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3. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะนิติศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ เห็นว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วใน
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง การผลิตบัณฑิตกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนานักกฎหมายให้มีความรู้ที่
สูงขึ้น ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย โดยมุ่งมั่นในการผลิตนักกฎหมายให้มีศักยภาพทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีชีวิตที่ดีงาม คานึงถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรื่นรมย์ สร้างสังคมให้มีสันติสุข ควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ภายใต้หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สัจจะและบริการ”
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมาย
4.2.2 เพื่อให้นักศึกษา มีจิตสานึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการทางานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4.2.3 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ในสายงานอาชีพต่าง ๆ เช่น
ผู้พิพากษา อัยการ ตารวจ นิติกร นักวิชาการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร หรือ ลูกจ้างขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ

5. หลักสูตร
5.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
5.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษารายวิชา
27
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษารายวิชา
33
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
ประเภท
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
ไม่นับหน่วยกิต
15
12
12
39

แผน ข การค้นคว้าอิสระ
และสอบประมวลความรู้
ไม่นับหน่วยกิต
15
18
6
39

5.3 รายวิชา
5.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES)
นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต ซึ่ง
ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเคยศึกษาวิชาหนึ่งวิชาใดดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป นักศึกษามีสิทธิขอยกเว้นรายวิชาดังกล่าวได้ โดยการยกเว้นดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกชื่อทานองเดียวกัน
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานมีดังนี้
กม. 101 กฎหมายเปรียบเทียบและระบบกฎหมายหลักของโลก
0 (3-0-9) หน่วยกิต
(LA 501 COMPARATIVE LAW AND MAJOR LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD)

กม. 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
(LA 502 ENGLISH FOR LEGAL RESEARCH)
กม. 503 นิติปรัชญา
(LA 103 PHILOSOPHY OF LAW)

0 (3-0-9) หน่วยกิต
0 (3-0-9) หน่วยกิต

5.3.2 หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES)
จานวน 27 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจานวน 11 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
กม. 601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
3(3-0-9) หน่วยกิต
(LA 601 ADVANCED CIVIL AND COMMERCIAL LAW)
กม. 602 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
(LA 602 ADVANCED INTERNATIONAL LAW)
กม. 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(LA 603 ADVANCED CRIMINAL LAW)
กม. 601 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
(LA 605 ADVANCED PUBLIC LAW)
กม. 607 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
(LA 607 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW)

3(3-0-9) หน่วยกิต
3(3-0-9) หน่วยกิต
3(3-0-9) หน่วยกิต
3(3-0-9) หน่วยกิต

5.3.3 หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)
(1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
(2) นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาทั้ง แผน 2 สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาต่าง ๆ
ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือหลายกลุ่มวิชาได้ ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา
กม. 731อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
(LA 731 ADVANCED CRIMINOLOGY AND PENOLOGY)
กม. 732กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
(LA 732 ADVANCED CRIMINAL PROCEDURE)
กม 733 .การบริหารกระบวนยุติธรรมทางอาญา
(LA 733 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION)
กม 734 .อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(LA 734 ECONOMIC CRIME)

3(3-0-9) หน่วยกิต
3(3-0-9) หน่วยกิต
3(3-0-9) หน่วยกิต
3(3-0-9) หน่วยกิต

กม. 731กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
(LA 735 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW)
(2) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
กม 741.กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
(LA 741 BANKRUPTCY AND BUSINESS REORGANIZATION)
กม 742.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(LA 742 INTELLECTUAL PROPERTY LAW)
กม 743 .ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
(LA 743 PROBLEMS IN COMPANY AND PARTNERSHIP LAW)
กม. 741กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
(LA 745 INSURANCE LAW AND RISK MANAGEMENT)
กม 746 .ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี
(LA 746 PROBLEMS IN LAW OF ADMIRALTY)
กม. 747 ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
(LA 747 PROBLEMS IN ANTITRUST LAW)
กม 741 .กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
(LA 748 LAW AND TAX PLANNING)

3(3-0-9) หน่วยกิต

3(3-0-9) หน่วยกิต
3(3-0-9) หน่วยกิต
-0-3) 39) หน่วยกิต
-3) 30-9) หน่วยกิต
-0-3) 39(หน่วยกิต

-0-3) 39 (หน่วยกิต
-0-3) 39 (หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
กม 711 .กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 751 ADVANCED CONSTITUTIONAL LAW)
กม 712 .กฎหมายปกครองชั้นสูง
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 752 ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW)
กม 717 .กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางปกครอง
-0-3) 39 (หน่วยกิต
และระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(LA 757 LAW ON ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND ORGANIZATION)
กม 711 .กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-0-3) 39) หน่วยกิต
(LA 758 LAW ON INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION)
กม. 719กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 759 LAW ON PUBLIC SERVICE)
กม 761 .กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 761 FISCAL LAW AND TAXATION OF LOCAL GOVERNMENT)
กม 762 .กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
-0-3) 39 (หน่วยกิต

(LA 762 LAW ON ADMINISTRATIVE COURT AND PROCEDURE)
กม 764 .กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(LA 764 LAW ON CONSTITUTIONAL COURT AND PROCEDURE)
(4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
กม 771 .กฎหมายทะเล
(LA 771 LAW OF THE SEA)
กม 772 .กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
(LA 772 ADVANCED INTERNATIONAL ORGANIZATION LAW)
กม 773 .กฎหมายสนธิสัญญา
(LA 773 LAW OF TREATY)
กม 774 .กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย
(LA 774 RULES ON CONFLICT OF LAW)
กม 771 .กฎหมายสิทธิมนุษยชน
(LA 771 LAW OF HUMAN RIGHTS)
กม 776 .กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
(LA 776 INTERNATIONAL BUSINESS LAW)
กม 771 .กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
(LA 771 INTERNATIONAL TAX LAW)
กม 779 .กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
(LA 779 COMPARATIVE INVESTMENT LAW)
กม 711 .อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
(LA 711 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION)
กม 712.กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(LA 712 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW)
(5) กลุ่มวิชากฎหมายอื่น
กม 791 .กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
(LA 791 COMPARATIVE EVIDENCE LAW)
กม 792 .กฎหมายแรงงานและประกันสังคมชั้นสูง
(LA 792 ADVANCED LABOUR LAWS AND SOCIAL SECURITY)
กม 793 .กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
(LA 793 ADVANCED CIVIL PROCEDURE)
กม. กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 794

-0-3) 39 (หน่วยกิต

-0-3) 39หน่วยกิต (
-0-3) 39 (หน่วยกิต
-0-3) 39หน่วยกิต (
-0-3) 39 (หน่วยกิต
-0-3) 39 (หน่วยกิต
-0-3) 39หน่วยกิต (
-0-3) 39หน่วยกิต (
-0-3) 39 (หน่วยกิต
-0-3) 39หน่วยกิต (
-0-3) 39หน่วยกิต (

-0-3) 39หน่วยกิต (
-0-3) 39 (หน่วยกิต
-0-3) 39 (หน่วยกิต
-0-3) 39หน่วยกิต (

(LA 794 ADVANCED ENVIRONMENTAL LAW)
5.3.4 วิทยานิพนธ์ )THESIS(
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์จานวน
12หน่วยกิต
กม. 7 99วิทยานิพนธ์
(LA 799 THESIS)

(41-0-0) 12หน่วยกิต

5.3.5 การค้นคว้าอิสระ ) INDEPENDENT STUDY(
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ข จะต้องเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
กม. 797 การค้นคว้าอิสระ
(24-0-0) 6หน่วยกิต
(LA 797 INDEPENDENT STUDY)

5.4 แผนการศึกษา
1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
ชั้นปีที่
1

กม.501
กม.601
กม.603

ภาคการศึกษาที่ 1
กฎหมายเปรียบเทียบและ
ระบบกฎหมายหลักของโลก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ชั้นสูง
กฎหมายอาญาชั้นสูง

0
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2
กม.502 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทาง
กฎหมาย
กม.602 กฎหมายระหว่างประเทศ
ชั้นสูง
วิชาเลือก

0
3
3

กม.605

2

กฎหมายมหาชนชั้นสูง
รวม
กม.503 นิติปรัชญา
กม6 .07 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิติศาสตร์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

3
9
0

วิชาเลือก
รวม

3
9
12

รวม

12

กม.799 วิทยานิพนธ์

3
3
3
9

1.4.2 แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้
ชั้นปีที่
1

กม.501
กม.601
กม.603
กม.605

2

กม.503
กม.607

ภาคการศึกษาที่ 1
กฎหมายเปรียบเทียบและ
ระบบกฎหมายหลักของโลก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ชั้นสูง
กฎหมายอาญาชั้นสูง
กฎหมายมหาชนชั้นสูง
รวม
นิติปรัชญา
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิติศาสตร์

วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

0

กม.502

3

กม.602

3
3
9
0

วิชาเลือก
วิชาเลือก

3

วิชาเลือก

3
3
9

กม.797

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
ทางกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศ
ชั้นสูง

รวม
วิชาเลือก

การค้นคว้าอิสระ
รวม

5.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน )FOUNDATION COURSES(
นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชา
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ต่างๆดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเคยศึกษาวิชาหนึ่งวิชาใดดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ข อยกเว้ น รายวิ ช าดั ง กล่ า วได้ โดยการยกเว้ น ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องคณะ
กรรมการบริหารประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกชื่อทานองเดียวกัน
กม. 501 กฎหมายเปรียบเทียบและระบบกฎหมายหลักของโลก
0 (3-0-9) หน่วยกิต
LA 501 COMPARATIVE LAW AND MAJOR LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD
หลั ก พื้ น ฐานแห่ ง กฎหมายเปรี ย บเที ย บ ความหมาย ความส าคั ญ ของการเปรี ย บเที ย บกฎหมาย
วิวัฒนาการของ ระบบกฎหมาย ความเกี่ยวพันของกฎหมายเปรียบเทียบกับนิติศาสตร์แขนงอื่น นิติวิธีที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบกฎหมายโดยละเอียดของระบบซีวิลลอว์ ระบบคอมมอนลอว์ และกฎหมายอิสลาม
กม .502 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-9) หน่วยกิต
LA 502 ENGLISH FOR LEGAL RESEARCH
วิธีการอ่า นจั บ ใจความภาษาอังกฤษในเชิงนิติ ศาสตร์เ พื่อประโยชน์ในการวิจัย หน้าที่ของคาต่างๆ
เครื่องหมายวรรคตอน ศัพท์สานวนและไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการทาความเข้าใจข้อเขียนทางกฎหมาย
กม. 503 นิติปรัชญา
0 (3-0-9) หน่วยกิต
LA 503 PHILOSOPHY OF LAW
รากฐานแนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการของทฤษฎี ก ฎหมายตั้ ง แต่ยุ ค กรี ก โรมั น ยุ ค กลาง และยุค ปั จ จุ บั น
วิเคราะห์แนวความคิดทางนิติปรัชญาของสานักกฎหมายตะวันตก สานักกฎหมายธรรมชาติ สานักปฏิฐานนิยม
สานักกฎหมายประวัติศาสตร์ สานักสังคมวิทยากฎหมาย และสานักกฎหมายยุคใหม่ นิติศึกษาเชิงวิจารณ์ ถกเถียง
ในปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ ความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายและการขัดขืนต่อกฎหมาย หลั กนิติธ รรม หลั ก
สมานฉั น ท์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายกั บ ศี ล ธรรม หลั ก นิ ติ ป รั ช ญาตะวั น ออก นิ ติ ศ าสตร์ แ นวพุ ท ธ
เปรียบเทียบกับนิติปรัชญาตะวันตก
2. หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES)
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจานวน 11 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
กม6 .0 1กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
(9-0-3) 3หน่วยกิต
LA 601 ADVANCED CIVIL AND COMMERCIAL LAW
หลักพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ บุคคล นิติกรรมสัญญา หนี้ ทรัพย์ ละเมิด
ครอบครัว มรดก และพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่
สาคัญ วิเคราะห์แนวคาสอนและแนวคาพิพากษา ตลอดจนปัญหาทางปฏิบัติทั้งของไทยและต่างประเทศ
กม6 .0 2กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
(9-0-3) 3 หน่วยกิต
LA 602 ADVANCED INTERNATIONAL LAW
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิด ความสาคัญ การใช้และการตีความกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
กม6 .0 3กฎหมายอาญาชั้นสูง
(9-0-3) 3 หน่วยกิต
LA 603 ADVANCED CRIMINAL LAW

ทฤษฎีและโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายและ
ประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี พัฒนาการทางความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไป
กม6 .0 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 1
(9-0-3) 3 หน่วยกิต
LA 605 ADVANCED PUBLIC LAW
การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระทาของฝ่าย
ปกครอง แนวทางคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองของไทยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการเลือกตั้ง และมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ใช้อานาจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
กม6 .07 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
(9-0-3) 3 หน่วยกิต
LA 607 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW
หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
ปริมาณ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูล ตลอดจนวิธีการเขียนโครงการวิจัย (Research
Proposal) ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งโครงการวิจัยเข้าสัมมนาและนาเสนอต่อผู้สอนเพื่อพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ
3. หมวดวิชาเลือก ) ELECTIVE COURSES(
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาทั้ง 2 แผนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาต่างๆในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือ
หลายกลุ่มวิชาได้ ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา
กม. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง 731
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 731 ADVANCED CRIMINOLOGY AND PENOLOGY)
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรม ประเภทของ
อาชญากรรม แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเปรียบเทียบ แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อแนวคิดในการลงโทษ
กม.
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 732
-0-3) 39
หน่วยกิต (
(LA 732 ADVANCED CRIMINAL PROCEDURE)
กระบวนการดาเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี การจับ ค้น การควบคุมการใช้อานาจของพนักงาน
สอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา และปัญหาเฉพาะเรื่องในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลจนคดีถึง
ที่สุด
กม. 733 การบริหารกระบวนยุติธรรมทางอาญา
-0-3) 39
หน่วยกิต (

(LA 733 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION)
กระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาและทัณฑวิทยา ข้อบกพร่องของกระบวนการบริหารงาน
ยุติธรรมและแนวทางแก้ไข แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษและผู้ที่พ้นโทษมาแล้ว
กม. 734 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 734 ECONOMIC CRIME)
ทฤษฎี ความหมายและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง กฎหมาย
เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ผู้บริหารสถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจภาคเอกชนอื่น กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งเงินตราหรือทุนออกนอกประเทศ หรือกฎหมายศุลกากรในส่วนการลักลอบหรือ
หลีกเลี่ยงภาษีอากร รวมทั้งปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว
กม 731 .กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 735 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW)
ประวัติ และวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ รูปแบบและลักษณะของกฎเกณฑ์ของ
กฎหมาย อาญาระหว่างประเทศ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ การให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การออกกฎหมายภายใน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม ขอบเขตความรับผิดในทางอาญาของผู้กระทาผิด รวมทั้งศาลอาญา
ระหว่างประเทศ
3.2 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
กม. 741กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
-0-3) 3
9 (หน่วยกิต
(LA 741 BANKRUPTCY AND BUSINESS REORGANIZATION)
การฟื้นฟูกิจการ ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวม ขั้นตอน วิธีฟื้นฟูกิจการ กระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลาย ปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่สาคัญเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย บทบาทของผู้ล้มละลาย
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปัญหาเกี่ยวเนื่องระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวและการพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด ปัญหาและผลกระทบต่อการปลดจากการเป็นผู้ล้มละลาย
กม. 742กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 742 INTELLECTUAL PROPERTY LAW)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายทางการค้า ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจ คดีสาคัญที่เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
กม 743 .ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 743 PROBLEMS IN COMPANY AND PARTNERSHIP LAW)
กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ถึง
ปัญหากฎหมายดังกล่าวในเชิงเศรษฐกิจ

กม. กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 741
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 745 INSURANCE LAW AND RISK MANAGEMENT)
ข้อความคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานและกฎเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับการบริการและควบคุมความเสี่ยง การ
ประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดชอบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของกิจการ การประกันภัยความรับผิดอัน
เกิดจากการประกอบการ การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารกิจการ การประกันภัยในความรับผิดของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การประกันชีวิต การประกันสุขภาพอุบัติเหตุ การ
บริหารความเสี่ยงต่อความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ ดัชนีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคาพืชผล
วัตถุดิบสาคัญๆในตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
กม. 746ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 746 PROBLEMS IN LAW OF ADMIRALTY)
กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบัน ปัญหาความไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
กม.

ดกันทางการค้าปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกี 747 -0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 747 PROBLEMS IN ANTITRUST LAW)
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการผูกขาดทางการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ กฎหมายพิเศษเพื่อ
ควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติที่มิชอบในทางการค้า การบังคับใช้กฎหมายควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการค้า
กม. กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ 741
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 748 LAW AND TAX PLANNING)
โครงสร้างทางภาษีในประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้า อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาและการวางแผนภาษีทางธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์
ทางกฎหมาย
3.3 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
กม 711 .กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
-0-3) 39 ( หน่วยกิต
(LA 751 ADVANCED CONSTITUTIONAL LAW)
รัฐและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งแยกอานาจและรูปแบบการปกครองซึ่งมีที่มาจากการ
แบ่งแยกอานาจ แนวความคิดว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกระบวนการควบคุมมิให้
กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ หลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคล วิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักการดังกล่าวระบบพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งเปรียบเทียบกับประเทศประชาธิปไตยต่าง ๆ
กม 712 .กฎหมายปกครองชั้นสูง
-0-3) 39 ( หน่วยกิต
(LA 752 ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW)

ประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้การตีความ
กฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและหลักความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรและ
ทรัพย์สินของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
กม 717 .กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางปกครองและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(LA 757 LAW ON ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND ORGANIZATION) -0-3) 39หน่วยกิต (
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการจัดโครงสร้างทางปกครอง หลักการรวมอานาจและกระจายอานาจ
ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การจัด
องค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงสร้างทางปกครองใน
ปัจจุบัน และทฤษฎีว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประวัติการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศตะวันตกและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย โครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยในปัจจุบัน
กม 711 .กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 758 LAW ON INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION)
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับข่าวสารและเสรีภาพของประชาชน ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นในข่าวสารกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวิตส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และในการได้ข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานกับ
ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายทั้งหลายที่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ระดับระหว่างประเทศ และของนานาประเทศ
กม 719 .กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 759 LAW ON PUBLIC SERVICE)
ทฤษฎีกฎหมายและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีบริการ
สาธารณะ ความหมายและความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ
บริการสาธารณะทางปกครอง บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม บริการสาธารณะทางสังคม
และวัฒนธรรมกับรูปแบบทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจไทย ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบริการสาธารณะโดย
ใช้รูปแบบรัฐวิสาหกิจ
กม. 761 กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 761 FISCAL LAW AND TAXATION OF LOCAL GOVERNMENT)
ความรู้พื้นฐานในทางเศรษฐศาสตร์อันเกี่ยวกับการคลังและภาษีขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหาและปัญหาของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายภาษีบารุงท้องที่และ
กฎหมายภาษีโรงเรือน แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองตนเอง
ส่วนท้องถิ่นในอนาคต การวางแผนภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายโรงเรือนและกฎหมายภาษีบารุงท้องที่
กม 762 .กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
-0-3) 39 หน่วยกิต (
(LA 762 LAW ON ADMINISTRATIVE COURT AND PROCEDURE)

ภารกิจและเขตอานาจของศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบคา
ฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การควบคุมกฎมิให้ขัดต่อ
กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคาพิพากษา การระงับ
กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง คาพิพากษาและผลของคาพิพากษาในคดีปกครอง โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
หลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ
กม 764 .กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความศาลรัฐธรรมนูญ-0-3) 39 หน่วยกิต (
(LA 764 LAW ON CONSTITUTIONAL COURT AND PROCEDURE)
แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ บทบาทหน้าที่และโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ
กระบวนการและหลักการที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ
3.4 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
กม 771 . กฎหมายทะเล
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 771 LAW OF THE SEA)
กฎเกณฑ์ตามสนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของรัฐชายฝั่ง ทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกิจจาเพาะ หลักการเกี่ยวกับรัฐที่เป็นเกาะและรัฐไร้ชายฝั่ง หลักการเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์ทาง
ทะเลร่วมกันของประเทศ และกลุ่มประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการระงับข้อพิพาท
กม. 772 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 772 ADVANCED INTERNATIONAL ORGANIZATION LAW)
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ การเกิดขึ้นและการแบ่งประเภทของ
องค์การระหว่างประเทศ อานาจหน้าที่และโครงสร้างทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ นิติ
สัมพันธ์และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อประชาคมโลก
กม 773 .กฎหมายสนธิสัญญา
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 773 LAW OF TREATY)
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่มา การเกิดขึ้นของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
หลักการเกี่ยวกับความผูกพันของสนธิสัญญา ความแตกต่างระหว่างสัญญาระหว่างประเทศกับสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ ผลบังคับใช้และการสิ้นสุดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
กม. ฎหมายกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของก 774
3-0-3) 9หน่วยกิต (
(LA 774 RULES ON CONFLICT OF LAW)
การขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดกันของกฎหมาย การแก้ไขปัญหาการ
ขัดกันของกฎหมาย การย้อนส่งและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของประเทศไทย โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
กม 771 .กฎหมายสิทธิมนุษยชน
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 771 LAW OF HUMAN RIGHTS)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎเกณฑ์และกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎบัตร
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกาว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
กม 776 .กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
-0-3) 39 (หน่วยกิต
(LA 776 INTERNATIONAL BUSINESS LAW)
ขอบเขตธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การค้าระหว่างประเทศ การบริการระหว่างประเทศ การ
กู้ยืมระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการทางานระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปริวรรตเงินตรา สัญญา และการร่างสัญญาในธุรกรรมระหว่างประเทศ
กม 771 .กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 771 INTERNATIONAL TAX LAW)
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการทางทฤษฎี หลักการสาคัญ ตัวบทกฎหมายและทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี
อากรประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายจ่ายโอนหรือธุรกรรมข้ามชาติ การลงทุนการค้าหรือการให้บริการ
ระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของกฎหมายภายในของไทยและในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาทาง
ภาษีที่ประเทศไทยทากับต่างประเทศ หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีอากร
ระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ
กม 779 .กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 779 COMPARATIVE INVESTMENT LAW)
กฎหมายและนโยบายของประเทศที่สาคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างชาติ พิจารณาร่าง
กฎหมายและนโยบายดังกล่าวของประเทศที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองที่ต่างกัน เน้นที่
ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่ประเทศไทยควรพิจารณานามาใช้จากความสัมพันธ์อันนั้น การศึกษาจะเลือก
ประเทศบางประเทศในแต่ละทวีป และในแต่ละช่วงของการพัฒนา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน และโยงถึง
กฎหมายและนโยบายของไทยในปัจจุบันและอนาคต
กม 711 .อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
-0-3) 3
9หน่วยกิต (
(LA 711 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION)
แนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทาง
การค้าระหว่างประเทศ ปัญหาขอบเขตอานาจอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโตตุลาการและการเลือกใช้
กฎหมายกระบวนการพิจารณา ผลของคาวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคา
วินิจฉัยชี้ขาดนั้น
กม 712 .กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 712 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW)
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ ข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

3.5 กลุ่มวิชากฎหมายอื่น
กม. กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ 791
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 791 COMPARATIVE EVIDENCE LAW)
ประวัติและวิวัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานในประเทศที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบ
กล่าวหาและแบบไต่สวน เปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้าหนัก
พยานหลักฐาน และหน้าที่นาสืบทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทย
กม. กฎหมายแรงงานและประกันสังคมชั้นสูง 792
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 792 ADVANCED LABOUR LAWS AND SOCIAL SECURITY)
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน นโยบายแรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระบวนการระงับข้อพิพาท
แรงงาน สถานะทางกฎหมายและบทบาทของสหภาพแรงงาน กฎเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ความเกี่ยวพันของกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อโครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย ประสิทธิภาพของกฎหมายในการคุ้มครอง
ลูกจ้างในยุคปัจจุบันโดยกฎหมายแพ่ง กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองใน
เรื่องสิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน สิทธิการร่วมบริหาร สิทธิการยื่นข้อเรียกร้องเจรจาต่อรอง การนัดหยุด
งาน สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาล การคุ้มครองการเลิกจ้าง การคุ้มครองการว่างงาน และการคุ้มครองการ
ชราภาพ
กม 793 .กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 793 ADVANCED CIVIL PROCEDURE)
ประวัติและวิวัฒนาการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศต่างๆ ที่สาคัญ หรือซึ่งเป็นที่มาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักการและวิธีพิจารณา
ความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง วิเคราะห์กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งสามัญ คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง
กม 794 .กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
-0-3) 39หน่วยกิต (
(LA 794 ADVANCED ENVIRONMENTAL LAW)
ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ปัญหา
เกี่ยวกับมลพิษต่างๆ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กระบวนการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการพื้นที่พิเศษ บทบาทหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. วิทยานิพนธ์
กม .799 วิทยานิพนธ์
(41-0-0) 12 หน่วยกิต
(LA 799 THESIS)
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางนิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ได้

5. การค้นคว้าอิสระ
กม .797 การค้นคว้าอิสระ
(24-0-0) 6 หน่วยกิต
(LA 797 INDEPENDENT STUDY)
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางนิติศาสตร์ ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจเพื่อค้นพบ
ความรู้ และสามารถประยุกต์ได้
5.6 การสอบวิทยานิพนธ์
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางนิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ได้
5.6.1 ช่วงเวลา
(1) นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ ต่อเมื่อสอบผ่านวิชาบังคับตามหลักสูตร
และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
(2) นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ ต้องศึกษาและสอบผ่าน
รายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรจานวน 27 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.00 และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีที่สังกัด
5.6.2 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์และกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน
ดังนี้
(1) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
วัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยอาจารย์
ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ในการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
(2) การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รั บ การยอมรั บ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิช าการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิช าการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
5.7 การค้นคว้าอิสระ
5.7.1 ช่วงเวลา
นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อสอบผ่านวิชาบังคับตามหลักสูตรและได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5.7.2 กระบวนการประเมินผล

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระและกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน
ดังนี้
(1) สาขาวิชากาหนดคณะกรรมการวัดและประเมินผลการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ในการนี้อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอาจเป็นกรรมการสอบได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบการค้นคว้า
อิสระด้วยทุกครั้ง โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย อาจารย์ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน กรณี)ไม่มี
การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า(
(2) การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
6. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
6.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00
6.2 แผน ก แบบ ก 2
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
6.3 แผน ข
เสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทย

