Property and Land Use) 
LWM 633  กฎหมายลักษณะประกันภัยข้ันสูง       3(3-0-6) 
       (Advanced Law of Insurance)  
LWM  634  กฎหมายลักษณะลมละลายและฟนฟูกิจการข้ันสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Law of Bankruptcy and Business Reconstruction)  
LWM 635  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับกฎหมายเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
   (Theories of Political Economy and Economic Law)  
LWM 636  กฎหมายการลงทุนทางธุรกิจและการแขงขันทางการคา   3(3-0-6) 
     (Law of Business Investment and Competition Law)  
LWM 637  กฎหมายภาษีอากรข้ันสูงและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
      (Advanced Taxation Law and Business Tax Planning)  
LWM 638  กฎหมายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการพลังงาน   3(3-0-6) 
    (Law of Agriculture, Natural Resources, and Energy) 
LWM 639  กฎหมายการบริหารธุรกิจและการบริหารงานบุคคล   3(3-0-6) 
   (Law of Personnel and Business Administration)  
LWM 640  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานข้ันสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Labour Law and Labour Court Procedure)  
LWM 641  กฎหมายการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย   3(3-0-6) 
     (Law of Monetary, Banking, and Securities Exchange) 
LWM 642  กฎหมายทรัพยสินทางปญญาข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Intellectual Property Law) 
LWM 643  กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดในผลิตภัณฑข้ันสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Law of Consumer Protection and Products Liability) 
LWM 644  กฎหมายการระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการข้ันสูง   3(3-0-6) 
         (Advanced Law of Disputes Resolution and Arbitration) 
LWM 645  สัมมนากฎหมายเอกชน         3(3-0-6) 
    (Seminar on Private Law) 
 
 หมวดกฎหมายระหวางประเทศ (International Law)  
LWM 646  กฎหมายเปรียบเทียบข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Comparative Law)  
LWM 647  ทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
   (Theories of Law and International Relations) 
LWM 648  กฎหมายระหวางประเทศข้ันสูง       3(3-0-6) 
             (Advanced International Law) 
LWM 649  กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
      (International Economic Law) 
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LWM 650  กฎหมายองคการระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
      (Law of Intetrnational Organizations) 
LWM 651  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยความสัมพันธทางการทูตและการกงสุล   3(3-0-6) 
        (International Law of Diplomatic and Consular Relations)  
LWM 652  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา     3(3-0-6) 
     (International Law of Treaties)  
LWM 653  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล      3(3-0-6) 
       (International Law of the Sea)  
LWM    654 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทางน้ํา      3(3-0-6) 
   (International Law of Waterways)  
LWM 655  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยอากาศและอวกาศ   3(3-0-6) 
   (International Air and Outer Space Law)  
LWM 656  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ   3(3-0-6) 
      (International Law of Armed Conflicts)  
LWM 657  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน    3(3-0-6) 
      (International Law of Human Rights)  
LWM 658  กฎเกณฑวาดวยการขัดกันของกฎหมายข้ันสูง    3(3-0-6) 
   (Advanced Rules on Conflict of Laws)  
LWM 659  กฎหมายสหภาพยุโรปข้ันสูง        3(3-0-6) 
     (Advanced European Union Law)  
LWM  660  การศึกษากฎหมายอาเซียนข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced ASEAN Legal Studies) 
LWM 661  กฎหมายความรวมมือเศรษฐกิจของประเทศลุมแมน้ําโขง   3(3-0-6) 
    (Law of Economic Cooperation of Makong Basin)  
LWM 662  สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
          (Seminar on International Law) 
 
 หมวดวิชากฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Law)  
LWM 663  กฎหมายการคาระหวางประเทศข้ันสูง      3(3-0-6) 
      (Advanced International Trade Law)  
LWM 664  กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
        (International Investment Law)  
LWM 665  กฎหมายธุรกรรมทางการคาระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
        (International Law of Business Transactions) 
LWM 666  กฎหมายการเงินระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
      (International Financial Law)  
LWM 667  กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
        (Law of International Commercial Arbitration) 
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LWM 668  กฎหมายพาณิชยนาวีข้ันสูง        3(3-0-6) 
        (Advanced Maritime Law) 
LWM  669  กฎหมายแรงงานระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
   (International Labour Law)  
LWM 670  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 
        (International Law of Natural Resources)  
LWM 671  กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
     (International Environmental Law)   
LWM 672  สัมมนากฎหมายการคาระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
        (Seminar on International Trade Law)  
 
 หมวดวิชากฎหมายโทรคมนาคม การขนสงและโลจิสติกส  
     (Telecommunication, Transport and Logistics Law)  
LWM 673  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง      3(3-0-6) 
     (Advanced Information Technology Law)  
LWM 674  กฎหมายการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง    3(3-0-6) 
   (Advanced E-Commerce Law)  
LWM 675    กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง    3(3-0-6)
      (Advanced Law of Electronic Crimes) 
LWM  676  กฎหมายการสื่อสารและโทรคมนาคม      3(3-0-6) 
     (Law of Communication and Telecommunications) 
LWM  677  กฎหมายภาษีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
       (Tax Law of Electronic Business Transactions) 
LWM 678  กฎหมายทรัพยสินทางปญญาดานสื่อดิจิทัล     3(3-0-6) 
   (Intellectual Property Law of Digital Medias) 
LWM  679  สัมมนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
   (Seminar on Electronic Transactions Law)  
LWM  680  กฎหมายการขนสงและโลจิสติกส       3(3-0-6) 
        (Law of Transports and Logistics) 
LWM  681  กฎหมายการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส     3(3-0-6) 
        (Law of Logistics System Management)  
LWM 682  กฎหมายศุลกากรข้ันสูง         3(3-0-6) 
    (Advanced Customs Law) 
LWM  683  สัมมนากฎหมายการขนสงและโลจิสติกส     3(3-0-6) 
    (Seminar on Transports and Logistics Law)  
  
 หมวดวิชากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย (Medical and Public Health Law)  
LWM 684  กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย      3(3-0-6) 
        (Medical and Public Health Law)  
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LWM 685  กฎหมายการบริหารงานยุติธรรมทางการแพทยและนิติเวชวิทยา   3(3-0-6) 
       (Law of Medical Justice Administration and Forensic Medicine)  
LWM 686  กฎหมายการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   3(3-0-6) 
      (Law of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine) 
LWM 687  กฎหมายธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพและสปา    3(3-0-6) 
      (Law of Health Promotion and Spa Service Business) 
LWM 688  กฎหมายอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวะอนามัย    3(3-0-6) 
       (Environmental and Occupational Health Law)  
LWM  689  สัมมนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย      3(3-0-6             
   (Seminar on Medical and Public Health Law) 
  
  หมวดวิชากฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Law) 
LWM  690  ระบบกฎหมายเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชัน                       3(3-0-6) 
     (Legal System on Anti-Corruption) 
LWM 691  กฎหมายกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน     3(3-0-6) 
   (Law and Anti-Corruption) 
LWM 692    การทุจริตคอรรัปชันเชิงนโยบาย                                         3(3-0-6) 
       (Policy Corruption)  
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)   
LWM 697  การศึกษาคนควาอิสระ                  6(0-18-9) 
       (Independent Study)  
LWM 698  การสอบประมวลความรู                    0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
LWM 699  วิทยานิพนธ                  12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
       ช้ันปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LWM  601  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรข้ันสูง  3(3-0-6)                  
                (Advanced Research  
                Methodology of Legal Science) 
LWM  603  กฎหมายมหาชนข้ันสูง                   3(3-0-6)                  
                (Advanced Public Law) 
LWM  604  กฎหมายแพงข้ันสูง                       3(3-0-6)                  
                (Advanced Civil Law) 

                              รวม   9    หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LWM  601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรข้ันสูง    3(3-0-6)                  
               (Advanced Research  
               Methodology of Legal Science) 
LWM  603 กฎหมายมหาชนข้ันสงู                     3(3-0-6)                  
               (Advanced Public Law)  
LWM  604  กฎหมายแพงข้ันสูง                        3(3-0-6)                  
               (Advanced Civil Law) 
                                                รวม   9    หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LWM  602  นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง   3(3-0-6)                  
                (Legal Philosophy and Advanced  
                 Theories of Law) 
LWM  605  กฎหมายอาญาข้ันสงู                     3(3-0-6)                  
                (Advanced Criminal Law) 
LWM  6XX  วิชาเลือก                                  3(3-0-6) 
                 (Elective)     
LWM  6XX  วิชาเลือก                                  3(3-0-6)                                   
                 (Elective)     

                   รวม   12  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LWM  602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง    3(3-0-6)                  
               (Legal Philosophy and Advanced  
               Theories of Law) 
LWM  605 กฎหมายอาญาข้ันสูง                       3(3-0-6)                  
               (Advanced Criminal Law)  
LWM  6XX วิชาเลือก                                    3(3-0-6) 
                (Elective)     
LWM  6XX วิชาเลือก                                    3(3-0-6)                                   
                (Elective)     

                          รวม   12  หนวยกิต 

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

                                                   รวม   6  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูรอน 
LWM  6XX  วิชาเลือก                                   3(3-0-6) 
                 (Elective)     
LWM  6XX  วิชาเลือก                                   3(3-0-6)                                   
                 (Elective)             
                                                   รวม   6  หนวยกิต  

ช้ันปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

  รวม  6  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LWM  6XX วิชาเลือก                                    3(3-0-6) 
                (Elective)     
LWM  6XX วิชาเลือก                                    3(3-0-6)                                   
                (Elective)             

รวม   6  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

  รวม  6  หนวยกิต                                                     

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LWM  697  การศึกษาคนควาอิสระ                  6(0-18-9)                  
                (Independent Study) 
LWM  698 การสอบประมวลความรู                   0(0-0-0)                  
                (Comprehensive Examination) 
                                                   รวม   6  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                   3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพื่อจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนทั้งดานการพูดและ
การเขียน 
 Development of listening and reading to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and writing. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
LWM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรข้ันสูง       3(3-0-6)   
   (Advanced Research Methodology of Legal Science)  
 ระเบียบวิธีการวิจัยท่ีจะนํามาใชออกแบบการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางนิติศาสตรไดท้ังการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอ
ขอมูลและสรุปผลการวิจัย ตลอดจนวิธีการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ และ
รายงานการวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพร 
 Research methodogy leading to legal science research design and process of both 
qualitative and quantitative research, as well as mixed-method research; data collection and 
data analysis and presentation, conclusion of research results, as well as research project writing 
for thesis or independent study; research report writing for publishing.  
 
LWM 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง       3(3-0-6)   
   (Legal Philosophy and Advanced Theories of Law)  
 นิติปรัชญาท่ีเปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ประวัติพัฒนาการแนวคิดของสํานักปรัชญากฎหมายยุค
ตางๆ ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ไดแก สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักกฎหมาย
บานเมือง สํานักธรรมศาสตร สํานักประวัติศาสตร สํานักสังคมวิทยากฎหมาย สํานักสัจจนิยม เปนตน สํานัก
ปรัชญากฎหมายท่ีเกิดข้ึนในยุคใหม เชน สํานักนิติศาสตรแนววิพากษ สํานักกฎหมายมารกซิส สํานักนิติสตรี
ศาสตร และสํานักปรากฏการณวิทยากฎหมาย เปนตน 
 Legal philosophy founding theories of law and historical development of schools of 
thought of legal philosophy from past to present both in Western and Oriental world: natural 
law, positive law, moral sceince, historical legal approach, sociology of law, legal realism, etc; 
new schools of legal philosophy approach: critical legal studies, Marxist law, feminist legal 
science and legal phenomenology.  
 
LWM 603 กฎหมายมหาชนข้ันสูง           3(3-0-6) 
    (Advanced Public Law)  
 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน ลักษณะ บอเกิด และประเภทของกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ  



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 15 

กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง หลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายตางๆ ของโลก วิวัฒนาการของ
กฎหมายมหาชนในประเทศไทยและตางประเทศ ทฤษฎีรัฐและสถาบันการเมืองการปกครองของรัฐ ทฤษฎีอํานาจ
อธิปไตย การแยกอํานาจและถวงดุลการใชอํานาจอธิปไตย ทฤษฎีอํานาจรัฐและอํานาจปกครอง อํานาจดุลยพินิจ
และอํานาจผูกพัน ทฤษฏีความชอบธรรมและควบคุมการใชอํานาจรัฐ โดยเฉพาะลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐ 
และหลักนิติธรรม 
 Theories of public law; nature, sources and types of public law, constitutional law, 
administrative law and public financial law; principles of public law in world legal systems; 
evolution of public law in Thailand and foreign countries; State theories and its political 
institutions; theories of sovereignty, separation of power, check and balance; theories of State’s 
power and its exercise of administrative power, discretionary power and mandatory power; 
theories of legitimay in State’s power exercise and controls: constitutionalism, principles of legal 
state and the rule of law. 
 
LWM 604 กฎหมายแพงข้ันสูง          3(3-0-6)   
    (Advanced Civil Law) 
  ประวัติพัฒนาการและทฤษฎีระบบกฎหมายแพงเปรียบเทียบ ตั้งแตสมัยโรมันจนถึงสมัยการจัดทํา
ประมวลกฎหมายแพงของประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุน และไทย บอเกิดและรากฐานของกฎหมายแพงไทยและ
ตางประเทศวาดวยนิติวิธีและนิติสัมพันธ หลักสุจริต สิทธิเอกชน ความศักด์ิสิทธิ์แหงเจตนาและความรับผิดทาง
แพง กฎหมายนิติกรรมและสัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย รวมท้ัง
วิธีพิจารณาคดีแพง 
 Historical development and theories of comparative civil law system, starting from 
Roman Empire until the codification of civil law in France, Germany, Japan and Thailand, 
sources and foundation of foreign and Thai civil laws on juristic methods and juristic relations, 
good faith, private rights, effectivity of intention and civil liability; law on juristic acts and 
contracts, obligations, torts, property in Thai commercial and civil code, as well as civil 
procedure. 
 
LWM 605 กฎหมายอาญาข้ันสูง          3(3-0-6)   
    (Advanced Criminal Law) 
  ประวัติพัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและตางประเทศ ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญา ลักษณะ
และบอเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ความสัมพันธของ
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและ
ขามชาติ ความผิดอาญาท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ กลไกและมาตรการของรัฐในการปองปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ 
กฎเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับการปองกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
 Historical development of foreign and Thai criminal law; philosophy and theories of 
criminal law; nature and sources of criminal law; theories of punishment, offense, criminal 
liability; relations between administration of criminal justice and criminal procedure law; 
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efficiency of criminal law enforcement and criminal justice administration; economic crimes; 
crimes deriving from national and transnational business transactions; criminal business 
offenses; state mechanism and measures on business crimes prevention; legal norms on money 
laundering prevention; policy and measures on economic crime suppression. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
   หมวดวิชากฎหมายมหาชน (Public Law) 
LWM 606 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจข้ันสูง       3(3-0-6)   
   (Advanced Economic Public Law)  
 ประวัติพัฒนาการของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบอเกิด หลักกฎหมายอันมีท่ีมาจาก
อุดมการณทางเศรษฐกิจและสังคมและโครงสรางของรัฐ การจัดองคการของรัฐทางเศรษฐกิจในสวนกลางและ
ทองถ่ิน กฎหมายและกฎเกณฑท่ีรัฐเขาควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังการควบคุมการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจของเอกชนและการท่ีรัฐเขาดําเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการท่ี
รัฐอาจนํามาใชในการแกไขปญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ การควบคุมการแทรกแซงของรัฐทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ โดยมาตรการทางการเมือง ทางฝายปกครอง และทางศาล  
 Historical development of public economic law, its nature and sources; principles of law 
derived from socio-economic ideology and structure of States; economic organization of State 
at central and local levels; rules and regulaation on State’s controls in operation of economic 
activities, both state’s control of private economic activities and of economic activities in state 
enterprises, privatization of state enterprises; state’s measures for solving problems of relevant 
public economic law; control of state’s economic intervention by political, administrative and 
judicial measures.   
  
LWM 607 กฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6)                                                                            
   (Constitutional Law and Constitution Court Procedure)  
 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตางประเทศในมุมมองของประวัติ
พัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บอเกิดและรูปแบบของการจัดทํารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยและ
หลักการแยกอํานาจ หลักพ้ืนฐานของระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิใหกฎหมายอ่ืนขัดตอรัฐธรรมนูญ 
สถาบันการเมือง รัฐสภา รัฐบาล ระบบศาล ระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การกระจายอํานาจและการปกครอง
ทองถ่ิน รวมท้ังวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
 Comparative analysis of Thai and foreign constitutional laws in aspects of historical 
development of constitutionalism; sources and modalities of constitutional drafting; theories of 
sovereignty and seperation of power; basic principles of government and political regimes; 
rights, liberty and duties of person under the constitution; theory of constitutional supremacy 
and control of contitutionality; political institutions: parliament, government and court system, 
review systems of state powers, decentralization and local governments, as well as 
constitutional court procedure. 
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LWM 608 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง   3(3-0-6)   
   (Administrative Law and Administrative Court Procedure)  
 นิติปรัชญาท่ีเปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายปกครอง ลักษณะและบอเกิดของกฎหมายปกครอง กฎหมายการ
บริหารรัฐกิจ การใชและตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีการกระทําทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง 
และความรับผิดของฝายปกครอง การจัดทํากิจกรรมทางปกครองตางๆ การรักษาความสงบเรียบรอยและการ
บริการสาธารณะ ระบบการทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐ บทบาทและหนาท่ี การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและ
องคกรทางปกครอง ลักษณะคดี เขตอํานาจ โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
และการบังคับคดีตามคําพิพากษา  
 Legal philosophy founding theories of administrative law; nature and sources of 
administrative law; law of public administration; application and intepretation of administrative 
law; theories of administrative acts and contracts; liabilities; different activities of public 
administration, such as public security and public services; provisions in Administrative 
Performance Act; roles and functions of administrative organizations; review of exercising of 
State and administrative powers. nature of administrative cases; jurisdiction, structure, power 
and duties of administrative court; administrative court procedure; and enforcement of 
judgments. 
 
LWM 609 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญข้ันสูง      3(3-0-6)   
   (Advanced Organic Law)  
 แนวคิดของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรค
การเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ผูตรวจการแผนดิน การตรวจเงิน
แผนดิน และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 Concepts of organic law; principles of organic law on the election of members of the 
House of Representatives and the Senate; organic laws on the Election Commission and 
political parties; principles of organic law on counter corruption, Ombudsmen, the State Audit, 
and criminal procedure for persons holding political positions. 
 
LWM 610 กฎหมายสิทธิมนุษยชนข้ันสูง        3(3-0-6)   
   (Advanced Law of Human Rights)  
 ปรัชญาและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชนและหลักพ้ืนฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการ
ประวัติศาสตรของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองคการสันติบาตชาติและสหประชาชาติ รวมท้ังในประเทศ
ตางๆ หลักกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ันพ้ืนฐานภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย 
กลไกความรวมมือระดับภูมิภาคเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และอาเซียน  
 Philosophy and theories of human rights and its basic principles of human rights law; 
historical development of protection of human rights under the framework of the League of 
Nations and the United Nations as well as in foreign countries; principles of law on the 
protection of human rights and fundamental rights under Thai constitution and other Thai laws; 
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the mechanism of regional cooperation on the protection of human rights in European, 
American, African and ASEAN regions.  
 
LWM 611 กฎหมายการคลังและการเงินข้ันสูง      3(3-0-6)   
   (Advanced Public Finance and Fiscal Law)  
 แนวคิดทฤษฎีและบอเกิดของกฎหมายการคลังการเงิน นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองคกรของ
รัฐทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ รายไดและรายจาย การกอหนี้สาธารณะ
และรายจาย หลักเกณฑ วิธีการ และปญหาในการจัดทํางบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบัน
การเงินและการคลังท่ีรัฐใชในการบริหารประเทศ หลักเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตรเก่ียวกับสถาบันการเงินและการ
คลังเพ่ือตรวจสอบควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของรัฐในรูปแบบตางๆ 
 Conceptual theories and sources of public finance and fiscal law; State’s public finance 
policy; public finance and fiscal organizations; principles of public finance law on budgeting 
procedure; revenues, expenses, and public debts of State; rules, procedures and problems of 
State budgeting; tax policy, fiscal policy, fiscal and financial institutions for public administration; 
political and economic principles on fiscal and finance institutions to inspect and control State 
budgets. 
 
LWM 612 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้ันสูง     3(3-0-6)   
     (Advanced Law of Public Administration Procedure)  
 ความเปนมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและ
ตางประเทศ แนวคิดพ้ืนฐานของ “กระบวนการพิจารณา” ทางปกครอง ความสําคัญของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศไทย หลักการสําคัญตางๆ ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และขอบเขตการบังคับใชกฎหมายดังกลาว 
 Background and concepts of having the law on public administration procedure of 
Thailand and foreign countries, the fundamental concept of administrative “proceedings” the 
significance of law on administrative procedure of Thailand, the various principles of law on 
public administration procedure and the scope of enforcement of such law. 
 
LWM 613 กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ                         3(3-0-6)   
   (Law of Public Personnel Administration)  
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
กฎหมายวาดวยพนักงานอัยการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครู และกฎหมายวาดวยพนักงานในหนวยงานของรัฐท่ีเปนอิสระ 
 Concepts, theories and principles of law relating to public personnel administration; law 
on regulations of civil servants; law on regulations of military service; law on regulations of 
judicial service; law on regulations of public prosecutor; law on regulation of parliamentary 
officer; law on regulations of teacher civil service, and law on officers of independent public 
agencies. 
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LWM 614 กฎหมายละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี                3(3-0-6)   
    (Law of Torts and Liability for Wrongful Acts of Officials)  
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายละเมิด หลักกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของฝายปกครองและเจาหนาท่ีของ
รัฐ  หลักความรับผิดทางปกครองในแนวคําพิพากษาของศาลไทย ความแตกตางระหวางความรับผิดทางปกครอง
กับความรับผิดทางแพงและทางอาญา 
 Philosophy and theories of torts, principles of law on liability of administrative agencies 
and government officials; principles of administrative liability in accordance with the judgment 
of Thai Courts, differences between administrative, criminal and civil liabilities.  
 
LWM 615 กฎหมายทรัพยสินของแผนดิน                                3(3-0-6)   
   (Law of Public Properties)  
 ความเปนมาของปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินของแผนดิน ประเภทตางๆ ของ
ทรัพยสินของแผนดิน เกณฑทางดานสถานะทางกฎหมาย การควบคุมดูแล และการถอนสภาพ รวมท้ังท่ีราชพัสดุ
ทรัพยสิน ฝายพระมหากษัตริย และศาสนสมบัติ 
 Background of philosophy, theories, principles of law on public properties, various kinds 
of public properties, the criteria on legal status, the supervision, the revocation of public 
properties, including state property, crown property and religious property. 
 
LWM 616 กฎหมายบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน            3(3-0-6)   
   (Law of Public Service, Public Enterprise, Public Entities) 
 แนวคิดทฤษฎีกฎหมายปกครองเก่ียวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีบริการสาธารณะ ประเภทของ
บริการสาธารณะ องคการและวิธีการบริการสาธารณะ ปญหาและอุปสรรคในการบริการสาธารณะ รูปแบบและ
สถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 Conceptual theories of administrative law relating state interference, theories of public 
services, types of public services; organizations and methods in public services; problems and 
obstructions of public services; legal structure and status of public enterprises and public 
organizations; and privatization of public enterprises.  
 
LWM 617 กฎหมายสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง   3(3-0-6)   
   (Law of State Contracts and Administrative Contracts)   
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายของตางประเทศและของไทยเก่ียวกับสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง 
รูปแบบและประเภทตางๆ ของสัญญาของรัฐและสัญญาของฝายปกครอง ท้ังท่ีเปนสัญญาตามกฎหมายแพงและ
สัญญาทางปกครอง หลักเกณฑเก่ียวกับสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หลักกฎหมายท่ี
สําคัญเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง เชน การกอใหเกิดสัญญา ขอกําหนดท่ีเปนลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับ
การตามสัญญา และการยกเลิกสัญญา 
 Theories and principles of law relating state contracts and administrative contracts in 
foreign and thai law; various models and types of state contracts and administrative contracts, 
both in civil and administrative contracts, criteria on contract of the Ministerial Regulation of 
Procurement, significant principles on the administrative contracts, i,e., the constitution of 
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contracts, the provision of special features of contracts, the contractual enforcement, and the 
termination of contracts. 
 
LWM 618 กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล               3(3-0-6)  
   (Law of Public Information Access and Rights of Privacy) 
 แนวคิดและหลักกฎหมายของการใชสิทธิแกประชาชนท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการวิธีการท่ี
ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทตางๆ วิธีการทางบริหารในการแกไขปญหา
กรณีท่ีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารไดรับการกระทบกระเทือนการคุมครองขอมูลขาวสารท่ีเปนเรื่องของสิทธิสวน
บุคคล 
 Concepts and principles of law on distribution of rights to citizen in order to access the 
public information, different methods of accessing to public information, the feature of various 
kinds of information, the administrative method in solving problematic access to information, 
the protection of information or rights of privacy. 
 
LWM 619 ทฤษฎีการกระจายอํานาจและกฎหมายการปกครองทองถิ่น    3(3-0-6)  
   (Theories of Decentralization and Local Government Law)  
 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการกระจายอํานาจสูการปกครองทองถ่ิน ประวัติพัฒนาการและหลักกฎหมาย
ของการปกครองทองถ่ิน หลักการจัดองคกรของระบบการปกครองทองถ่ิน องคการปกครองสวนทองถ่ินตาม
กฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาท่ีขององคกรทองถ่ินท่ีเปนนิติบุคคล อํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือ
องคกรเชนวานี้ ท้ังในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคล และการกํากับดูแลเหนือการกระทํา ระเบียบและวิธีการคลัง
ขององคกรปกครองทองถ่ินและการควบคุมจากสวนกลาง 
 Political philosophy and theories of decentralization to local governments; historical 
development and legal principles of local government; principles of organization in local 
government system; local government organizations in present laws, powers and duties of the 
organizations in status of juristic person; power to legislate law and supervise over a local 
government organizations; person, and activities; monetary regulations and procedures of local 
government organization and central governement’s controls. 
 
LWM 620 กฎหมายการบริหารองคกรปกครองทองถิ่น                      3(3-0-6)   
   (Law of Local Government Body Administration)  
 ประวัติพัฒนาการของการปกครองทองถ่ินในประเทศไทย วิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการ
ของการพัฒนาระบบการปกครองทองถ่ินไทยกับตางประเทศ ทฤษฎีและแนวความคิดพ้ืนฐานของหลักกฎหมาย
เก่ียวกับการจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถ่ิน องคการปกครองทองถ่ินตามกฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาท่ี
ขององคกรเหลานี้ในฐานะท่ีเปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอํานาจในการออกกฎหมายและการกํากับดูแลเหนือองคการ
ปกครองทองถ่ิน ท้ังในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคลและการกํากับดูแลเหนือการปฎิบัติงาน รวมท้ังระเบียบทาง
การเงินการคลังและวิธีการงบประมาณขององคการปกครองทองถ่ินภายใตการกํากับดูแลจากสวนกลาง  
 Historical development of local government in Thailand; comparative analysis of policy 
and mesures of the development of Thai local government systems with those in foreign 
countries; theories and basic concepts of legal principles on organization in local government 
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system, local government organizations in present laws, powers and duties of the organizations 
in their status of juristic persons, especially powers to legislate laws and to supervise over local 
government organizations both person and activities, including monetary and public finance 
regulations and budgeting procedures of local government organizations under the supervision 
of central government. 
 
LWM 621 สัมมนากฎหมายมหาชน         3(3-0-6) 
   (Seminar on Public Law)   
 สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายมหาชนเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซ้ึงท่ีนําไปสูการ
คนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายมหาชนเพ่ือ
นําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายมหาชน โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหาและนําเสนอผล
การศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ  
 Seminar on principal issues in public law and jurisprudence in which students shall 
profoundly understand principles of law, leading to find research topics and research questions 
for thesis or independent study; analysis of public law problems for legal problem-solvings and 
development of public law by which students shall be able to analize legal problems and 
present academic reports and other methods.   
 
   หมวดวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law)  
LWM 622 ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาข้ันสูง     3(3-0-6)   
   (Advanced Theories of Criminology and Penology)  
 ทฤษฎีวาดวยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษประเภทตางๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การ
วิเคราะหอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผูกระทําผิด ทฤษฎีวาดวยการลงโทษ การปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดและแกไขผูกระทําผิดใหกลับเปนคนดี แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในประเทศภาคพ้ืนยุโรปและอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคการลงโทษตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ความสัมพันธทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา นโยบายทางอาญา และกฎหมายอาญา 
 Theories of origine of crime and punishment; types of crimes and criminals; analysis of 
crimes and wrongdoer or criminal behaviors; theories of punishment, wrongdoer treatment and 
correction; theories of prevention and suppression of crimes in american and european 
countries; transformation of punishment objectives according to the change of circumstances; 
relations of criminology and penology with criminal policy and criminal law. 
 
LWM 623 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้ันสูงและนิติวิทยาศาสตร       3(3-0-6)     
    (Advanced Criminal Procedural Law and Forensic Science) 
 วิวัฒนาการกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาในประเทศไทยและตางประเทศ ความสัมพันธของ
กระบวนการดําเนินคดีอาญากับการคุมครองเสรีภาพของบุคคล ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจพนักงาน
สอบสวนและศาลอาญา การฟองคดีอาญาและคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ 
ขัง จําคุก คน ยึด ปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ ความสัมพันธของหลักกฎหมายอาญากับนิติ
วิทยาศาสตรเพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในชั้นศาล 
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การฟองคดีอาญา การไตสวนมูลฟอง การพิจารณาคําพิพากษา คําสั่งการอุทธรณและฎีกา การบังคับตามคํา
พิพากษา การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
 Evolution of criminal procedure law in Thailand and foreign countries; relations between 
criminal procedural process and liberty protection of persons; Criminal Procedure Code: 
competence of investigation officials and criminal courts; prosecution of criminal cases and filing 
of civil cases in connection with criminal offenses; summons and warrants; arrest, detention and 
imprison; search, seizure and bail; investigation; postmortem inquest; relations between medical 
science and forensic science for its merit in preliminary investigation and inquiry in criminal 
cases, including verification of evidences for adjudication in court; prosecution of criminal cases; 
preliminary examination; hearing judgments and orders in the Appealate Courts and the 
Supreme Court of Justice (Dika Court); execution of judgments; pardons; commutation and 
reduction of punishment, criminal procedure in courts of limited jurisdiction (Khaeng Courts). 
 
LWM 624 กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ันสูง       3(3-0-6)  
    (Advanced Law of Criminal Justice Administration)   
 ความสัมพันธของทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประเภทของ
อาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาวาดวยการลงโทษและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ความสัมพันธของ
วิทยาศาสตรการแพทยกับนิติศาสตรเพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญา ทฤษฎีนิติ
วิทยาศาสตรและนิติเวชศาสตร รวมท้ังการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในชั้นศาล ประวัติพัฒนาการระบบ
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ใหบรรลุเปาหมายความยุติธรรม คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักอัยการสูงสุด  ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ 
กรมคุมประพฤติ และกรมบังคับคดี 
 Relationship between theories of criminology, criminal law and criminal procedural law 
principles; categories of crimes and criminals; philosophy of punishment and wrong-doer 
treatment; relations between medical science and legal science for its merit in investigation, 
inquiry and judicial proceedins in criminal cases; theories of forensic science and forensic 
medicine, including verification of evidences for adjudication in court. Historical development of 
justice administration system; the management and operation of criminal justice 
administration’s agencies: the National Police Headquarter, the Office of Attorney General, the 
Court of Justice, the Department of Corrections, the Department of Probation and the Legal 
Execution Department. 
 
LWM 625 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานข้ันสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Evidence) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยและตางประเทศท้ังในระบบกฎหมายซิ
วิลลอวและคอมมอนลอว หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานท้ังท่ีใชระบบวิธีพิจารณาแบบกลาวหาและแบบไต
สวน หลักการรับฟงและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ และบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมท้ังกระบวนการการสืบคนและการ
บังคับใหเปดเผยพยานหลักฐาน 
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 Comparative analysis of foreign and Thai laws of evidence; principles of law of evidence 
both in procedures of adversatorial and inquisitorial systems, and both in common law and civil 
law; principles of hearing and weighing evidences; provisions relating to the law of evidence 
under the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code, as well as processes of 
investigation and discovery of evidence. 
 
LWM 626 กฎหมายการจัดการความขัดแยงและวิธีระงับขอพิพาททางเลือก     3(3-0-6)  
   (Law of Conflict Management and Alternative Dispute Resolution) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงและวิธีการระงับ
ขอพิพาททางเลือกในประเทศไทยและตางประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแยงคือ การหลีกเลี่ยง การเจรจา
ตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท อนุญาโตตุลาการ การฟองรอง การเผชิญหนาและประทวงอยางสันติ การใชกําลัง 
กฎเกณฑและกฎขอบังคับเก่ียวกับวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท 
อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล กฎเกณฑและกฎขอบังคับเก่ียวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรม
เชิงเยียวยา การไกลเกลี่ยฟนสัมพันธในคดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมรวมสมัย 
 Comparative analysis of philosophy and theories of criminal law on conflit management 
and alternative dispute resolution in Thailand and foreign countries; modalities of conflit 
management, such as avoidance, negotiation, arbitration, ligitation, non-violence confrontation 
and forcing; rules and regulations concerning alternative dispute resolution procedures e.g. 
negotiation, mediation, arbitration and litigation. Rules and regulations on administration of 
restorative justice, criminal restorative mediation, and contemporary justice. 
 
LWM 627 กฎหมายข้ันสูงวาดวยปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Anti-Money Laundering)  
 วิวัฒนาการของการดําเนินการตอทรัพยสินท่ีมีการปกปดเปลี่ยนสภาพ แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน แหลงสถานท่ีฟอกเงิน หลักเกณฑ
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 การกระทําผิดฐานฟอกเงิน หนาท่ีของสถาบัน
การเงินในการดําเนินการกับธุรกรรมฟอกเงิน หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
การดําเนินคดีกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้ 
 Evolution of proceedings of hidden or modified condition of properties; conceptual 
theories of law on prevention and suppression of money laundering; meaning, nature, 
modalities and methods of money laundering; sources of money laundering; rationals of existing 
anti-money laundering law in Thailand; rules in the Prevention and Suppression of Money 
Laundering Act, B.E.2542; wrongful acts on money laundering; duties of financial institutions in 
dealing with money laundering transactions; agencies to enforce laws on prevention and 
suppression of money laundering and prosecution of money laudering.  
 
LWM 628 กฎหมายอาญาระหวางประเทศข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced International Criminal Law)  
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การกระทําผิดอาญาระหวางประเทศในยามสันติและ 
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สงคราม อํานาจศาลแหงรัฐในคดีอาญาตามกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมาย
ระหวางประเทศ:อาชญากรสงคราม ความผิดฐานกอการรายขามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ การ
ทรมาน การลงอาญานักโทษท่ีผิดธรรมดาและทารุณ กฎเกณฑวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ระหวางประเทศและขามชาติ ความผิดในกฎหมายอาญาระหวางประเทศ: การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การ
ลางเผาพันธุ การคายาเสพติด การลักพาตัว การคาทาส และโจรสลัด ความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุม
อาชญากรรม การออกกฎหมายภายในและการใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาทางอาญาระหวางประเทศ ความรับผิด
ทางอาญาระหวางประเทศของผูกระทําความผิด กฎเกณฑความรวมมือระหวางรัฐในการสงผูรายขามแดน 
 Philosophy and theories of international criminal law; international criminal wrongful 
acts in time of peace and war; State jurisdiction on criminal cases in international criminal law; 
crime’s judicial proceedings in international law: war criminals, international terrorist crimes; 
violations of human rights: torture, cruel and unusual punishment of criminal prisoners; rules of 
prevention and suppression of international crimes; international criminal offenses: aggression, 
war crimes, genocide, drug trafficking, kidnapping, slave trade and pirate; international 
cooperation on international crime controls; internal criminal legislation and ratification of 
international criminal treaties; international criminal liability of offenders; rules of international 
cooperation on extradition. 
 
LBM 629 สัมมนากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม   3(3-0-6) 
    (Seminar on Criminal Law and Justice Administration) 
 สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกฎหมาย
อยางลึกซ้ึงท่ีนําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะห
ปญหากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของ
รายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ  
 Seminar on principal issues in criminal law and justice administration in which students 
shall profoundly understand principles of law, leading to find research topics and research 
questions for thesis or independent study; analysis of criminal law and justice administration 
problems for legal problem-solvings and development of criminal law and justice administration 
by which students shall be able to analize legal problems and present academic reports and 
other methods. 
 
   หมวดวิชากฎหมายเอกชน (Private Law) 
LWM 630 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงข้ันสูง      3(3-0-6)  
   (Advanced Civil Procedural Law)  
 วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความแพงของประเทศไทยและตางประเทศ เขตอํานาจศาล องคคณะผู
พิพากษา และอํานาจของผูพิพากษานายเดียว เขตอํานาจศาลในคดีแพง การคัดคาน อํานาจและหนาท่ีศาล การ
นั่งพิจารณา รายงานและสํานวนความ คําคูความ เอกสารคําพิพากษาและคําสั่ง คาฤชาธรรมเนียม วิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอน
พิพากษา การบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่งศาล 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 25 

 Comparative analysis of civil procedural laws in both Thailand and foreign countries; 
power of judges at different levels; jurisdiction and competency of courts; judgments and 
competency of judges, and jurisdiction; challenge of judges; powers and duties of courts; 
hearings; memorandums and filling; parties; filing and service of pleadings and documents; 
judgments and orders; procedural fees; procedures for petty cases, procedures in case of 
default and arbitration, procedures in the Appeal Court and the Supreme Court; execution of 
judgments and orders.   
 
LWM 631 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาข้ันสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Juristic Acts and Contracts)  
 เปรียบเทียบกฎหมายนิติกรรมและสัญญาของไทยและตางประเทศ นิยาม ลักษณะและแบบของนิติกรรม 
การแสดงเจตนา ความสมบูรณของนิติกรรม เง่ือนไขและเง่ือนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ การ
กอใหเกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบตาง ๆ ผลแหงสัญญา การผิดสัญญา การเลิกสัญญา มัดจํา เบี้ยปรับ และการ
เรียกคาเสียหาย รวมท้ังกฎหมายวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
 Comparative study of foreign and Thai laws of juristic acts and contracts; definition, 
nature and forms of juristic acts; declaration of intention; validity of juristic acts; conditions and 
time affecting juristic acts; periods of time and prescription; formation of contracts; various types 
of contracts; effect of contracts; default of contracts; cancellation of contracts; earnest, 
penalties and claim for damages; law concerning unfair contract terms. 
 
LWM 632 กฎหมายลักษณะทรัพยสินและท่ีดินข้ันสูง     3(3-0-6)   
   (Advanced Law of Property and Land Use)  
 กฎหมายลักษณะทรัพยสินและท่ีดินของไทยและตางประเทศ นิยาม ความหมายและประเภทของทรัพย
และทรัพยสิน การไดสิทธิในทรัพยสิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ทรัพยสิทธิอ่ืนๆ การจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสิน 
การใชและขอจํากัดในการใชสิทธิในทรัพยสิน นิยามความหมายของท่ีดิน นโยบายการใชท่ีดิน การควบคุมการใช
ท่ีดิน การกําหนดสิทธิในท่ีดิน การจัดท่ีดิน การปฏิรูปท่ีดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม นิติบุคคลอาคารชุด 
 Foreign and Thai laws of property and land use; definition and categories of things and 
property; acquisition of rights in property, ownership, possesssory rights, other real rights; 
registration of rights in property; exercise and restriction of the owner’s rights. Definition of land; 
land use policy and land use control; determination of rights in land; allocation; land reform; 
issuance of documents of titles; registration of rights and juristic acts; and condominium as 
juristic person.  
 
LWM 633 กฎหมายลักษณะประกันภัยข้ันสูง       3(3-0-6)   
   (Advanced Law of Insurance)  
 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายลักษณะประกันภัยของไทยและตางประเทศ สัญญาประกันภัย ประกัน
วินาศภัย ประกันภัยในการรับขน ประกันภัยคํ้าจุน และการประกันชีวิต กฎหมายการประกันหนี้ดวยบุคคลและ
ทรัพย: สัญญาคํ้าประกัน จํานอง จํานํา และการประกันในลักษณะอ่ืนๆ 
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 Comparative analysis of foreign and Thai laws of insurance; contracts of insurance: 
casualty insurance, maritime insurance, guarantee insurance, life insurance; laws relating to 
guarantee debt by person or by property, i.e. suretyships, mortgage, pledge and other types of 
guarantees. 
 
LWM 634 กฎหมายลักษณะลมละลายและฟนฟูกิจการข้ันสูง   3(3-0-6)  
   (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.  
 
LWM 635 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับกฎหมายเศรษฐกิจ   3(3-0-6)   
   (Theories of Political Economy and Economic Law)  
 ปรัชญาเศรษฐศาสตรการเมืองและกฎหมายเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองกับ
กฎหมายเศรษฐกิจ บทบาทกฎหมายเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ตั้งแตการผลิต การบริโภค บทบาทของ
รัฐและเอกชนในกิจกรรมเศรษฐกิจ แนวทางการวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจของไทย และแนวโนมทิศทางของ
เศรษฐกิจโลก บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจในการสงเสริมและกํากับดูแลเศรษฐกิจ แนวโนมของการออก
กฎหมายเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
    Philosophy of political economy and economic law; relations between theories of 
political economy and economic law; roles of economic law in the free economic system: 
production, consumption and role of State and private sectors in economic activities; analysis of 
Thai economic problems; and directions of world economy; the role of laws pertaining to 
promotion and supervision of economic sectors; trends in laws and legislation promulgated to 
solve economic problems.  
 
LWM 636 กฎหมายการลงทุนทางธุรกิจและการแขงขันทางการคา   3(3-0-6) 
   (Law of Business Investment and Competition Law) 
 วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม การผูกขาดและการกีดกันทางการคา
ระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ นโยบายและมาตรการของรัฐในการควบคุม แทรกแซง ปองกัน
การผูกขาด การกีดกันทางการคา การแขงขันทางการคาท่ีปราศจากความเปนธรรมในการประกอบธุรกรรมของ
เอกชน วิเคราะหกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของกับการปองกันการผูกขาดและการแขงขันท่ีไมเปนธรรมทางการคา การ
ใชและการตีความกฎหมายแขงขันและปองกันการผูกขาดทางการคาของไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศและกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ                     
 Comparative analysis of modalities of unfair trade competition, international trade 
monopoly and protectionism affecting economic system; State’s policy and measures in 
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control, intervention, prevention of monoply, protectionism and unfair trade practices. Analyze 
Thai laws on trade monopoly and unfair trade competition; application and intepretation of 
Thai competition law and anti-trust law in comparision with foreign laws and international trade 
legislations.  
 
LWM 637 กฎหมายภาษีอากรข้ันสูงและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Advanced Taxation Law and Business Tax Planning) 
 ทฤษฎีการจัดเก็บภาษี บทบาทการจัดเก็บภาษีในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางกฎหมายภาษี 
กฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุมครองเอกชนผูเสียภาษี 
ประเภทของภาษีอากร: ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบายภาษีอากร เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจหรือเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลของไทย สนธิสัญญาปองกันการเก็บภาษีซอนระหวาง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ การจัดเก็บภาษีอากร รูปแบบอ่ืน นอกจากภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและภาษีศุลกากร การวางแผนภาษีอากรใหสอดคลองเหมาะสมกับประเภทขององคกรธุรกิจและสัญชาติ
ของผูรวมลงทุน  
 Theories of taxation; role of taxation in economic system; relations between tax law, 
public finance law and fiscal law; tax base, tax rate, taxation and proection of tax payer; tax 
categories: revenue tax, custom tax, excise tax, income tax, value added tax, special business 
tax, property tax, estate tax, etc.; formulation of taxation policies to solve economic problems 
or for economic development; personal and corporate income tax in Thailand; double taxation 
treaties between Thailand and other countries; other forms of tax collecting, besides income 
tax, value added tax, special business tax, custom tax; determining taxable events, calculating 
taxes to be assessed; tax planning suitable to types of business organizations and nationality of 
joint investors 
 
LWM 638 กฎหมายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และการพลังงาน   3(3-0-6) 
   (Law of Agriculture, Natural Resources, and Ennergy)  
 ประวัติพัฒนาการกฎหมายเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในตางประเทศและประเทศไทย ความสําคัญ
ของภาคเกษรตรกรรมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ กฎหมายท่ีดินและกฎหมายเก่ียวกับการ
จัดการท่ีดิน กฎหมายเก่ียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร กฎหมายเก่ียวกับแร กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปาไม 
อุทยานแหงชาติท้ังบนบกและในทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
แบบยั่งยืน กฎหมายองคการการคาโลก/แกตตวาดวยการคาสินคาเกษตร และความตกลงทวิภาคีวาดวยการคา
สินคาเกษตร 
 Historial development of natural resources and agricultural laws in foreign countries and 
Thailand; importance of agricultural sectors on economic and social development of nations; 
land law laws relating to land management; laws on agriculture and agrucltural institutes, laws 
concerning minerals, natural gas, oil, forests, national parks, both on land and under the sea, 
biodiversity; sustainable exploitation and conservation of natural resources; as well as 
WTO/GATT laws on trade in agriculture and bilateral FTA on on trade in agriculture. 
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LWM 639 กฎหมายการบริหารธุรกิจและการบริหารงานบุคคล   3(3-0-6)   
   (Law of Personnel and Business Administration)      
 หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจและการจัดการงานบุคคล การแกปญหาการบริหารธุรกิจดวยการ
ระดมทุน การแกไขปญหาการจัดการงานบุคคลท้ังในภาคธุรกิจขนาดใหญและขนาดเล็ก รวมท้ังการพัฒนา
กฎหมายไทยประเภทนี้โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศตะวันตก 
 Principles of law governing business administration and personnel management; 
solutions of business administration problems by mobilizing capitals; solutions of personnel 
management problems in big and small enterprises, as well as legal development of such Thai 
laws in comparision with these laws in Western countries. 
 
LWM 640 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานข้ันสูง    3(3-0-6) 
   (Advanced Labour Law and Labour Court Procedure)  
 กําเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยและตางประเทศ หลักพ้ืนฐานของกฎหมายแรงงาน 
กฎเกณฑและกฎขอบังคับเก่ียวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ 
และกฎหมายประกันสังคม การระงับขอพิพาทแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน  
 Origine and evolution of foreign and Thai labour law; basic principles of labour law; rules 
and regulation on labour policy of State; labour protection law; labour relations law; and social 
security law; settlement of labour disputes and judicial procedure of labour court. 
 
LWM 641 กฎหมายการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย   3(3-0-6) 
   (Law of Monetary, Banking, and Securities Exchange)  
 ความหมายและความสําคัญของสถาบันการเงินและการธนาคาร นโยบายของรัฐและบทบาทของธนาคาร
แหงประเทศไทย และองคกรของรัฐในการกํากับดูแล สถาบันการเงินและธนาคาร การปริวรรตเงินตรา การ
แลกเปลี่ยนเงินตราและเสถียรภาพของเงิน นโยบายและมาตรการในการดูแลสภาพคลอง และทุนสํารองเงินตรา
ระหวางประเทศ กฎหมายและขอบังคับท่ีอยูภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย และองคกรของรัฐท่ี
เก่ียวของบทบาทของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชยในการระดมเงินออม การใหเครดิตหรือสินเชื่อในรูปแบบ
ตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธุรกิจบริการของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย 
ตลอดจนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของประเภทของเครดิตและตราสารทางการเงินตาง ๆ การบริหาร
ความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การชําระเงินและการโอนเงิน 
 Definition and importance of financial and banking institutions; state policy and roles of 
the Bank of Thailand and other state organizations to supervise financial and banking 
institutions; currency exchange and security of currency; policy and measures to control 
liquidity, International Reserved Fund; laws and regulations under the authority of the Bank of 
Thailand and other state organizations. Roles of financial institutions and commercial banks to 
mobilize saving and issue loans and other types of credit affecting the Banks to mobilize saving 
and issue loans and other types of credit affecting the whole economy; service business of 
financial institutions and commercial banks; including the form of business transactions 
involved, types of credit and other negotiable instruments, risk management derived from 
fluctuations of the exchange rate, payment and transfer of money.  
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LWM 642 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Intellectual Property Law)  
 เปรียบเทียบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยและตางประเทศ พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 Comparison of foreign and Thai intellectual property law; Copyright Act, Patent Act, 
Trademark Act, Act of Establishment and Procedure of Intellectual Property and International 
Trade Court, and other related laws. 
 
LWM 643 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดในผลิตภัณฑข้ันสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Law of Consumer Protection and Products Liability) 
 ทฤษฎีกฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ ความหมายของผูบริโภค การคุมครองสิทธิของผูบริโภคและธุรกิจ
การคาตามพระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค สินคาไมปลอดภัย และกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายอาหาร ยา 
เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ การพิมพ วิทยุและโทรทัศน การกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด หลักกฎหมาย
วาดวยความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑสินคาและบริการ ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีสวน
สําคัญตอการกําหนดลักษณะของบรรจุภัณฑ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับตางประเทศ 
 Comparative theories of torts law; definition of consumers; consumer protection and 
trade business under the Act of Consumer Protection and Unsafe Product, and other laws, i.e. 
laws of foods, drugs, cosmetics and toxics, printing, radio and television; including laws relating 
to price fixing and antitrust law; principles of law on liability for injuries or damages deriving 
from products of goods and services. Environmental issues in the determination of packagings 
characteristics by comparative studies of foreign and Thai laws. 
 
LWM 644 กฎหมายการระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการข้ันสูง            3(3-0-6)  
    (Advanced Law of Disputes Resolution and Arbitration) 
  ลักษณะ รูปแบบ และเหตุผลในการเลือกใชวิธีการระงับขอพิพาททางการคา ทฤษฎี หลักกฎหมายและ
เทคนิควิธีท่ีนํามาใชในการระงับขอพิพาท วิวัฒนาการ ขอดีและขอเสียของวิธีการอนุญาโตตุลาการ ขอพิจารณาใน
การเจรจาและยกรางสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกสถานท่ีพิจารณาและกฎหมายบังคับ ท้ังท่ีเปนกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหวางประเทศ 
 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. 
 
LWM 645 สัมมนากฎหมายเอกชน         3(3-0-6)  
    (Seminar on Private Law)  
  สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายแพง ธุรกิจและการลงทุนเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยาง
ลึกซ้ึงท่ีนําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหา
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กฎหมายแพง ธุรกิจและการลงทุนเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายแพง ธุรกิจและการลงทุน โดยฝก
นักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ  
 Seminar on principal issues in investment, business and civil law and jurisprudence in 
which students shall profoundly understand principles of law, leading to find research topics 
and research questions for thesis or independent study; analysis of investment, business, and 
civil law problems for legal solutions and development of business law by which students shall 
be able to analize legal problems and present academic reports and other methods.    
 
   หมวดวิชากฎหมายระหวงประเทศ (International Law) 
LWM 646 กฎหมายเปรียบเทียบข้ันสูง        3(3-0-6)  
    (Advanced Comparative Law) 
  หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายเปรียบเทียบ ความหมายและความสําคัญของการเปรียบเทียบกฎหมาย ประวัติ
พัฒนาการของกฎหมายเปรียบเทียบ ความเก่ียวพันของกฎหมายเปรียบเทียบกับนิติศาสตรแขนงอ่ืน นิติวิธีท่ีใชใน
การเปรียบเทียบกฎหมาย หลักพ้ืนฐานในการจัดสกุลกฎหมายของโลกจากอดีตถึงปจจุบัน ปญหาอันเกิดจากการ
จัดสกุลกฎหมาย วิเคราะหแนวคิดพ้ืนฐานของสกุลกฎหมายท่ีสําคัญของโลกในปจจุบัน อันไดแก สกุลกฎหมายโร
มาโน-เยอรมานิค สกุลกฎหมายคอมมอนลอว สกุลกฎหมายสังคมนิยม และสกุลกฎหมายศาสนาและขนบนิยม  
 Basic principles of comparative law; definition and significance of comparison of laws; 
historical development of comparative law; relation of comparative law with other branches of 
legal science; legal methods to be applied in the comparision of laws; basic principles in the 
classification of legal system in the world from ancient to present; problems deriving from the 
classification of legal system; analysis of basic thoughts of principal legal systems in the present 
world: Romano-Germanic, Common Law, Socialist Law, canon and customary laws. 
 
LWM 647 ทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธระหวางประเทศ   3(3-0-6)  
    (Theories of Law and International Relations)  
  ปรัชญาท่ีเปนรากฐานทฤษฎีกฎหมายและความสัมพันธระหวางประเทศ ทฤษฎีระบบโลกและสังคม
ระหวางประเทศ ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศ ทฤษฎีและหลักกฎหมายเก่ียวกับ
การเมืองระหวางประเทศ การกอการรายระหวางประเทศ การขัดแยงระหวางประเทศทางดานอาวุธและสงคราม 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทฤษฎีสถาบันระหวางประเทศและ
ระบบการบริหารองคการระหวางประเทศ ทฤษฎีการประสานงานและความกลมเกลียวสอดคลอง รวมท้ังการ
ระงับขอพิพาทขององคการระหวางประเทศ 
 Philosophical theories of law and international relations; theory of world system and 
international society; diplomatic history and history of international relations; theories and 
principles of law relating to international politics, international terrorism, international armed 
conflicts and war; theories of political economy and international economic cooperation; 
theories of international institutions and international organizations administration; theories of 
coordination and harmonization; settlement of disputes of international organizations. 
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LWM 648 กฎหมายระหวางประเทศข้ันสูง       3(3-0-6)  
    (Advanced International Law) 
  ลักษณะและบอเกิดกฎหมายระหวางประเทศ  ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับ
กฎหมายภายใน สภาพบุคคล เขตแดน และเขตอํานาจของรัฐทางบก ทางน้ํา ทางทะเล และนานฟา การรับรองรัฐ
และการรับรองรัฐบาล สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของรัฐในกฎหมายระหวางประเทศ องคการของรัฐในนิติ
สัมพันธระหวางประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหวางประเทศของรัฐ การใชและการตีความกฎหมาย
ระหวางประเทศ  
 Nature and sources of international law; relations between international and national 
laws; subjects of international law; terrirory and land, water, sea and air frontiers of states; 
recognition of states and governments; rights and duties of states and state responsabilities in 
international law; state immunities; state organizations in international juristic relations; treaties 
and international obligations of states; application and interpretation of international law. 
 
LWM 649 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ      3(3-0-6)  
    (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 
 Philosphy founding theories of internatioanl economic law; historical deveopment of 
principles of law relating to international economic relations: World Trade Organization (WTO), 
International Monetary Fund (IMF), World Bank and other UN specialized agencies in economics. 
Rules and regulations of international economic relations and groupings, various regioinal 
commercial and economic groupings, e.g. European Union, NAFTA, ASEAN, etc.; rights and duties 
of members states of free trade agreements (FTA) in the framework of WTO, GATT and BTN, 
international trade agreements on tariffs; various meseures of States in the intervention and 
protection of unfair trade acts from international trade groupings.    
 
LWM 650 กฎหมายองคการระหวางประเทศ       3(3-0-6)  
    (Law of International Organizations)  
  แนวคิดทฤษฎีของการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ ประวัติพัฒนาการความคิดในการสรางความ
แข็งแกรงใหกับองคการระหวางประเทศ สภาพนิติบุคคลขององคการระหวางประเทศ ตามกฎหมายระหวาง
ประเทศและกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก โครงสรางองคกร อํานาจหนาท่ีและการบริหารองคการระหวาง
ประเทศและเจาหนาท่ีระหวางประเทศ กฎหมายเก่ียวกับองคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค รูปแบบการ
พัฒนาองคการระหวางประเทศในอนาคตใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประมวลกฎหมายระหวางประเทศและ 
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การระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศในกรอบกลไกขององคการระหวางประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค  
 Concepts and theories of the establishment of international organizations; historical 
development of thoughts in empowerment of international organizations; legal personality of 
international organizations according to international law and internal laws of its member states; 
organizational structure, powers and duties of international organizations; and the administration 
of international organizations and international officers. Future modalities of international 
organizations that play an important role in the codification of international laws and the 
international settlement of disputes under the mechanism of international  organizations at 
global and regional levels. 
  
LWM 651 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยความสัมพันธทางการทูตและการกงสุล   3(3-0-6)  
    (International Law of Diplomatic and Consular Relations) 
  กฎหมายและกฎเกณฑเก่ียวกับกฎหมายการทูตภายใตอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการ
ทูต ค.ศ.1961 ความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ.1963 และอนุสัญญาเก่ียวกับคณะทูตสัมพันธไมตรีพิเศษ รวมท้ัง
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยคณะผูแทนของรัฐในความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศท่ีมีลักษณะสากล ค.ศ. 
1975. 
 Law and rules relating to diplomatic laws under the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations in 1961, on Consular Relations in 1963, and the Convention on Special Missions; as 
well as the Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with 
International Organizations of a Universal Character in 1975.  
 
LWM 652 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญา     3(3-0-6)  
   (International Law of Treaties)  
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญาภายใตอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 บอเกิดของกฎหมายสนธิสัญญา ทฤษฎีความผูกพันธระหวางประเทศของสนธิสัญญา ความ
แตกตางระหวางสนธิสัญญาระหวางประเทศและสัญญาระหวางประเทศ ประเภทของสนธิสัญญา การทํา
สนธิสัญญา การมีผลบังคับใชและการสิ้นผลของสนธิสัญญา การยอมรับและการใชบังคับสนธิสัญญาในกฎหมาย
ภายใน การวิเคราะหปญหากฎหมายเก่ียวกับการใชบังคับและการตีความอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยสนธิสัญญา 
ค.ศ. 1969 
 International legal theory and principles of treaties under the 1969 Vienna Convention 
on the Law of Treaties; sources of law of treaties; theories of international obligation of treaties; 
difference between international treaties and contracts; classification of treaties; conclusion of 
treaties, effects and termination of treaties; acceptance and application of treaties in internal 
laws; analysis of legal issues on the application and interpretation of 1969 Vienna Convention 
on the Law of Treaties. 
 
LWM 653 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล      3(3-0-6)  
   (International Law of the Sea)  
 ทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทะเลภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติกรุงเวียนนาวาดวย 
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กฎหมายทะเล ค.ศ. 1970 การกําหนดและการปกปนอาณาเขตเขตทางทะเล สิทธิหนาท่ีของรัฐชายฝงท้ัง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง ปญหากฎหมายเก่ียวกับทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะและการ
ประมง การขุดแรธาตุ น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรอ่ืนๆ ในทะเล ซ่ึงรัฐชายฝงมีอธิปไตยหรือในเขตทะเล
ทับซอนและเขตทะเลหลวง หลักกฎหมายเก่ียวกับรัฐท่ีเปนเกาะและรัฐท่ีไมมีทางออกทะเล การแบงผลประโยชน
ของมรดกรวมกันแหงมวลมนุษยชาติ ทาทีการเมืองของประเทศมหาอํานาจและประเทศอาเซียนท่ีมีตอกฎเกณฑ
ขางตนซ่ึงจะมีผลกระทบตอประเทศไทย   
 Theories of international law of the sea under the 1970 UN Convention on the Law of 
the Sea; the delimitation and demarcation of boundary in the sea; rights and duties of coastal 
states, both in economic and political interests; legal problems on territorial sea, exclusive 
economic zone and fishery zone, mining, oil and natural gaz exploitation and other resources in 
the sea, inwhere coastal states exercise their soverignity or in contigue zone and high seas; 
principles of law on island and landlock states; partition of interests on common heritage of 
mankind; political positions of superpowers and ASEAN countries vis-à-vis such regulations that 
will affect Thailand. 
 
LWM 654 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทางน้ํา       3(3-0-6)  
   (International Law of Waterways) 
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเก่ียวกับระบอบทางน้ําระหวางประเทศ กฎเกณฑระหวางประเทศเก่ียวกับการ
กําหนดและการปกปนเขตแดนทางน้ําระหวางประเทศ: แมน้ํา ทะเลสาบและคลองระหวางประเทศ อํานาจ
อธิปไตยและสิทธิหนาท่ีของรัฐริมฝง ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
เอนกประสงคจากทางน้ําระหวางประเทศ เชน การเดินเรือ การประมง การสรางเข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและ
การชลประทาน รวมท้ังการนันทนาการและการทองเท่ียว 
 Theories and principles of laws relating to the regime of international waterways; 
international rules concerning the determination and demarcation of frontiers in international 
waterways: international rivers, lakes and canals; souverignity, rights and duties of riparian states; 
international cooperation for the conservation and multiple proposed utilisation of international 
rivers and lakes: navigation, fishery, dame building for electricity generation and irrigation, as 
well as recreation and tourism. 
 
LWM 655 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยอากาศและอวกาศ    3(3-0-6)  
   (Inernatioanal Air and Outer Space Law) 
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับระบอบอากาศและอวกาศ พรมแดนทางอากาศและ
อวกาศ อํานาจอธิปไตยเหนือนานฟาและอํานาจของรัฐในการควบคุมการใชสนามบิน กฎเกณฑวาดวยการจลาจร
และการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศ การออกกฎ
และขอบังคับระหวางประเทศในกิจกรรมอวกาศท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ การใชบริเวณหวงอวกาศใน
ปจจุบันและอนาคต ระบอบกฎหมายของหวงอวกาศและดวงดาวตางๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศและ
การจดทะเบียนยานอวกาศ ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมดานอวกาศ การชวยเหลือนักบิน
อวกาศและยานอวกาศเม่ือประสบภัย กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการใชหวงอวกาศเพ่ือประโยชนทาง
การทหารและเศรษฐกิจ  
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     Theories and principles of international law on air and outer space regime and frontiers; 
souvereignity over territorial air and State powers to control the use of airports; rules on 
international air traffics and transports; international organizations to control air traffics; 
international rules and regulations for outer space activities at national and international levels; 
present and future uses of outer space; legal regime of outer space and various stars; legal 
status of spacecrafts and their regislation; liabilitiy of damages deriving from outer space 
activities; emergency reliefs of astronauts and spacecrafts; international law on the use of outer 
space for military and economic interests.   
 
LWM 656 กฎหมายประเทศวาดวยการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ   3(3-0-6)  
   (International Law of Armed Conflicts)  
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการขัดแยงดวยกําลังอาวุธ กฎหมายและกฎเกณฑวา
ดวยการขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการรายระหวางประเทศ รวมท้ังความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาการขัดแยงดวยกําลังอาวุธและการกอการราย 
 Philosophy and theories of international law on arms conflicts; laws and regulations 
concerning international arms conflicts and terrorism; as well as international cooperation for 
preventing and solving problems of international arms conflicts and terrorism.  
 
LWM 657 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน    3(3-0-6)  
   (International Law of Human Rights) 
 ปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนของสันติบาตชาติและองคการ
สหประชาชาติ การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติภายใตระบอบกฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมท้ังการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย 
 Philosophy and theories of human rights law; protection of human rights by the League 
of Nations and the United Nations; protection of human rights at regional and international 
levels under the international law regime; protection of human rights under the Constitution 
and Thai laws. 
 
LWM 658 กฎเกณฑวาดวยการขัดกันของกฎหมายข้ันสูง    3(3-0-6)  
   (Advanced Rules on Conflict of Laws)  
 นิติปรัชญาและทฤษฎีเก่ียวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธท่ีมีองคประกอบตางชาติแทรกซอน 
หลักท่ัวไปวาดวยการขัดกันของกฎหมายและการแกปญหาการขัดกันของกฎหมายในเรื่องตางๆ การขัดกันของเขต
อํานาจศาล และการยอนสง หลักเกณฑวาดวยการขัดกันของกฎหมายของไทย พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกัน
แหงกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว ความตกลงในการเลือกใชกฎหมาย
บังคับแกสัญญา 
 Legal philosophy and theories on conflict of laws; legal relations pertaining foreign and 
aliens compositions; general principles of conflict of laws and its solutions, conflict of 
jurisdictions and renvoi; Act Concerning Conflict of Laws; Nationality Act; acquisition of rights or 
status by aliens; the Agreement on choice of law in contracts. 
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LWM 659 กฎหมายสหภาพยุโรปข้ันสูง         3(3-0-6)  
   (Advanced European Union Law) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของกลุมประเทศยุโรป ลักษณะพิเศษของสภาพนิติบุคคลระหวาง
ประเทศของสหภาพยุโรป ความสัมพันธและความแตกตางระหวางกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายระหวาง
ประเทศ หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีกําหนดโครงสรางสถาบันและอํานาจหนาท่ีของสหภาพยุโรป อํานาจศาลแหง
สหภาพยุโรป สิทธิและหนาท่ีของรัฐภาคีภายใตพันธะของสหภาพยุโรป หลักกฎหมายเศรษฐกิจ การคา การเงิน 
การคลังของสหภาพยุโรป มาตรการรวมตัวทางเศรษฐกิจ กฎหมายแขงขันทางการคาของสหภาพยุโรป มาตรการ
เศรษฐกิจภายในและภายนอกของสหภาพยุโรปท่ีมีผลกระทบตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวาง
สหภาพยุโรปกับตางประเทศ  
 Historical development of regional grouping in Europe; specific nature of legal 
personality of European Union; relations and difference between European Union Law and 
International Law; general principles of law of institutions governing the organizational structure, 
powers and duties of European Union, as well as jurisdiction of the European Court of Justice; 
rights and duties of its member states; principles of economic, commercial, financial and fiscal 
laws governing economic integration of its member states; internal and external economic 
measures of European Union affecting economic, external relations of European Union with 
foreign countries.  
 
LWM 660 การศึกษากฎหมายอาเซียนข้ันสูง       3(3-0-6)  
   (Advanced ASEAN Legal Studies) 
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการจัดตั้งสมาคม
อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศของอาเซียนโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทาง กฎหมายและความตก
ลงตางๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน โครงสรางและองคกรยอยของอาเซียน ความสัมพันธระหวาง
กฎหมายอาเซียนกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาท่ีของรัฐภาคีภายใตพันธะของอาเซียน ความรวมมือ
ดานตางๆ ของอาเซียนในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง และระหวางอาเซียนกับประเทศหรือกลุมประเทศอ่ืนนอก
ภูมิภาคอาเซียน โดยเนนกิจกรรมตาง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน ตลอดจนศึกษาวิเคราะหระบบกฎหมาย
ภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
 Historical development of regional grouping in South East Asia and establishment of 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) considering its legal personality by ASEAN legal 
instruments and agreements among ASEAN member states, especially ASEAN Charter, its 
structure and subsidiary organs; relations between ASEAN law and international law; rights and 
duties of members states under ASEAN obligations; different aspects of ASEAN co-operation 
among its member states and between ASEAN and other countries or groups outside the region, 
particularly those activities by Thailand within the framework of ASEAN; as well as study internal 
law systems of ASEAN member states. 
 
LWM 661 กฎหมายความรวมมือเศรษฐกิจของประเทศลุมแมน้ําโขง   3(3-0-6)  
   (Law of Economic Cooperation of Mekong Basin)  
 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง การจัดตั้งคณะกรรมการ      
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แมน้ําโขงตอนลางภายใตการอุปภัมภของสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง สภาพนิติบุคคลระหวาง
ประเทศของท้ังสององคการโดยพิจารณาจากตัวของตราสารทางกฎหมายและความตกลงตางๆ ของคณะกรรมการ
แมน้ําโขงตอนลางและคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง โครงสรางและองคกรยอยขององคการท้ังสอง ความสัมพันธ
ระหวางกฎหมายแมน้ํ าโขงกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาท่ีของรัฐภาคีภายใต พันธะของ
คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ความรวมมือดานตางๆ ของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 
และระหวางคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงกับประเทศหรือกลุมประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะ
กิจกรรมของโครงการความรวมมือ Greater Mekong Subregion (GMS) ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายใน
ของรัฐริมฝงแมน้ําโขง 
 Historical development of regional grouping of riparian States in the Mekong river basin; 
the establishment of the Mekong Committee of the Lower Mekomg Basin and the Mekong 
Commission; and examine their international legal personality by Mekong instruments and 
agreements among Mekong riparian states; their structure and subsidiary organs; relations 
between Mekong law and international law; rights and duties of members states under Mekong 
obligations; different aspects of Mekong co-operation among its member states and between 
ASEAN and other countries or groups outside the region, especiallly those activities of 
cooperation projects of Greater Mekong Subregion (GMS); as well as study internal law systems 
of Mekong riparian states. 
 
LWM 662 สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ        3(3-0-6)  
   (Seminar on International Law) 
 สัมมนาปญหากฎหมายระหวางประเทศเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจหลักกฎหมายอยางลึกซ้ึงท่ีนําไปสูการคนพบ
ปญหาวิจัยหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายระหวางประเทศเพ่ือนําไปสูการ
แกไขปญหาและพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอ
ผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ  
 Seminiar on international law issues in which students shall profoundly understand 
principles of law, leading to find research questions and topics for thesis or independent study. 
Analysis of international law issues for problem-solvings and development of international law 
by which students shall be able to analize legal issues and present academic reports and other 
methods.    
 
   หมวดวิชากฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Law) 
LWM 663 กฎหมายการคาระหวางประเทศข้ันสูง      3(3-0-6)  
   (Advanced International Trade Law)  
 กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและกํากับการนําเขาและสงออกของไทย ท้ังท่ีเปนกรณีท่ัวไปและกรณีเฉพาะ
สินคา กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร หลักกฎหมายการคาของตางประเทศ ความตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศของแกตตและองคการการคาโลก หลักการของแกตตเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคา และสงเสริมการคาท่ี
เปนธรรม และความตกลงยอยท่ีเก่ียวของ เชน ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา การอุดหนุนและ
มาตรการตอบโต การทุมตลาด และอากรตอตานการทุมตลาด รวมท้ังกฎเกณฑและกฎระเบียบทางการคาบริการ
ระหวางประเทศขององคการการคาโลก 
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 Laws regarding the control and supervision of import and export from Thailand, both 
general and specific goods ; law and procedures on customs; legal principles of foreign laws of 
some countries and trade agreements, namely GATT and WTO; principles of GATT on trade 
liberalization and the promotion of fair trade; and related arrangements, e.g. technical barriers 
to trade, subsidies and counter vailing measures, dumping and anti-dumping, as well as WTO 
rules and regulations on international trade in services. 
 
LWM 664 กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ         3(3-0-6)  
    (International Investment Law) 
  กฎหมายธุรกิจวาดวยการสงออกและนําเขา ระบบภาษีธุรกิจระหวางประเทศ การโอนเทคโนโลยีให
ประเทศกําลังพัฒนา การประกอบการของบรรษัทขามชาติ กฎหมายและหลักปฏิบัติการลงทุนระหวางประเทศ 
กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของไทยในฐานะประเทศผูรับการลงทุน เชน กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หลักกฎหมายการลงทุนของบางประเทศ เชน  เวียดนาม ลาว 
เขมร และจีน ความตกลงระหวางประเทศในการสงเสริมและคุมครองการลงทุน อนุสัญญาภาษีซอน อนุสัญญาวา
ดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน ความตกลงระหวางภูมิภาคประเทศเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน (AICO) 
แนวโนมอนาคตความตกลงระหวางประเทศในการเปดเสรีทางการลงทุนในกรอบ APEC รางความตกลงพหุภาคี
ทางการลงทุน (MAI) การเปดเขตเสรีการลงทุนของอาเซียน (AIA) 
  Business law on import and export; international business tax system; technology 
transfer to developing countries, transnational enterprises’transactions, legal practices of 
international investment; law on investment in Thailand as a host country, e.g. business law for 
non-Thais, law on the promotion of investment; principles of foreign investment laws: Vietnam, 
Lao PDR., Cambodia and China; agreements on investment promotion and protection; 
conventions on double taxation; International Convention on the Settlement of Investment 
Disputes; AICO; agreements and future trends on the conclusion of international agreements on 
investment liberalization within APEC; Multilateral Agreement of Investment Guarantees-MIGA; 
ASEAN Investment Areas (AIA). 
 
LWM 665 กฎหมายธุรกรรมทางการคาระหวางประเทศ    3(3-0-6)  
   (International Law on Business Transactions) 
 กฎหมายและกฎเกณฑเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบริการระหวางประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีใชกับ
การคาสินคาระหวางประเทศ กิจการธนาคารระหวางประเทศ การโอนเงินตราตางประเทศ การใหเครดิต การกูเงิน
ระหวางธนาคาร การคํ้าประกันระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ความรับผิดชอบของผูรับประกัน การวิเคราะหทาทีของประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตอการประกอบธุรกิจ
บริการ ประเด็นปญหาความขัดแยงในการเจรจาพหุภาคีการคาภาคบริการในกรอบขององคการการคาโลกและ
ผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนา 
 Laws and regulations on international service business enterprises comparing with laws 
governing international trade of goods; international banking, foreign currency transfer, 
international guarantee, international insurance; rules and procedures governing responsibilities 
of insurers; analysis of positions of developed and developing countries on service business 
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enterprises; issues of multilateral trade negotiations conflicts on trade in services under the 
WTO framework and its implications on developing countries.   
 
LWM 666 กฎหมายการเงินระหวางประเทศ        3(3-0-6)  
   (International Financial Law)  
 หลักกฎหมายเก่ียวกับการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ ลักษณะของกฎหมายและกฎเกณฑวา
ดวยการประกอบธุรกิจบริการทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและ
บทบาทของกฎหมายท่ีใชกับการเงินในแงธุรกิจตางประเทศ เชน กิจการธนาคารระหวางประเทศ การรวมทุนใน
กิจการธุรกิจระหวางประเทศ การกูเงินระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ การคํ้าประกันระหวาง
ประเทศ การลงทุนรวมกับตางประเทศในสัญญาสัมปทานฯลฯ การลงทุนของตางชาติในประเทศไทย การลงทุน
ของคนไทยในตางประเทศ และการรวมลงทุนของนักลงทุนไทยกับตางชาติ การออกพันธบัตรในตางประเทศของ
บริษัทเอกชน การกูยืมเงินจากตางประเทศเพ่ือการลงทุน ท้ังจากสถาบันเอกชน รัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ 
 Principles of international monetary and banking law; nature of laws and regulations 
governing international monetary and banking service business transactions, in comparision with 
nature and roles of law applicable to foreign business: international banking enterprises, joint 
venture in international business enterprises, international loan, international insurance, 
international guarantee, joint venture with foreign concessions,etc; foreign investment in 
Thailand, Thai investment in foreign countries, and joint ventures between Thai and foreign 
investors, issues of bond in foreign countries by private companies; foreign loans for 
investment,from private institutions, foreign governments and international organizations.   
 
LWM 667 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ    3(3-0-6)  
   (Law of International Commercial Arbitration)  
 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการระงับกรณีพิพาททางการคาโดยใชอนุญาโตตุลาการทางการคา
ระหวางประเทศ หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ องคประกอบ
และประเภทของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ กฎหมายท่ีใชกับวิธีสบัญญัติและสารบัญญัติเก่ียวกับ
อนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ การจัดตั้งและการจัดองคการของอนุญาโตตุลาการทางการคา
ระหวางประเทศ: อํานาจหนาท่ี, เขตอํานาจอนุญาโตตุลาการ, วิธีพิจารณาความของอนุญาโตตุลาการทางการคา
ระหวางประเทศ รวมท้ังคําตัดสิน การยอมรับและการบังคับตามคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวาง
ประเทศ 
 Principles of law and practices concerning international commercial arbitration; elements 
and types of international commercial arbitration; applicable laws to international commercial 
arbitration procedures and substances.The establishment and organization of international 
commercial arbitration: powers, duties, jurisdiction, and conduct of proceedings of international 
commercial arbitration, as well as of awards in international commercial arbitration; recognition 
and enforcement of arbitral awards.   
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LWM 668 กฎหมายพาณิชยนาวีข้ันสูง        3(3-0-6)  
   (Avanced Maritime Law) 
 กฎหมายเก่ียวกับการขนสงสินคาทางทะเลรูปแบบตางๆ ความสําคัญและบทบาทของตราสงสินคาทาง
ทะเล การเชาเหมาเรือในลักษณะตางๆ กฎหมายเก่ียวกับเรือเดินทะเล ความผิดและการจํากัดความรับผิดชอบของ
เจาของเรือ และผูขนสง การดักเรือ การจับจองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิด อันเกิดจากการเรือโดนกัน 
การชวยเหลือกูภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปและการประกันภัยทางทะเล รวมท้ังศึกษาลักษณะและ
รูปแบบการประกอบธุรกิจขนสงสินคาทางทะเล  
 Law concerning carriage of goods by sea; importance and roles of bill of lading; charter 
parties; law of the sea; offense and restriction of ship owner’s liabilities and carrier’s liabilities 
and sea preferential rights, liabilities arising from collision; rescuing and salvage, general average 
and marine insurance; including study of nature and forms of business relating to carriage of 
goods by sea. 
 
LWM 669 กฎหมายแรงงานระหวางประเทศ       3(3-0-6)  
   (International Labour Law)  
 ประวัติศาสตรและกําเนิดของกฎหมายแรงงานระหวางประเทศและการกอตั้งองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) บอเกิดท่ีมาและนิติบัญญัติของกฎหมายแรงงานระหวางประเทศกฎเกณฑและกฎระเบียบระหวาง
ประเทศท่ีใชบังคับกับกิจการแรงงาน: การคุมครองสิทธิแรงงาน, การจางงานและการวางงาน, แรงงานสัมพันธ, 
การประกันสังคม, และการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย รวมท้ังการใชบังคับและการตีความกฎหมายแรงงาน
ระหวางประเทศ 
 History and orignin of international labour law, the establishment of International Labour 
Organization; sources and legislation of international labour law; different international rules and 
regulations governing labour affairs: protection of labour rights, employment and 
unemployment, labour relations, social security, occupational health and safty; application and 
interpretation of international labour law. 
 
LWM 670 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)  
   (International Law of Natural Resources) 
 หลักกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับระบอบการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 
แรธาตุ กาซธรรมชาติ น้ํามัน ปาไม อุทยานแหงชาติ ท้ังบนบกและในทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
รวมมือระหวางประเทศเพ่ือการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 
 International law on the regime of  conservation and utilization of natural resources: 
minerals, natural gas, oil, forests, national parks, both on the land and under the sea, 
biodiversity; international cooperation for sustainable exploitation and conservation of natural 
resources. 
 
LWM 671 กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ      3(3-0-6)  
   (International Environmental Law) 
 หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีใชกับสิ่งแวดลอม วิกฤติสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศโลก  
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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 citizens’rights to live in a suitable environment; 
importance of environmental management on international trade system; laws  concerning 
controls of land utilization and city planning; legal measures and other measures to conserve 
the environment ; claims for damages in environmental cases.  
 
LWM 672 สัมมนากฎหมายการคาระหวางประเทศ     3(3-0-6)  
   (Seminar on International Trade Law) 
 สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายระหวางประเทศเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซ้ึงท่ี
นําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมาย
ระหวางประเทศเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ โดยฝกนักศึกษาใหสามารถ
วิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ  
 Seminiar on principal issues in international law and jurisprudence in which students 
shall profoundly understand principles of law, leading to find research topics and research 
questions for thesis or independent study. Analysis of international law problems for legal 
problem-solvings and development of international law by which students shall be able to 
analize legal problems and present academic reports and other methods.    
 
   หมวดวิชากฎหมายโทรคมนาคม การขนสงและโลจิสติกส  
      (Telecommunication, Transports and Logistics Law) 
LWM 673 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง       3(3-0-6)  
   (Advanced Information Technology Law)  
 ประวัติพัฒนาการกฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศในประเทศไทยและตางประเทศ หลักกฎหมาย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส การคุมครองขอมูลสวน
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การละเมิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และกฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศสําหรับประชาชน ปญหาอุปสรรคท่ีมีตอพัฒนาการทางกฎหมายของระบบ
อิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ผลกระทบทางกฎหมายท่ีมีตอกฎหมายบังคับใชอ่ืนๆ จากการท่ีนําเอา
กฎหมายอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธแทนการแสดงเจตนา
บนเอกสาร 
 Historical development of information technology laws in Thailand and foreign 
countries; legal principles on electronic business transactions, digital signature, electronic 
currency transfers, protection of electronic personal data, computer crimes violation of laws 
relating to information technology; e-commerce through internet system, digital signature; and 
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organic laws of constitution on development of information technology infrastructures; 
problems and obstacles on legal development of electronic system and digital signature; legal 
effects on law enforcement of the application of electronic laws and digital signature for 
declaring the intention of juristic relations.   
 
LWM 674 กฎหมายการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง          3(3-0-6)  
   (Advanced E-Commerce Law) 
 หลักกฎหมายการพาณิชยทางอิเล็กโทรนิกส กฎหมายวาดวยนิติสัมพันธของการสื่อสารและโทรคมนาคม
ทางอิเล็กโทรนิกสเพ่ือการทําธุรกรรมทางพาณิชย รูปแบบการทํานิติกรรมเพ่ือการทําธุรกรรมทางพาณิชยและการ
ลงลายมือชื่อทางอิเล็กโทรนิกส การทําหลักฐานและการนําสืบพยานหลักฐานโดยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
วิเคราะหเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคในการทําธุรกรรมทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแนวทางการแกไข
ปญหาดังกลาว 
 Principles of law on e-commerce: law on juristic relations of electronic communication 
and telecommunication for commercial transactions; modalities of juristic acts for commercial 
transactions and digital signature; production of electronic evidence by electronic media 
applications; comparative analysis of problems and obstacles in e-commerce transactions and 
its solutions. 
 
LWM 675 กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง    3(3-0-6)  
   (Advanced Law of Electronic Crimes) 
 ทฤษฎีเก่ียวกับองคประกอบความผิดในกฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามแนวความคิดของ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ลักษณะและรูปแบบของอาชญากรรมทางธุรกิจผานระบบอินเตอรเน็ต กลไกและมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส การเจาะเขาระบบและการลักขอมูลคอมพิวเตอร สิทธิ
สวนบุคคลในฐานขอมูลคอมพิวเตอร การคุมครองทรัพยสินทางปญญาและสิทธิดิจิตัลในระบบคอมพิวเตอร
เครือขาย ความรับผิดของผูใหบริการและผูใชบริการระบบคอมพิวเตอร การฟองรองและพิจารณาคดีอาชญากรรม
อิเล็กทรอนิกส ปญหากฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสของไทยและตางประเทศ การพัฒนากฎหมาย
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง 
 Theories on elements of offence in electronic crimes law in the ideas of developed 
countries; nature and modalities of business crimes through internet system; mechanism and 
measures in prevention and suppression of electronic business crimes; haching and burglary of 
computer data; privacy rights in computer database; protection of intellectual property and 
digital rights in computer network system; liability of service providers and users of computer 
system; prosecutions and judicial proceedings of electronic crimes; legal problems of foreign 
and Thai electronic crimes; development of electronic crimes law in changing international 
economic and social circumstances.  
 
LWM 676 กฎหมายการส่ือสารและโทรคมนาคม      3(3-0-6)  
   (Law of Telecommunications and Communication)  
 หลักจริยธรรม นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายเก่ียวกับการจดัสรร 
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คลื่นความถ่ีและการบริหารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม หลักกฎหมาย กฎเกณฑและขอบังคับเก่ียวกับ
โทรคมนาคม การสื่อสารทางเคเบิล ดาวเทียม อินเตอรเน็ท และสื่ออิเล็กโทรนิกสอ่ืนท่ีเก่ียวของ สิทธิ หนาท่ี ความ
รับผิดชอบ และเสรีภาพของการสื่อสารและโทรคมนาคม การระงับขอพิพาทและการพิจารณาคดีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
 Princiles of ethics, policy and laws of communication and telecommunication 
technology; laws on frequency distribution, communication and telecommunication 
administration; principles of laws and regulations concerning telecommunications, internet, 
cable and satellite communications, and other related electronic medias; rights, duties, 
responsabilities and liberty of communications and telecommunications; settlement of dispute 
and judicial proceedings on communications and telecommunications. 
 
LWM 677 กฎหมายภาษีธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6)  
   (Tax Law of Electronic Business Transactions)  
 กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับภาษีจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของไทยและตางประเทศ 
นโยบายของรัฐบาลไทยท่ีมีผลกระทบตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การเรียกเก็บภาษีจากธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสประเทศท่ีกาวหนาทางอุตสาหกรรม เชน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
 Foreign and Thai law and practices on taxs of electronic transactions; policy of Thai 
government affecting electronic business transactions; taxation of electronic business 
transactions in progressive industrialized countries: European Union and U.S.A. 
 
LWM 678 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาดานส่ือดิจิทัล    3(3-0-6)  
    (Intellectual Property Law of Digital Medias) 
  แนวความคิดและหลักกฎหมายเปรียบเทียบเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาดานสื่ออิเล็กทรอนิกสและดิ
จิต็อลของไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในประเทศไทย คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความตกลงและความรวมมือ
ระหวางประเทศเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาดานสื่ออิเล็กทรอนิกสและดิจิต็อล 
 Comparative concepts and principles of foreign and Thai laws concerning intellectual 
property on digital and electronic medias; especially applicable laws in Thailand : the Copyright 
Act, the Patent Act, the Trademark Act, the Act of Establishment and Procedure of the 
Intellectual Property and International Trade Court, and related laws; internationmal 
agreements and cooperation on intellectual property of digital and electronic medias. 
 
LWM 679 สัมมนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6)  
    (Seminar on Electronic Transactions Law)  
  สัมมนาประเด็นกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือนักศึกษาเขาใจกฎหมายท่ีลึกซ้ึงท่ีนําไปสูการ
คนพบหัวขอปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมายเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผล
การศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ  
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  Seminar on electronic transactions law issues which students shall profoundly 
understand principles of law, leading to find research topics and questions for thesis or 
independent study; analysis of legal problems for electronic transactions law development 
which students can analize legal problems and present academic reports and other methods.   
 
LWM 680 กฎหมายการขนสงและโลจิสติกส       3(3-0-6)  
    (Law of Transports and Logistics) 
 แนวคิดทฤษฎีท่ีเปนรากฐานของกฎหมายการขนสงและโลจิสติกส บอเกิดของกฎหมายการขนสงและโลจิ
สติกส แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนํากฎหมายมาบังคับใชในธุรกิจการขนสง โลจิสติกสและซัพพลายเชน กฎหมาย
ภายในเก่ียวกับธุรกิจการขนสง โลจิสติกสและซัพพลายเชน โดยเนนท่ีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติวาดวยการขนสง
รูปแบบตางท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ กฎหมายเก่ียวกับภาษี กฎหมายและระเบียบวิธีการศุลกากร 
กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน การใชบังคับและการตีความกฎหมายการขนสงและโล
จิสติกส รวมท้ังการระงับกรณีพิพาทคดีเก่ียวกับการขนสงและโลจิสติกส 
 Concepts and theories founding transports and logistics law; sources of transports and 
logistics law; concepts and practices to apply law with transports, logistics and supply chain 
businesses; domestic laws that related to transports, logistics and supply chain business; 
emphasis laws and regulations on various transports by land, sea and air; tax law; custom laws 
and prodedures; investment promotion law; law of insurance and agents; application and 
interpretation of transports and logistics law, as well as settlement of transports and logistics 
disputes. 
 
LWM 681 กฎหมายการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส      3(3-0-6)  
   (Law of Logistics System Management)  
 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติท่ีใชกับเทคนิคการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส การบริการลูกคา การจัดหา
สินคาและวัตถุดิบ การจัดการคลังสินคา การจัดการสินคาคงคลังและอุปสงคลูกคา การหาจุดสั่งซ้ือและขนาดสินคา
ท่ีเหมาะสม การขนสงและการกระจายสินคา เสนทางการขนสงท่ีประหยัด ตําแหนงและเครือขายคลังสินคาท่ี
เหมาะสม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของในการบริหารรระบบโลจิสติกส เทคนิคการใชโลจิสติกสเปน
เครื่องมือเพ่ิมมูลคาพรอมกับลดข้ันตอนการทํางานท่ีไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ หลักเกณฑการเลือกใชผูให
บริการโลจิสติกส บูลวิฟเอฟเฟค กฎระเบียบเก่ียวกับระบบเครือขายการจัดสงสินคาและพัสดุ รวมถึงหัวขออ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 Principles of laws and practices applied to techniques for managing logistics, customer 
services, procurements, distribution centers, inventories and customer demand, optimal routes, 
distribution centers and networks; related technology and information management for logistics 
system; techniques for adding value and lowering non-value added activities along logistics 
system; outsourcing logistics systems; bullwhip effect; rules of networking carriage system of 
goods and parcels as well as other related topics. 
 
LWM 682 กฎหมายศุลกากรข้ันสูง          3(3-0-6)  
   (Advanced Customs Law)  
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 เปรียบเทียบกฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับระบบศุลกากรของประเทศไทยและตางประเทศ ความ
ตกลงและความรวมมือระหวางประเทศวาดวยศุลกากร กฎหมายศุลกากรไทยตามพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาเก่ียวกับการศุลกากร การกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร การกําหนดและการชําระภาษีขาเขาและขา
ออก ระเบียบกฎเกณฑและพิธีการศุลกากรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 Comparison of law and States policy governing customs system of Thailand and foreign 
countries; international agreements and cooperation on customs; Thai customs law according to 
Customs Acts and Decrees; customs tariff prescription; import and export tax payment; related 
rules and procedures on customs protocols. 
 
LWM 683 สัมมนากฎหมายการขนสงและโลจิสติกส      3(3-0-6)  
   (Seminiar on Transports and Logistics Law) 
 สัมมนาประเด็นปญหาหลักในกฎหมายการขนสงและโลจิสติกสเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซ้ึง
ท่ีนําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหา
กฎหมายการขนสงและโลจิสติกสเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายการขนสงและโลจิสติกส โดยฝก
นักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ 
 Seminiar on principal issues in logistics and transports law in which students shall 
profoundly understand principles of law, leading to find research topics and research questions 
for thesis or independent study; analysis of logistics and transports law problems for legal 
problem-solvings and development of logistics and transports law by which students shall be 
able to analize legal problems and present academic reports and other methods.    
 
   หมวดวิชากฎหมานสาธารณสุขและการแพทย (Medical and Public Health Law) 
LWM 684 กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย                            3(3-0-6)  
   (Medical and Public Health Law) 
 ปรัชญาและหลักกฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุขและการแพทย กฎหมายสุขภาพและการแพทย 
รวมท้ังการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับนโยบายและมาตรการทางสุขภาพวาดวย การดูแลสุขภาพและรักษาโรค 
การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรคติดตอและพิษวิทยา ตลอดจนกฎหมายยา
เสพติด กฎหมายเก่ียวกับสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและการตรา
กฎหมายเก่ียวกับอาหารและยา การควบคุมการนําเขาและสงออกยารักษาโรค เครื่องสําอางค เครื่องมือแพทย 
และสารเปนพิษ 
 Philosophy and general principles of law related to public health and medicine; medical 
and health laws as well as legislations which are associated to health policy and measures on 
health care and cure, health promotion and rehabilitation, diseases prevention, communicable 
disease control and toxicology, as well as nacrotic drug law and laws on sanitation, 
environmental health, occupational health and safty; laws and legislations relating to control 
food and drug, importing and exporting medications, cosmetics, medical equipments and toxic 
substances. 
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LWM 685 กฎหมายการบริหารงานยุติธรรมทางการแพทยและนิติเวชวิทยา     3(3-0-6)  
    (Law of Medical Justice Adminstration and Forensic Medicine) 
  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานยุติธรรมทางแพงและอาญาดานการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังนิติเวช
วิทยา เชน การชันสูตรพลิกศพ การผาพิสูจนศพเพ่ือหาสาเหตุของการตาย และการพิจารณาตรวจพิสูจนสาเหตุ
และอาการของการตายผิดธรรมชาติ กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางการแพทย การฟองและการ
ดําเนินคดีทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเกิดจากความรับผิดทางวิชาชีพและความผิดจรรยาแหงวิชาชีพทาง
การแพทย การประมาทหรือทุรเวชปฏิบัติของแพทยหรือบุคลากรอ่ืนทางสาธารณสุข การระงับขอพิพาททาง
กฎหมายการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังการพิจารณาคดีในทางการแพทยและสาธารณสุข 
 Law of civil and criminal justice administration in medicine and public health including 
forensic medicine: postmortem inquest, performing autopsy and determination of cause and 
manner of death in unnaturally death; criminal law and aministration of medical justice; as well 
as prosecutions and proceedings of public health and medical cases deriving from ethical 
lliabitities and unethical wrongful acts, medical negligences and malpractices of physicians or 
other public health personnels; settlement of disputes and judicial proceedings in medical and 
public health laws. 
 
LWM 686 กฎหมายการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     3(3-0-6)  
   (Law of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine) 
 จริยศาสตร จรรยาแหงวิชาชีพ และหลักกฎหมายเก่ียวกับการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการประกอบโรคศิลปะ, สถานพยาบาล คลีนิคและโรงพยาบาลเพ่ือดําเนินกิจการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย 
การผดุงครรภไทย การนวดไทย และการแพทยทางเลือกสาขาอ่ืนๆ กฎหมายและกฎขอบังคับเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กฎหมายคุมครองผูปวยและผูบริโภคทางการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก การระงับขอพิพาทและการพิจารณาคดีในทางการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
 Ethics, profession ethics and principles of laws relating to Thai traditional medicine and 
alternative medicines; laws and regulations on medical professtional regislation, nursing homes, 
clinics and hospitals for Thai traditional medicine and alternative medicines transactions; 
professional law of Thai traditional medicine, pharmacy, midwifery, massage and other 
alternative medicines; laws and regulations concerning Act of Protection and Promotion of Thai 
Traditional Medicine Wisdom; laws on Thai traditional medicine and alternative medicine 
patient and consumer protection; settlement of disputes and judicial proceedings in Thai  
traditional medicine and alternative medicines.  
 
LWM 687 กฎหมายธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพและสปา             3(3-0-6)  
   (Law of Health Promotion and SPA Services Business)  
 หลักกฎหมายวาดวยการบริการสงเสริมสุขภาพและธุรกิจสปา กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการจด
ทะเบียนเพ่ือการประกอบวิชาชีพและประกอบกิจการธุรกิจสถานบริการสงเสริมสุขภาพและสปา กฎหมายและ
กฎระเบยีบเก่ียวกับการจัดการและการประกอบธุรกรรมบริการสงเสริมสุขภาพและสปา กฎหมายคุมครอง 
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ผูบริโภคท่ีใชบริการสงเสริมสุขภาพและสปา การระงับขอพิพาทในดานนี้   
 Principles of law on health promotion and SPA services business; laws and regulations 
relating to professtional registrations and business registrations of health promotion and SPA 
service’s places; laws and regulations on management and business operations of health 
promotion and SPA; consumer protection law for health promotion and SPA service users and 
its dispute settlement. 
 
LWM 688 กฎหมายอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวะอนามัย   3(3-0-6)  
    (Environmental and Occupational Health Law) 
  ปรัชญาและหลักกฎหมายวาดวยอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวะอนามัยท่ีเก่ียวของกับปญหามลพิษทางน้ํา 
อากาศ เสียง ขยะ และสุขาภิบาลเคหะสถาน รวมท้ังกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับเก่ียวกับสุขอนามัยทาง
อุตสาหกรรม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย มิติและมาตรการกฎหมายในการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพ
ท่ีเกิดจากมลพิษทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 Philosophy and principles of environmental and occupational health law relating to 
pollution problems of water, air, noise, food, waste disposal, and housing sanitation, including 
laws and regulations concerning industrial and occupational health and safty; legal aspects and 
mesures for prevention and solution of health problems derived from commercial and 
industrial pollution. 
 
LWM 689 สัมมนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย     3(3-0-6)  
    (Seminar on Medical and Public Health Law)  
 สัมมนาประเด็นปญหาในกฎหมายสาธารณสุขและการแพทยเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายอยางลึกซ้ึงท่ี
นําไปสูการคนพบหัวขอและปญหาวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหากฎหมาย
สาธารณสุขและการแพทยเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย โดยฝก
นักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหากฎหมายและนําเสนอผลการศึกษาในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืนๆ  
 Seminar on issues in medical and public health laws and jurisprudence, which students 
shall profoundly understand principles of law, leading to find research topics and research 
questions for thesis or independent study; analysis of medical and public health laws problems 
for legal problem-solvings and development of medical and public health laws by which 
students shall be able to analize legal problems and present academic reports and other 
methods.   
 
   หมวดวิชากฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Law) 
LWM 690 ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชัน     3(3-0-6) 
    (Legal System on Anti-Corruption) 
 ประวัติพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีของนักคิดและวรรณกรรมตางๆ ท่ีกําหนดแนวทางและนโยบาย
เก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชันในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงกอใหเกิดระบบกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัป
ชันในปจจุบันท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและนิติเศรษฐศาสตรวาดวยสาเหตุ 
ลักษณะ รูปแบบ ผลกระทบของการทุจริตคอรรัปชัน กรณีศึกษาและคําพิพากษาในการปองกันและแกไขปญหา 
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การทุจริตคอรัปชันอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  
 Historical development of concpts and theories of thinkers and various literatures that 
formulate guidelines and policy on anti-corruption in various countries in the whole world that 
creates present legal systems of anti-corruption in State and private sectors, political economy 
and legal economy relating causes, nature, models, effects of corruption; case studies and 
judgements in prevention and resolution of corruption problems efficiencely and effectively. 
 
LWM 691 กฎหมายและการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน    3(3-0-6) 
    (Law and Anti-Corruption) 
 กลไกและมาตรการของการกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การบริหารกฎหมาย และการบังคับใช
กฎหมายเพ่ือการตอตานทุจริตคอรรัปชันในระบบกฎหมายไทยโดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายตางประเทศและ
กฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพง ทางอาญา และทางปกครองในการพิจารณาคดีการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังมาตรการปองกันมิให
เกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชันในอนาคต 
 Mechanism and measures of policy formulation, legislation, legal execution, and law 
enforcement for anti-corruption in Thai legal system comparing with foreign and international 
legal systems, especially the United Nations Convention on Anti-Corruption; civil, criminal and 
administrative justice process in corruption lawsuit procedures, including preventive mesures for 
future corruption problems.  
 
LWM 692 การทุจริตคอรรัปชันเชิงนโยบาย                               3(3-0-6) 
    (Policy Corruption)  
  วิเคราะหเจาะลึกถึงการทุจริตคอรรัปชันในเชิงระบบและเชิงนโยบาย ซ่ึงนักการเมืองเปนผูกําหนดนโยบาย
ท่ีแฝงการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือประโยชนสวนตนและพวกพอง มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันเชิงนโยบายในประเทศไทยเปรียบเทียบกับแนวทางสากล กลไกการสรางเครือขาย
และการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันเชิงนโยบาย 
 In-depth analysis of systematic and policy corruption that politicians formulate policy in 
disguise with corruption for their personal interests and political corruption; legal measures on 
prevention and suppression of policy corruption in Thailand comparing with foreign countries; 
network building and participation of civil society in the anti-policy corruption. 
 
 4. หมวดวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
LWM 697 การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9)  
   (Independent Study) 
 ศึกษากฎหมายในหัวขอเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอตัว เพ่ือ
เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกทําโครงการวิจัยสรางสรรคหรือกรณีศึกษาไดดวยตนเอง โดยตองเสนอเอกสาร
ประกอบการศึกษาวิจัยและนําเสนอดวยปากเปลาใหอาจารยไดประเมินผล 
 A legal study on topics that are of interest to students under the guidance of an advisor, 
one by one, to open an opportunity for students to select a creative research project or case 
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study by himself; the student must present a paper that is complementary to his study or 
research plan and an oral presentation for evaluation by the advisor. 
 
LWM 698 การสอบประมวลความรู          0(0-0-0)  
   (Comprehensive Examination)  

วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน การสอบ
ประมวลความรู เกรด: ผาน/ไมผาน 

    Prerequisite: Completed all required core course or consent of instructor. 
   Comprehensive Examination: S/U graded. 
 
LWM 699 วิทยานิพนธ           12(0-36-18)  
    (Thesis) 
  การวิจัยกฎหมายสําหรับนิติศาสตรมหาบัณฑิตตามโครงการวิจัยในหัวขอปญหาเก่ียวกับเรื่องท่ีนักศึกษา
สนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผูควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาตองนําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา 
 A legal research for fulfillment of the Master of Laws (LL.M.) under the research project 
on topics and issues that are of student’s intersts under the guidance of advisors and a thesis 
committee; successful candidates must finish the thesis and pass oral examination.  
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  การศึกษาคนควาอิสระ และวิจัยหัวขอท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือเรียบ
เรียงเปนวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  ทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพสูง กอใหเกิดความรูใหม และความกาวหนา
ทางวิชาการ และวิชาชีพกฎหมาย 
 3. ชวงเวลา 
  สําหรับ แผน ก แบบ ก2  
   เริ่มศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี  2 
  สําหรับ แผน ข  
   เริ่มศึกษารายวิชาและการศึกษาคนควาอิสระตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
  สําหรับ แผน ก แบบ ก2  วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 
  สําหรับ แผน ข การศึกษาคนควาอิสระ                6  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  ผูอํานวยการหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาแกผูสนใจกอนจะเขาศึกษา และหลังจากเขาศึกษา มีการ
มอบหมายอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยท่ีปรึกษา และอาจติดตออาจารยภายนอกสถาบันชวยใหคําปรึกษา 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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   1) การสอบวัดคุณสมบัติ 
   2) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
   3) การเสนอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
   4) การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระในวารสารวิชาการ รายงาน

ประชุมวิชาการและการวิจัย (Proceeding) อันเปนท่ียอมรับระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูพิพากษา/ตุลาการ/อัยการ/ทนายความ 
 2. ตํารวจ/ทหาร/ขาราชการ/เจาหนาท่ีรัฐอ่ืนๆ 
 3. นิติกร/ท่ีปรึกษากฎหมาย/ผูประกอบกิจการธุรกิจ 
 4. อาจารยกฎหมาย/นักวิจัยกฎหมาย 
 5. นักการเมือง/นักนิติบัญญัติ 
 
สถานท่ีติดตอ 
คณะนิติศาสตร    ชั้น 5 อาคารอุไรรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
    โทร. 0-2997-2222 ตอ 1273 
    e-mail: anisa.m@rsu.ac.th 
  
 


