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๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ๑๐๒๔๐ 
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือพัฒนาการท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลให
การปฏิรูปและการพัฒนาดานกฎหมายมีบทบาทท่ีสําคัญอันเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม การเปลี่ยนแปลง
เพ่ือใหการพัฒนาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางความยั่งยืน  

นักกฎหมายในฐานะ “วิศวกรทางสังคม” จึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการรับผิดชอบตอสังคมโดยการพัฒนา
องคความรูทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงบริบทของสังคมไทยและตางประเทศ ดังนั้น นักกฎหมายจึงตองอาศัยกฎหมาย 
ซ่ึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญในการวางกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละดาน และกฎหมายซ่ึงเปนผลผลิต
หนึ่งของโครงสรางและระบบดังกลาวจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวย ท้ังในเชิงแนวคิด หลักการ
ตลอดจนบทบัญญัติแหงกฎหมาย และในทางกลับกันกฎหมายเองก็เปนเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางท้ังการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถาบันการศึกษาดานนิติศาสตรซ่ึงมีพันธ



๔ 
 

กิจหลักในการสรางนักกฎหมายจะตองวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดมีองคความรู 
ตลอดจนระเบยีบวิธีทางนิติศาสตรซ่ึงตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น 

ในสวนของความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนั้น เปนท่ีทราบกันดีวาประเทศไทยกําลังอยูในยุคสมัยของ
การปฏิรูปบานเมืองในทุก ๆ ดาน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดออกแบบโครงสรางระบบสถาบัน
การเมืองท่ีมุงเนนการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น ลดบทบาทภาครัฐและเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชน ในสวน
ของการบริหารราชการแผนดินก็มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือรองรับตอความเปลี่ยนแปลงท้ังจาก
ปจจัยภายใน เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การกลายเปนเมือง ตลอดจนปญหาจากภัยพิบัติท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน  

ในระดับภูมิภาค การรวมตัวของประชาคมอาเซียน ทําใหภาคธุรกิจมีการขยายตัวท้ังในและตางประเทศ 
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากระบบการคาไรพรมแดนภายใตกรอบองคการการคาโลก ขอตกลงทวิภาคีเขตการคา
เสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูการเปนภาคีสมาชิกแหงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง
เปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลักดันใหเกิดความเปนเสรีทางดานการคา การลงทุน และการบริการ ซ่ึงประเด็น
ดังกลาวจําเปนตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการวางกฎเกณฑ ควบคุม กํากับและดูแล ใหระบบการคาการ
ลงทุนเปนไปอยางเสรีและชอบธรรม  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลนั้น ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลก จึงมี
พันธกรณีในการปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศในหลายเรื่อง เชน สิทธิมนุษยชน ทรัพยสินทางปญญา 
แรงงานขามชาติ อาชญากรรมขามชาติและสิ่งแวดลอม อันสงผลใหประเทศไทยตองอนุวัติการกฎหมายภายใน
ใหสอดคลองกับหลักการสากล แตสภาวการณดังกลาวก็เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดผลกระทบระหวางประเทศหลาย
ประการ เชน ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานอพยพ ปญหายาเสพติดและสินคาผิดกฎหมาย  
ซ่ึงประเด็นปญหาดังกลาวจําเปนตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา ตลอดจนวางกรอบความ
รวมมือท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากล นอกจากนี้ยังสงผลตอการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมซ่ึงกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ อากาศ 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลใหเกิดปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน ลวนแลวแตเปนความจําเปนท่ีตองนํามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรเพ่ือสรางนักนิติศาสตรท่ีมีความรอบรู สามารถสรางและใชกฎหมายไดอยางเปนธรรมและ
สรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 

  
๑๒.  ผลกระทบจากขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน   

๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต

เพ่ือตอบสนองตอความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และมีทักษะในการใช ตีความกฎหมายอยางถูกตองและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพ่ือให
เกิดความยุติธรรมตอสังคมและมีทัศนในการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตรจึง
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยนํากรณีศึกษาท้ังกฎหมายไทยและตางประเทศท่ี
ประเด็นปญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบันมาปรับใชกับองคความรูและนิติวิธี เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถทําความเขาใจ วิเคราะห สังเคราะห และวิพากษ ประเด็นดังกลาวไดอยางลึกซ้ึง รวมถึงสามารถบูรณา
การความรูทางกฎหมายรวมกับศาสตรอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ อันถือเปนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหความสําคัญและสงเสริมในปจจุบัน 

  



๕ 
 

คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรโดยแบงสาขาวิชาเอกเปน 
๖ สาขาวิชาเอกดังตอไปนี้ 

 
 ๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 

มุงเนนการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมาย ท้ังวิธีสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติชั้นสูง รวม
ไปถึงการนํากฎหมายไปปรับใชในทางปฏิบัติ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูดานวิชาการ ผานการวิเคราะห 
สังเคราะห และวิพากษ เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายและพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ไดอยางถูกตองและ
ยุติธรรม 

 
 ๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
 มุงเนนการเรียนการสอนหลักกฎหมายมหาชนชั้นสูง ท้ังในสวนหลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดี โดย
มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในกฎหมายมหาชนในแตละแขนง อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายการคลัง กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพของนักกฎหมายในองคกรของรัฐ นักวิชาการในทางมหาชนและผูประกอบวิชาชีพกฎหมายอ่ืน ๆ 
 
 ๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 มุงเนนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ใหผูเรียนมีความรู ความเชี่ยวชาญใน
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังดานกฎหมายอาญา วิธีพิจารณา
ความอาญาชั้นสูง กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง กฎหมายเก่ียวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีพัฒนาองคความรูในการนํากฎหมายอาญามาปรับใชกับปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
รวมท้ังปญหากฎหมายอาญาสมัยใหม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
 
 ๔. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและประชาคมอาเซียน 
 มุงพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายประชาคมอาเซียน ตาม
ความตองการของตลาดแรงงานในภาครัฐ เอกชน องคการระหวางประเทศ และองคกรเอกชนระหวางประเทศ 
และมีความโดดเดนในการคนควาวิจัยในประเด็นขอกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศไทย อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเวทีระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ 
 
 ๕. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 
 มุงเนนการเรียนการสอนกฎหมายท่ีมีความสามารถ วิเคราะห สังเคราะห ในประเด็นขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจและการคาระหวางประเทศ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจหลักกฎหมายการคาระหวางประเทศ แพง
ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง สิทธิในทางทรัพยสินทางปญญา การปองกันการผูกขาดและกีดกันทาง
การคา การคาขายผานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนําไปปรับใชในบริบททางธุรกิจท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยออกแบบหลักสูตรใหมีวิชาท่ีหลากหลายและทันสมัย เพ่ือตอบรับกับสถานการณการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศและภูมิภาค 
  

  



๖ 
 

 ๖. สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ัง
กฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และปญหามลพิษท่ีประเทศไทย และนานาประเทศกําลังเผชิญ
อยู นักกฎหมายท่ีมีความเชี่ยวชาญในปญหาสิ่งแวดลอมยอมเปนกลไกท่ีสําคัญในการวางกรอบหลักเกณฑและ
นโยบายของรัฐ และนําพาธุรกิจภาคเอกชนสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 

๑๒.๒  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
ดวยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดอนุมัติแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตรตางๆ จํานวน ๘ ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรท่ี 
๖ คือการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริหารวิชาการท่ีมีความโดด      เด
นและสอดคลองกับความตองการของสังคม และไดกําหนดไวในกลยุทธท่ี ๖.๓ เรื่องการพัฒนาสาขาวิชาและ
หลักสูตรท่ีสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรง
กดดันของปจจัยแวดลอมตางๆ เพ่ือใหมีสาขาวิชาครบถวนในดานพัฒนบริหารศาสตรแนวทางหนึ่ง คือการเปด
สอนหลักสูตรทางดานนิติศาสตร เพ่ือชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการบริหารการพัฒนา     ซ่ึง
เปนเอกลักษณของสถาบันใหมีความครบถวนและสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน ปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากร
ทางนิติศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาเป นอยางมาก ประกอบกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามาเปนเวลา
ยาวนาน ดังนั้น เพ่ือใหสถาบันสามารถใชทรัพยากรท่ีมีไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สถาบันจึง
เห็นสมควรจัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ในสาขานิติศาสตรข้ึนเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
มันสมองของประเทศดานนิติศาสตร 

 
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/หลักสูตรอ่ืนของสถาบัน 

บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรตองเปนผูมีคุณธรรมและมีความรูความสามารถในการติดต
อสื่อสารและเทคโนโลยีรับรูสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมืองสังคม ท่ี
สามารถนํามาคิดวิเคราะหและสงัเคราะหได ตลอดจนตองรูจักรักษาสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดีมีการพัฒนา
บุคลิกภาพและมีความพรอมท่ีจะเปนผูนําในอนาคต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงไดจัดใหมีการเรียน
การสอนวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหคณะภาษาและการสื่อสารเปนผูจัดการเรียนการสอน เพ่ือให
นักศึกษาสามารถใชในการอานและคนควาเอกสารประกอบการสอนหรือตําราภาษาอังกฤษ ตลอดจนใหมีทักษะ
ในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได 

นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาซ่ึงประกอบดวย วิชา
จริยธรรมสําหรบันักบริหาร เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจไทย การเมืองการปกครองไทย  รัฐธรรมนูญ
ไทย วิชาภาษาไทย วิชาการเขียนเอกสารทางวิชาการ วิชาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 
โดยกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานกลางในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้และนักศึกษา
ยังสามารถเรียนผานทางระบบ E-Learning ของสถาบันไดอีกทางหนึ่งดวย 

สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตรท่ีตองการความรูในหลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม สามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอ่ืนเปนวิชาเลือกได 

  



๗ 
 

๑๓.๑ รายวิชาท่ีเปดสอนโดยกองบริการการศึกษาและคณะภาษาและการส่ือสาร 
ไดแกรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ๕  วิชา  ดังนี้ 
สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา       ๓  หนวยกิต 
ND 4000  Foundation for Graduate Studies 
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หนวยกิต 
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     ๓  หนวยกิต 
LC 4002   Integrated English Language Skills Development 
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  ๓  หนวยกิต 
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หนวยกิต 
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development 
 
หมายเหตุ 
๑. เง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 
๒. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

 
๑๓.๒  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/หลักสูตรอ่ืน 
นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาท่ีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  เปด

สอน ยกเวนวิชาสัมมนาและวิชาการคนควาอิสระ ท้ังนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละหลักสูตรและ ไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูแนะนําและอาจารยผูสอน 

 
๑๓.๓  การบริหารจัดการ 

๑๓.๓.๑  มีผู อํานวยการโครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษา เปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการการศึกษาเปนผูประสานงานกับ
คณะตางๆ และอาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา 

๑๓.๓.๒  คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะตางๆ เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชา
เสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีคณะภาษาเปดใหบริการแกนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ 

๑๓.๓.๓  อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาแตละหลักสูตรใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีจะไปเรียน
วิชาของหลักสูตรอ่ืนเปนวิชาเลือก อาจารยผูสอนรายวิชานั้นๆ เปนผูอนุญาต/ใหความเห็นชอบ โดยมีนักวิชาการ
ศึกษาของแตละคณะเปนผู ประสานงานและตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรวาดวยการศึกษาและขอกําหนดของหลักสูตร 

 
  



๘ 
 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
มุงผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตรท่ีมีความรูความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางดาน

กฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห วินิจฉัยกฎหมาย และใชกฎหมายเพ่ือประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของ
สังคม และเพ่ือรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 
๑.๒.๑. เพ่ือผลิตนักกฎหมายท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมาย

ตางประเทศเพ่ือตอบสนองกับความตองการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนอง
ตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ 

๑.๒.๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และมีความโดด
เดนในการคนควา และวิจัยในประเด็นขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ 

๑.๒.๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถใชความรูและความชํานาญพิเศษทางกฎหมาย ในการ
วิเคราะห แกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรูทางทฤษฎีกฎหมาย และ
สามารถเสนอแนะแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๔. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะดาน และมี
ทักษะในการใช การตีความกฎหมายอยางถูกตองและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดความ
ยุติธรรมแกสังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนาเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ 
  มาตรฐานหลักสูตร สกอ.  
  และตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก 
  หลักสูตรในระดับสากล 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน 
  ระดับนานาชาติและสอดคลอง   
  กับความเปลี่ยนแปลงทาง  
  เศรษฐกิจการเมืองและสังคม 
  สิ่งแวดลอมและความตองการ 
  ของผูใชบัณฑิต 
 

- สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา 
  องค ความรู และวิจัยด านกฎ
หมาย 
  เปรียบเทียบ 
- สงเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา 

-  จํ านวนเ งินวิจัยต  ออาจารย 
ประจาํ 
- จํานวนโครงการวิจัยในแตละป 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ของผูใชบัณฑิต 



๙ 
 

แผนการพัฒนาเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 
- พัฒนาอาจารยใหมีความรูดาน 
  การเรียนการสอน การวิจัยและ 
  การบริการวิชาการ 

- สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย 
  ท้ังในระดับชาติและระดับ 
  นานาชาติ 
- สงเสริมการจัดประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- สงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผล 
  งานวิชาการในตางประเทศ 
- จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงในการ 
  ทําวิจัยและการเรียนการสอน 
 

- จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ 
  ตีพิมพ 
 
- จํานวนการจัดการประชุมทาง 
  วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
- จํานวนอาจารยท่ีไปเสนอผลงาน 
  วิชาการในตางประเทศ 

 

  



๑๐ 
 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีกําหนดระยะเวลาและจํานวน
หนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกต ิ
 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑  วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคตน     เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภาคปลาย   เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูรอน  เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 
 

๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรหรือเทียบเทา โดยสําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองคกรท่ีมีมาตรฐานใหการรับรอง หรือมี วิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน
อนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา  

๒.๒.๒ ประสบการณทํางานใหเปนไปตามประกาศสถาบัน 
๒.๒.๓ ผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑและวิธีการท่ีสถาบันกําหนด 
 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
๒.๓.๑ นักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาสวนใหญคาดวาจะมีปญหาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษท่ีจะใชใน

การอานตําราและการศึกษาคนควา 
๒.๓.๒ นักศึกษาไมมีพ้ืนฐานในการทําวิจัยและไมทราบถึงกระบวนการทําการศึกษาวิจัยท่ีถูกตอง 
๒.๓.๓ นักศึกษาขาดทักษะในการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนและการทําวิจัย 
 

๒.๔   กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ ๒.๓ 
๒.๔.๑ หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาท่ีมีปญหาตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 
๒.๔.๒ หลักสูตรไดกําหนดใหมีวิชาระเบียบวิธีวิจัยในภาคการศึกษาท่ี ๒ และแนะนําแนวทางใน

การหาหัวขอวิจัย วิธีการทําวิจัย โดยกําหนดใหนักศึกษาตองมีหัวขอวิจัยและเคาโครงภายในเวลาท่ีกําหนด 
๒.๔.๓ หลักสูตรจัดใหมีการฝกอบรมการใชฐานขอมูลไทยและตางประเทศ (LexisNexis) 

เพ่ิมเติมจากชั่วโมงการบรรยายในรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการคนควาและเปนประโยชนตอการเรียน
และการศึกษาวิจัยตอไป 

 
 

  



๑๑ 
 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป 
 

จํานวนนักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ภาคปกติ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ภาคพิเศษ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
รวม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

ใชงบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา 
        แบบชั้นเรยีน 
        แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการศึกษา 
 

๓. โครงสรางหลักสูตร  
    ๓.๑  หลักสูตร 

 ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๒ 
 

๓.๑.๒ โครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสูตร แผน ก๒ หลักสูตร แผน ข 

๑. หมวดวิชาเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา 

ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง 
(ไมนับหนวยกิต) 

ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง 
(ไมนับหนวยกิต) 

๒. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 
๓. หมวดวิชาหลัก ๖  หนวยกิต ๖  หนวยกิต 
๔. หมวดวิชาเอก ๑๘ หนวยกิต ๑๘ หนวยกิต 
๕. หมวดวิชาเลือก - ๙  หนวยกิต 
๖. หมวดวิชาการคนควาอิสระ - ๓  หนวยกิต 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต - 
๘. การสอบประมวลความรู - สอบประมวลความรู 

โดยสอบขอเขียน 
รวม ๓๖ หนวยกิต ๓๖ หนวยกิต 

         
    ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
 

          ๑. วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
           เปนวิชาท่ีไมกําหนดหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ย ท่ีนักศึกษาตอง
เรียนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใชเวลาเรียนไมนอยกวา ๒๐ 
ชั่วโมง ดังนี้ 
  กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย 
  LW 4000 English for Legal Studies 
 
  ๒. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
            เปนวิชาไมนับหนวยกิต และไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะตองเรียน
วิชาเสริมพ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา     ๓ (๓-๐-๖) 
  ND 4000   Foundation for Graduate Studies 
  ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
  ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓ (๓-๐-๖) 
  LC 4002   Integrated English Language Skills Development 
  ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ ๓ (๓-๐-๖) 
       บัณฑิตศึกษา 
  LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
  ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 



๑๓ 
 

LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development 
  หมายเหตุ 

๑. เง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบันฯ 
๒. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันฯ

กําหนด 

๓. หมวดวิชาหลัก (๖ หนวยกิต) 
กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 6001  Sociology of Law and Development 
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 6002  Legal Research Methodology 
 
๔.  หมวดวิชาเอก (๑๘ หนวยกิต) 

          นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก๒ และ ข จะตองลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกท่ีตนเลือกเรียน 
จํานวน ๑๘ หนวยกิต 

 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)   
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา       ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7101  Philosophy of Law 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพงลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7104  Advanced Criminal Law 
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพงและพาณิชยชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law 
     
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) 

  กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *   ๓ (๓-๐-๖) 
  LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions 

กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7201  Theory and Principle of Public Law 
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7202  Advanced Administrative Law 
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7203  Advanced Public Finance Law 



๑๔ 
 

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure 
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7205  Public Economic Law 

หมายเหตุ * หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

(Criminal Law and Criminal Justice Administration) 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง *      ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7104  Advanced Criminal Law 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law 
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7301  Advanced Criminology and Penology 
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7302  Law of Economic Crimes 
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7303  Computer Crime Law 
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration 

หมายเหตุ * หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและประชาคมอาเซียน 

(International Law and ASEAN Community) 
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหวางประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปญหารวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7401  International Law and Development: Contemporary Issues 
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7402  ASEAN Community Law 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law 
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหวางประเทศวาดวยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7404  International Law on Boundary and the Law of the Sea 
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการคาระหวางประเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7405  International Trade Law 
กม ๗๔๐๖ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7406  International Dispute Settlement  

 



๑๕ 
 
  



๑๖ 
 

๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 
(International Bussiness and Trade Law) 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพงลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง **  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการคาระหวางประเทศ **    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7405  International Trade Law 
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                        ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7501  Intellectual Property Law  
กม ๗๕๐๒ กฎหมายปองกันการผูกขาดและกีดกันทางการคา   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7502  Antitrust and Unfair Competition Law 
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7503  Information Technology Law 
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหวางประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7504  International Bussiness and Investment Law 

หมายเหตุ  * หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 
** หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและ

ประชาคมอาเซียน 
 

๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
(Natural Resources and Environmental Law) 

กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law 
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดลอมเปรียบเทียบ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7601  Comparative Environmental Law 
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดลอมในธุรกิจระหวางประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7602  Environmental Law in International Transaction 

กม ๗๖๐๓ ปญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7603  Legal Problems in Environmental Management and Energy 
     Conservation     
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางดานสิ่งแวดลอม    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7604  Environmental Public Law 
กม ๗๖๐๕ กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration 

หมายเหตุ  **  หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 

    
  



๑๗ 
 

๕. หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จํานวน ๙ หนวยกิต) 
  นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาดังตอไปนี้ และ/หรือวิชาเอกในสาขาอ่ืน จํานวน  ๙    
หนวยกิต 

กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7901  Advanced Law of Evidence 
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุมครองผูบริโภค     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7902  Consumer Protection Law 
กม ๗๙๐๓ กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization 
กม ๗๙๐๔ การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration 
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7905  Electronic Commerce Law 
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเก่ียวกับการจัดโครงสรางของฝายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 

และบุคลากรภาครัฐ 
LW 7906  Law on Administrative Structure and Personnel    
กม ๗๙๐๗ การมีสวนรวมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process 
กม ๗๙๐๘ กฎหมายวาดวยการจัดทําบริการสาธารณะ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7908  Law on Public Services 
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเก่ียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases 
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7910  Organic Law 
กม ๗๙๑๑ หลักการพ้ืนฐานวาดวยการกระทําทางปกครอง   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act 
กม ๗๙๑๒ กฎหมายวาดวยความรับผิดของรัฐ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7912  Law on State Responsibility 
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7913  Law on Administration of State Affairs  
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7914  Law on Administrative Procedure 
กม ๗๙๑๕ กฎหมายวาดวยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7915  Law on Particular Administrative Case 
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7916  Comparative Administrative Law 
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7917  Comparative Constitutional Law 



๑๘ 
 

กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties 
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7919  Law on Local Administration 
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายวาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power 
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7921  Law on Prevention and Combating of Corruption 
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7922  Law on Public Procurement and Public Procurement Management 
กม ๗๙๒๓ กฎหมายวาดวยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ  ๓ (๓-๐-๖) 

การระงับขอพิพาท  

LW 7923   Law on Administrative Contract, Administrative Contract Management 

and Dispute Resolution 
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเก่ียวกับการจัดทําโครงการของรัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7924  Law on Public Project Arrangement 
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเก่ียวกับการรวมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7925  Law on Public Private Partnerships 
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice 
กม ๗๙๒๗ กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7927  Penalty Law 
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา      ๓ (๓-๐-๖) 

  LW 7928  Criminal Policy 
กม ๗๙๒๙ ปญหากฎหมายอาญา       ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law  
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7930  Comparative Criminal Law 
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law 
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเก่ียวกับการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ  ๓ (๓-๐-๖) 

และความรวมมือทางความม่ันคงในภูมิภาคอาเซียน      
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes  

and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region    
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหวางประเทศกับสังคมระหวางประเทศ  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7933  International Law and International Society 
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7934  International Human Rights Law 



๑๙ 
 

กม ๗๙๓๕ กฎหมายเก่ียวกับการคา การบริการ    ๓ (๓-๐-๖) 
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 

LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment 
in Southeast Asia Region   

กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหวางประเทศและการวางแผนภาษี  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning  
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา      ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7937  International Law of Treaty  
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7938  International Relation Theory  
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป      ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7939  European Union Law  
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเก่ียวกับการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7941  International Law on Peace and Security 
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษสิทธิมนุษยชน  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms  
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเก่ียวกับความรวมมือทางสังคมและวัฒนธรรม 

                  ในภูมิภาคอาเซียน      ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN 
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7943  International Humanitarian Law 
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับสถานะของปจเจกชน  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals  
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเก่ียวกับผูลี้ภัยและบุคคลไรสัญชาติ   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees  

    and Stateless Persons 
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหวางประเทศ     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7946  International Criminal Law 
กม ๗๙๔๗ กฎหมายองคกรและกิจการในภาคธุรกิจกับ   ๓ (๓-๐-๖) 

การจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

LW 7947  Law on Corporation, Enterprise and Good Governance 

กม ๗๙๔๘ หลักเกณฑเก่ียวกับการขัดกันทางกฎหมายและ   ๓ (๓-๐-๖) 

สัญญาเอกชนระหวางประเทศ 

LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract 
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง   ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7949  Insurance Law and Risk Management 
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพยชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7950  Advanced Securities Law   



๒๐ 
 

กม ๗๙๕๑ ปญหากฎหมายเก่ียวกับการประเมินผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment 
กม ๗๙๕๒ ปญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law 
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ    ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7953  Seminar in Disaster Management 
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ         ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7954  Pollution Control Law 
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร      ๓ (๓-๐-๖) 
LW 7955  Law and Economics 
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ      ๓ (๐-๐-๑๒) 
LW 7956  Directed Studies 
 
๖. หมวดวิชาการคนควาอิสระ 
กม ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ      ๓ (๐-๐-๑๒) 
LW 9000  Independent Study 
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ       ๑๒  หนวยกิต 
LW 9004  Thesis 
 
๘. การสอบประมวลความรู 
สอบประมวลความรูโดยการสอบขอเขียน สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข. 
 

๓.๑.๔.  แผนการศึกษา  
 
          แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ) 

กอนเขาเรียนปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชากอนเปดภาคการศึกษา ดังนี้ 
 สพ ๔๐๐๐  พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา      ๓  หนวยกิต * 

กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย     ๓  หนวยกิต * 
 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑  

 ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  ๓  หนวยกิต * 
 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 

กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
 

  



๒๑ 
 

ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    ๓  หนวยกิต * 
 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 
 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 

กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑   

 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธสวนแรก       ๓ หนวยกิต 
 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ        ๙ หนวยกิต 
   รวม                 ๓๖ หนวยกิต 
 
          แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) 
 

กอนเขาเรียนปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชากอนเปดภาคการศึกษา ดังนี้ 
 สพ ๔๐๐๐  พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา      ๓  หนวยกิต * 

กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย     ๓  หนวยกิต * 
 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑  

 ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  ๓  หนวยกิต * 
 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 

กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
 

 ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    ๓  หนวยกิต * 
 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 
 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 

กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑   

 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๙๐๐๐   การคนควาอิสระ       ๓  หนวยกิต 

  



๒๒ 
 

ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
กม ๗XXX   วิชาเลือก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเลือก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเลือก        ๓  หนวยกิต 

   รวม                ๓๖ หนวยกิต 
 

หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพ้ืนฐาน และวิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ไมนับหนวยกิต 
 

แผนการศึกษาสําหรับภาคนอกเวลาราชการ 
 
          แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ) 

กอนเขาเรียนปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ดังนี้  

กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย     ๓  หนวยกิต * 
 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑  

 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 

  
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  

 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 
 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 

กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑   

 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก         ๓  หนวยกิต 
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธสวนแรก       ๓ หนวยกิต 
 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ        ๙  หนวยกิต 
   รวม                ๓๖ หนวยกิต 
 
 
 
         

  



๒๓ 
 

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) 
กอนเขาเรียนปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ดังนี้   
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย     ๓  หนวยกิต * 
 
ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑  

 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 

 ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 กม ๖XXX   วิชาหลัก        ๓  หนวยกิต 
 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 

กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑   

 กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเอก        ๓  หนวยกิต 
กม ๙๐๐๐  การคนควาอิสระ       ๓  หนวยกิต 
 
ปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
กม ๗XXX  วิชาเลือก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเลือก        ๓  หนวยกิต 
กม ๗XXX   วิชาเลือก        ๓  หนวยกิต 

   รวม                ๓๖ หนวยกิต 
 

หมายเหตุ:  * หมายถึง วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ไมนับหนวยกิต 
 
๓.๑.๕.  คําอธิบายรายวิชา 
  
   ๑. วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 

กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย  ไมนอยกวา ๒๐ ช่ัวโมง 
 ศึกษาการใชภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย คําศัพทเฉพาะท่ีปรากฏอยูในเอกสารทางกฎหมาย 
อาทิ สัญญา ขอตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สําหรับผูท่ีไมมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย 

LW 4000   English for Legal Studies 
The course is aimed to equip students with English legal terminologies appeared in legal 

documents such as contracts, agreements, arrangements. It is designed for students who even 
do not have legal expertise. 
    



๒๔ 
 

๒. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  
สพ ๔๐๐๐ พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา        ๓  หนวยกิต 

 แนะนําการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 

ND 4000   Foundation for Graduate Studies 
This course provides introduction to Thailand’ s Politics and governance, economy, 

business, and society, ethics of executives, academic ethics, personality development, physical 
health, mental health, Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai language for 
communication, academic writing, and philosophy of sufficiency economy and development. 

 
 ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา    ๓  หนวยกิต 
 สรางเสริมความรูพ้ืนฐานดานไวยากรณท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะการอาน เชน การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและสวนขยายของประโยคเพ่ือนําไปสูการเรียนรูและพัฒนาทักษะการ
อานงานเขียนทางวิชาการ เชน ตํารา บทความวิชาการ โดยเนนการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ 
เพ่ือหาขอสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทการอานแบบขามเพ่ือหาขอมูล
เฉพาะการหาความสัมพันธของประโยคและยอหนาในงานเขียนและการอานเชิงวิเคราะห 

LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
The course is dedicated to enhance students’  basic understanding of English grammar 

necessary for developing reading skills such as analyzing sentence types, finding core parts, 
headwords and modifiers.  This will enable students to develop their English reading skills and 
to be ready for academic and research papers.  Emphasis is placed on developing students’ 
skills in analyzing main ideas, drawing conclusions, and making inferences, using clues to arrive 
at the interpretation of the meanings of unknown words, skimming and scanning techniques, 
and developing their paragraphs, and critical reading skills. 

 
 ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      ๓  หนวยกิต 
 เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
เชิงวิชาการเบื้องตน 

LC 4002   Integrated English Language Skills Development 
The course provides lectures and activities focusing on integrated skills for English 

listening, speaking, reading, and academic writing in introductory level. 
 
 ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หนวยกิต 
 ฝกทักษะและกลยุทธการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาไดศึกษามากอนแลวในวิชา ภส 
๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังนี้นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลมากข้ึน 



๒๕ 
 

LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
This course is aimed to enhance students’  academic reading skills and strategies 

following LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies Course.  In this 
course, Students will receive individualized training aiming to improve their reading skills for 
academic purposes. 
 
 ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    ๓  หนวยกิต 
 ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ิมเติมและซอมเสริมทักษะดังกลาวสําหรับนักศึกษาท่ี
ยังบกพรองในการเรียนวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส ๔๐๐๓ การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ดวยการสอนและฝกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development 
In addition to LC 4002 Integrated English Language Skills Development or LC 4002 

Advance Integrated English Language Skills Development, this course provides English training 
for the students who require further development in English communication skills through 
individualized training. 

 
๓. หมวดวิชาหลัก 

 
กม ๖๐๐๑  สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา      ๓  หนวยกิต 
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑและเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม 

และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาท่ีมีผลตอกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย 
โครงสรางและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใชกฎหมายแกคนในสังคม และกลไกการลงโทษทาง
กฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย รวมท้ังการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ
บัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ 

LW 6001  Sociology of Law and Development 
In this course, students will learn rationales and sociological concepts of the rules 

and social behaviors within the context of societal factors which affect law.  Students will also 
learn how such concepts contribute to different meanings, theories, structure, and evolution of 
law, as well as the law enforcement in society, sanction mechanism, application and 
interpretation of law.  The course will also equip students with knowlege on social issues in 
various dimensions that affect the enactment and development of law, concepts and theories 
of sociology of law and other schools of thoughts. 

 
กม ๖๐๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย       ๓  หนวยกิต 
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร แนวทางในการศึกษาวิจัย การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ทางนิติศาสตร โดยศึกษาแหลงขอมูล และแนวทางในการคนหาประเด็นทางกฎหมายท่ีจะศึกษาคนควา
สมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีท่ีจะใชในการศึกษา รวมท้ังวิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันไดแก 



๒๖ 
 

ศึกษาการตั้งประเด็นคําถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลําดับความคิดวิธีการนําเสนอ การทําเคาโครง การ
เขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห ตลอดจนรูปแบบการอางอิงหลักฐานท่ีใชในการศึกษาคนควา โดย
มุงเนนใหผูศึกษาไดฝกทักษะในการศึกษาคนควา และการนําเสนองานทางวิชาการในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ
จนสามารถพัฒนางานเปนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได 

LW 6002   Legal Research Methodology 
This course provides students a platform to study principles, methodology, and 

research guidelines to conduct legal thesis or research.  It will also guide students how to cite the 
information and ways to find legal issues in conducting legal research and to conclude research 
hypothesis. The course also guides students on research concepts and theories, as well as provides 
a forum for students to present their research papers and prepare them for academic presentations. 
This includes practical guidelines on how to raise academic questions, prioritization of thoughts and 
presentation techniques, research paper layout, narrative and analytical summary writing, as well 
as reference styles. The course focuses on building students’s researching skills and preparing them 
for academic presentation on the issues of their interests which could be developed into their 
theses or independent studies (IS). 

 
๔. หมวดวิชาเอก 
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions) 

กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา         ๓  หนวยกิต 
ศึกษาปญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร ศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตร

ความคิดของสํานักความคิดตาง ๆ เชน สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักปฏิฐานนิยม ตั้งแตยุคกรีกจนถึงยุค
ปจจุบันรวมท้ังศึกษาหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา และศึกษาถึงอิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการ
ใชกฎหมาย 

LW 7101  Philosophy of Law 
This course will chanllenge students to study fundamental, theoretical, and legal 

agruments and to analyse legal philosophical thinking from various schools of thoughts, namely 
but not limited to Natural Law Theories, Positivisim, from ancient Greek era to present time, as 
well as to study the subject matter in philosophy of law.  Students will also learn how 
philosophy of law influences on creation and application of law. 

 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง     ๓  หนวยกิต 
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดวาดวยรัฐและระบบการเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะ

แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบ
ตาง ๆ การจัดโครงสรางสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปจจุบัน ศึกษาวิเคราะหสภาพทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนใน
แตละระบบ เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจหลักพ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดโครงสรางสถาบัน
การเมืองท่ีจะเชื่อมโยงกับหลักพ้ืนฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนใหผูศึกษาสามารถใชแนวคิดทฤษฎี
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ดังกลาว วิเคราะหปญหาการจัดโครงสรางสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพ่ือเปน
แนวทางในการจัดโครงสรางสถาบันการเมืองไทยใหสอดคลองกับสภาพปญหาของระบบการเมืองไทย 

LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions 
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and 

political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental 
rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions 
according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This 
will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization 
of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow 
them to use such theoretical concepts to analyse Thailand's problems on political institution 
and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking 
into consideration of the problems of the Thai political system. 

 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพงลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายแพงลักษณะสัญญา ขอสัญญาท่ีไมเปน

ธรรม ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแตละระบบ รวมถึงองคประกอบท่ี
สําคัญของสัญญา เง่ือนไขการเกิดข้ึนของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายแพงลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิด
ทางละเมิด ภาระการพิสูจน ขอตอสู การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะหความเหมาะสมของกฎหมาย
ลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, 

law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each legal 
system.  The contents will include elements of contract, conditions of validity, interpretation, 
effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and concepts of law 
on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal analysis on the 
appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries. 

 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาช้ันสูง        ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสรางและ

ความรับผิดทางอาญาของประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศท่ีใช
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโนมพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศตางๆ แนวคําพิพากษาของศาล
ไทย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

LW 7104  Advanced Criminal Law 
This course will give students knowledge on history, philosophies, theories, and 

concepts of criminal law, criminal sanctions, legal systems and criminal liability of countries 
using common law system compared to civil law system. It will also give students an insight on 
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development trends of criminal law in several countries, judgment of the Thai courts in order 
to find ways to revise the law to be in connection with the current situation. 

 
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพงและพาณิชยช้ันสูง       ๓  หนวยกิต 

      ศึกษาหลักพ้ืนฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตางๆ เชน บุคคล นิติกรรม หนี้ 
ทรัพย ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนสง และพัฒนาการใหมๆ ในกฎหมายแพงและพาณิชย โดย
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายตางประเทศท่ีสําคัญ และโดยวิเคราะหแนวคําสอนและคําพิพากษา ตลอดจน
ปญหาท้ังของไทยและของตางประเทศ 

LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law 
This course provides students with basic principles and theories in civil and 

commercial law, namely but not limited to legal personalities, legal entities, obligations, 
property, family, inheritance, insurance, transportation, and new developments in civil and 
commercial law, compared to major principles of foreign laws. Students will also be guided to 
analyze doctrines and judgments, as well as legal issues under Thai law and foreign law. 

 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการ

ดําเนินคดีอาญากอนฟอง การควบคุมการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงาน
อัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและ
การบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 

LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law 
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of 

criminal law, pre- trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public 
prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys- at- law in the criminal justice, court 
proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems. 

 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) 

 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง *     ๓  หนวยกิต 
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดวาดวยรัฐและระบบการเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะ

แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบ
ตาง ๆ การจัดโครงสรางสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปจจุบัน ศึกษาวิเคราะหสภาพทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนใน
แตละระบบ เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจหลักพ้ืนฐานเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดโครงสรางสถาบัน
การเมืองท่ีจะเชื่อมโยงกับหลักพ้ืนฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนใหผูศึกษาสามารถใชแนวคิดทฤษฎี
ดังกลาว วิเคราะหปญหาการจัดโครงสรางสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพ่ือเปน
แนวทางในการจัดโครงสรางสถาบันการเมืองไทยใหสอดคลองกับสภาพปญหาของระบบการเมืองไทย 
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LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions 
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and 

political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental 
rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions 
according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This 
will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization 
of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow 
them to use such theoretical concepts to analyze Thailand's problems on political institution 
and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking 
into consideration of the problems of the Thai political system. 

 
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน       ๓  หนวยกิต 
ศึกษาความหมายและการแบงประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา แนวความคิดและ

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปจจุบัน ทฤษฎีวาดวยรัฐ  
โดยเนนศึกษาการกําเนิดของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับกฎหมาย ท่ีมาของ
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจ โดยเนนปรัชญาและลักษณะของอํานาจรัฐ หลักการแบงแยกการใช
อํานาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทําทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลาการ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับขอบเขตและการควบคุมการใชอํานาจรัฐ การ
ใชอํานาจดุลพินิจและการใชอํานาจในสถานการณไมปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝายปกครอง 
นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมท้ังศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย  

LW 7201  Theory and Principle of Public Law 
This course provides student with definitions and classifications of public law, 

evolution of philosophy, concepts, and theories of public law in various periods, especially in 
modern times, also theories of statehood, by focusing on the origins of state, legal criteria for 
statehood, relationship between state and law, sources of public law, power theories.  It 
emphasizes the philosophy and nature of state power, principles of separation of powers, rule 
of law (or Rechtsstaat), meaning and scope of legislative, executive, and judicial acts, concepts 
and theories of public services, control of state power and discretion, as well as state power in 
emergency situations, state liability and liability of the administrative branch, juristic methods 
in public law, and evolution and issues concerning Thai public law. 

 
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองช้ันสูง        ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของฝายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ 

หลักการพ้ืนฐานในการจัดทําบริการสาธารณะ การจัดองคกรและการบริหารองคกรของรัฐในรูปแบบตาง ๆ หลัก
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายวาดวยการกระทําทางปกครอง 
คําสั่งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝายปกครอง หลักกฎหมายเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง และ
หลักการควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครอง 
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LW 7202  Advanced Administrative Law 
The course is designed to provide students background on history and qualities of 

administrative branch and public law, functions of state, basic principles of public services, 
structuring and administration of state organs, legality of the administrative acts, theories, and 
legal principles of administrative acts, administrative orders, and internal measures of the 
administrative branch, legal principles of administrative contracts, and principles to control and 
check legality of the administrative acts. 

 
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังช้ันสูง        ๓  หนวยกิต 
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน การใชและการตีความกฎหมายการคลัง หลักการท่ัวไปเก่ียวกับ

กฎหมายการคลังการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายการเงินการ
คลังของรัฐ การใชมาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
และการเงินของรัฐ ตลอดท้ังแนวความคิดเก่ียวกับอํานาจของรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุมทางการเงิน การ
คลังและการงบประมาณของรัฐ การควบคุมตรวจสอบงบประมาณและการตรวจเงินแผนดิน และศึกษาปญหา
เก่ียวกับการคลังและการงบประมาณของไทย 

LW 7203  Advanced Public Finance Law 
In this course, students will learn public finance theories, application and 

interpretation of public finance law, general principles concerning law on public finance and 
expenditure, taxation, public debts, fiscal policy of state, application of measures on public 
monetary and finance, and taxation to create public policy.  Students will also learn concepts 
on the control of government through execution of parliamentary power and fiscal and budget 
policy, state auditing, and understand issues on public finance and budget of Thailand and 
other countries. 

 
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง      ๓  หนวยกิต 
ศึกษาขอความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการควบคุมฝายปกครองโดยองคกรตุลาการ ขอความคิดท่ัวไปวา

ดวยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพ้ืนฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอํานาจศาล
ปกครอง รูปแบบคําฟองในคดีปกครอง เง่ือนไขการฟองและการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาล
ปกครอง หลักการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
การพิพากษาคดี กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทําคําพิพากษา การอุทธรณ ตลอดจนการบังคับคดี
ปกครองตามคําพิพากษา และการชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล ท้ังนี้โดยศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของตางประเทศ 

LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure 
This course provides students with fundamental concepts of control of 

administrative action by judicial review, general principles of administrative litigation and system 
of administrative courts, jurisdiction of administrative courts, forms of administrative complaint, 
administrative court procedure, fact- finding in administrative cases, temporary measures or 
interlocutory relief, administrative trial, rendering of judgment, appeal, execution of judgment, 
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and solving of competence conflict between courts.  The course will encourage students to 
study and make comparative analysis of legal principles on administrative court procedure law 
between Thailand and the other countries. 

 
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ       ๓  หนวยกิต 
ศึกษาขอความคิดวาในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย ท่ีมาของกฎหมายและวิวัฒนาการ

รวมถึงลักษณะท่ัวไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ หลักการพ้ืนฐาน
ของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เชน หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ หลักเสรีภาพในทางการคาและอุตสาหกรรม 
หลักการรับรองสิทธิในทรัพยสิน ศึกษาการจัดองคกรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําทาง
เศรษฐกิจศึกษาขอความคิดเก่ียวกับการแขงขันทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยให
เอกชนรับผิดชอบจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทําวิสาหกิจและการจัดต้ังหนวยธุรกิจในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการทําโครงการของรัฐในประเด็นตาง ๆ เชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําโครงการของรัฐ ข้ันตอนทางกฎหมายในการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพและการวิเคราะหสภาพปญหาการมีสวนรวมของประชาชน การวิเคราะหโครงการของรัฐ รวมท้ังศึกษา
กฎหมายเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุนในการจัดทําบริการสาธารณะของไทยและตางประเทศ โดยศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ 

LW 7205  Public Economic Law 
This course provides students with concepts of public economic law, terminologies, 

sources of law, evolution, and general natures of public economic law by providing comparative 
analysis between Thai law and foreign laws. It also equips students with fundamental principles 
of public economic law, namely liberalism, free trade and investment, property rights, 
organization of state economic organs, state’ s economic action, economic competition, forms 
and economic intervention by licensing public service providers, establishment of state 
enterprises, and business unit in local administrative organizations.  It will also give students 
background on principles and concepts concerning public projects, e. g.  public participation in 
government project, procedures on environmental and health impact assessment, assessment 
of problems on public participation, analysis of public projects, as well as Thai laws which 
permitting private sectors to jointly invest in and deliver public services, compared to other 
countries through comparative analysis of theories and case studies. 

 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

(Criminal Law and Criminal Justice Administration) 
 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาช้ันสูง *        ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสรางและ

ความรับผิดทางอาญาของประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศท่ีใช
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโนมพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศตางๆ แนวคําพิพากษาของศาล
ไทย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
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LW 7104  Advanced Criminal Law 
In this course, students will learn history, philosophy, theories, and concepts of 

criminal law, criminal sanctions, system and criminal liability in criminal law of common law 
countries compared to countries using civil law system. The course also includes development 
trends of criminal law in various countries, judgment of the Thai courts which aim to equip 
students with understanding on how to revise law to be in line with societal changes. 

 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *      ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการ

ดําเนินคดีอาญากอนฟอง การควบคุมการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงาน
อัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและ
การบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 

LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law 
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of 

criminal law, pre- trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public 
prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys- at- law in the criminal justice, court 
proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems. 

 
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาช้ันสูง      ๓  หนวยกิต 
วิเคราะหและประเมินปญหาท่ีสําคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแหงอาชญากรรม และการแกไข

ปญหาดังกลาว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผูกระทําความผิด มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ลงโทษ ประเมินขอเสนอแนะท่ีสําคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการ
ลงโทษทางอาญา วัตถุประสงคของการลงโทษและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด กระบวนการและระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอาญาในข้ันตอนตางๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผูกระทําความผิดและการใช
มาตรการลงโทษผูกระทําความผิดท้ังทางดานสังคมและกฎหมาย 

LW 7301  Advanced Criminology and Penology 
This course will provide students with knowledge and skills to analyze and assess 

critical issues of criminology, causes of crimes, and to solve such problems.  It will also give 
background on theories and practices, and effective measures for offender correction.  The 
course will also challenge students to determine important recommendations to reform the 
correction system, taking into consideration of evolution and philosophy of criminology and 
criminal sanctions, and their objectives, treatment of offenders, procedures and systems for 
dealing with criminal offenders at each stage. The course provides comprehensive background 
information covering studies on criminology and criminal sanction measures to correct 
offenders, by both social sanctions and legal sanctions.  

กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาทฤษฎีหลักการ ขอบเขต ความหมาย ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชน ความผิด

เก่ียวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเก่ียวกับการคาและการพาณิชย  และความแตกตางของอาชญากรรมทาง
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เศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ  มาตรการของรัฐในการดําเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ
ศึกษาปญหาเก่ียวกับความรวมมือระหวางประเทศ  ความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ เชน กฎหมายเก่ียวกับการ
ฉอโกงประชาชน กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน เปนตน 

LW 7302  Law of Economic Crimes 
This course provides students with theories, principles, scopes, definitions, and types 

of economic crimes, such as financial and banking offenses, offenses related to trade and 
commerce.  Also it provides background on differences between economic crimes and other 
types of crimes, state measures to deal with economic crime, and issues related to international 
cooperation, international cooperation in prevention and suppression of economic crime and 
laws relating to economic crimes such as the law on falsehood on a matter of public concern 
and law on financial institutions,. 
 

กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร     ๓  หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการกระทําความผิดทางอาญาโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ ซ่ึงมีวัตถุประสงคมุง
ตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลของคอมพิวเตอร หรือบุคคล การลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน การเขาถึงขอมูลโดย   
มิชอบ การบิดเบือนขอมูล การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพ
ของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง ตลอดจนการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแก
บุคคลอ่ืน โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว  

LW 7303  Computer Crime Law 
This course provides students with patterns of crimes using computers as tools to 

commit criminal offense such as illegally accessing a computer system for which a specific 
access prevention measure that is not intended for their own use; knowing of a measure to 
prevent access to a computer system specifically created by a third party illegally discloses 
that measure in a manner that is likely to cause damage to the third party; importing into a 
publicly accessible computer system of computer data that will appear as an image of other 
person and the image has been created, edited, appended, or adapted by electronic means 
and by doing so it is likely to impair the reputation of such other person ; and sending computer 
data or electronic mail to another person and covering up the source of such aforementioned 
data in a manner that disturbs the other person’s normal operation of their computer system. 
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กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓  หนวยกิต 
ศึกษาปรัชญาการดําเนินงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสรางและ

ระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกําหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเก่ียวกับงานยุติธรรม
ทางอาญา การประสานงานและความรวมมือระหวางขายงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังภายในและระหวาง
ประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางแกไข
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

LW 7304  Law of Criminal Justice Administration 
This course provides students with philosophy and structure of criminal justice 

administration, policies determination, legal measures concerning criminal justice, internal and 
international coordination and cooperation with agencies concerning criminal justice, 
operations, monitoring and evaluation, as well as issues and solutions of public participation in 
criminal justice administration. 

หมายเหตุ * หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 
 

๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและประชาคมอาเซียน  
(International Law and ASEAN Community) 
 

กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหวางประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปญหารวมสมัย  ๓  หนวยกิต 
ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบานดุง 

ประเทศอินโดนีเซีย ในป ค.ศ. ๑๙๕๕ อันเปนท่ีมาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหวางประเทศ สูหลักการ
ของการพัฒนาในกรอบขององคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก และองคกรภูมิภาคในปจจุบัน ศึกษา
หลักการทางกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีเอ้ือประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนา เนนกรณีศึกษาท่ีสําคัญ
อันเกิดข้ึนในกรอบขององคการการคาโลกหรือเวทีระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการถกเถียงประเด็น
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน เพ่ือใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปรับใชกฎหมายเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนโดย
คํานึงถึงบริบทและปจจัยทางกฎหมายในสังคมระหวางประเทศในปจจุบัน 

LW 7401 International Law and Development: Contemporary Issues 
This course provides students for fundamental Knowledge of history, especially 

Asia-Africa conference in Bandung, Indonesia in 1955 which is the source of development of 
international law towards principles of development within the framework of the United 
Nations, the World Trade Organization, and current regional organizations.  The course also 
provides background on international economic law principles that favor developing countries 
with a focus on key case studies in the framework of the World Trade Organization or other 
international forums which affect developing countries, especially Southeast Asian countries. 
The course encourages students to engage debates on current issues in order to strengthen 
their initiative and creative thinking which prepares them for implementing law towards 
sustainable development, taking into account the context and legal factors in current 
international society. 



๓๕ 
 

กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตร สถานการณอันเปนท่ีมา ของการรวมกลุมระหวางประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษากรอบของกฎหมายและตราสารท่ีสําคัญวาดวยประเด็นความรวมมือระหวาง
ประเทศในภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกําเนิดประชาคมอาเซียนและความรวมมือในสามมิติหลักไดแกความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ ทางความม่ันคง และทางสังคมวัฒนธรรม รวมท้ังศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเปดเสรีของพรมแดนและการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ศึกษาความสัมพันธระหวางอาเซียนและ
ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ  

LW 7402 ASEAN Community Law 
This course presents students with history and background of foundation of the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), key legal framework and instruments concerning 
region cooperation, origins of ASEAN Community and its three pillars:  economic cooperation; 
political- security cooparation; and socio- cultural cooparation, as well as legal implications 
arising from the open border policy and the establishment of an ASEAN Community, also 
relationship between ASEAN and other regional communities. 

 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ๓  หนวยกิต 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการวาดวยการคุมครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายระหวางประเทศท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายตอสมาชิกภาคี และแนวนโยบาย
อ่ืนเพ่ือความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศนวิทยา การเจรจาตอรองเพ่ือทําขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชรวมกัน และ
การวิเคราะหความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดลอมทาง
ทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา การบํารุงรักษาท่ีเปนระบบใน ดิน น้ํา ปาไม ทุง
หญา แรโลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law 
This course will provide students with concepts, principles of natural resources 

and environment protection and management, international law and policies binding on State 
Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and 
environment al management, especially within Southeast Asian countries.  In addition, the 
course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits 
arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the 
risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, 
climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, 
metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN 

 
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหวางประเทศวาดวยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓  หนวยกิต 
ศึกษาหลักการของกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับเขตแดนทางบก ศึกษาความหมายและ

หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับเขตแดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และทะเลหลวง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา



๓๖ 
 

ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเนนการศึกษาท้ังในทางทฤษฎีและการหยิบยกกรณีศึกษาโดยเฉพาะกรณีท่ี
มีความสําคัญกับประเทศไทย หรือกรณีความขัดแยงทาง เขตแดนระหวางรัฐท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ศึกษากลไกและมาตรการทางเทคนิคในการระงับขอพิพาทท่ีเก่ียวกับเขตแดน 

LW 7404 International Law on Boundary and the Law of the Sea 
This course provides students with principles of international law relating to land 

boundary, definitions and principles of the maritime boundary, exclusive economic zone and 
high seas under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. It focuses on both theoretical 
and case studies, particularly in the case study of Thailand, or interstate boundary conflicts in 
Southeast Asia, as well as mechanisms and technical measures for settling boundary disputes. 

 
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการคาระหวางประเทศ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง 

“องคกรการคาสากล” (International Trade Organization ) การมีขอตกลงทางการคาและภาษีในระบบของ 
GATT ไปจนถึงการกอต้ังองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ อาทิหลักการไมเลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอยางชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่ง 
รวมท้ังขอตกลงและมาตรการทางกฎหมายการคาระหวางประเทศท่ีใชบังคับกับสินคาเฉพาะดาน เชนสินคา
การเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับขอพิพาททางการคาของ WTO โดยเนนกรณีศึกษาท่ี
เก่ียวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการคาระหวางประเทศตอประเด็นอ่ืนๆท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา อาทิ ประเด็นการคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน 
ประเด็นสิ่งแวดลอม ประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากนั้นแลวจะไดศึกษาการคาระหวาง
ประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซ้ือขายระหวางประเทศ (CISG) ขอกําหนดในการ
สงมอบสินคา (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชําระราคาสินคา ความรับผิดตามสัญญา
ตางๆ รวมถึงสัญญาขนสงทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

LW 7405 International Trade Law 
This course guides students through evolution of the law on international trade 

since the efforts to establish " International Trade Organization" , GATT System agreements, 
establishment of the World Trade Organization (WTO) , basic principles of International Trade 
Law, such as non- discriminatory principles and most- favored- nation treatment, as well as 
international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural 
products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute 
settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade 
law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of 
people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection.  In addition, 
the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms ( INCOTERM), letters 
of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and 
air as well as multimodal transports. 

กม ๗๔๐๖ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ    ๓  หนวยกิต 



๓๗ 
 

ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ รวมถึงขอพิพาท
ระหวางรัฐกับเอกชน โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับขอพิพาทรูปแบบตางๆ ท้ังกลไกท่ีมีลักษณะเปนการท่ัวไป
และกลไกระงับขอพิพาทเฉพาะดาน ท้ังในระดับสากล ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกการระงับขอพิพาท
ภายในภูมิภาคอาเซียน ศึกษาการมีสวนรวมของรัฐ องคการระหวางประเทศ รวมถึงปจเจกชนในระบบการระงับ
ขอพิพาท ศึกษาบทบาทขององคกรยุติธรรมระหวางประเทศในการรักษาสันติภาพและการอํานวยธรรมาภิบาล
ในสังคมระหวางประเทศ เชน ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ศาลกฎหมายทะเล รวมถึงอนุญาโตตุลาการระหวาง
ประเทศ 

LW 7406 International Dispute Settlement 
This course is aimed to equip students with knowledge on principles, laws, and 

legal mechanisms for international dispute settlement, including public- private disputes, by 
comparing various dispute resolution mechanisms, both general mechanisms and specialized 
mechanisms, internationally and regionally, especially the ASEAN dispute settlement 
mechanism.  It also guides students through participation of states, international organizations 
and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in maintaining 
peace and good governance in international societies such as the International Court of Justice, 
the International Tribunal for the Law of the Sea, and International Arbitration. 

 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 

(International Bussiness and Trade Law) 
 

กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพงลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง *  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายแพงลักษณะสัญญา ขอสัญญาท่ีไม

เปนธรรม ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแตละระบบ รวมถึงองคประกอบ
ท่ีสําคัญของสัญญา เง่ือนไขการเกิดข้ึนของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายแพงลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิด
ทางละเมิด ภาระการพิสูจน ขอตอสู การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะหความเหมาะสมของกฎหมาย
ลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

LW 7103 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on 

contracts, law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts 
in each legal system.  The contents will include elements of contract, conditions of validity, 
interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and 
concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal 
analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries. 

  



๓๘ 
 

กม ๗๔๐๕  กฎหมายการคาระหวางประเทศ **    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง 

“องคกรการคาสากล” (International Trade Organization ) การมีขอตกลงทางการคาและภาษีในระบบของ 
GATT ไปจนถึงการกอต้ังองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ อาทิหลักการไมเลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอยางชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่ง 
รวมท้ังขอตกลงและมาตรการทางกฎหมายการคาระหวางประเทศท่ีใชบังคับกับสินคาเฉพาะดาน เชนสินคา
การเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับขอพิพาททางการคาของ WTO โดยเนนกรณีศึกษาท่ี
เก่ียวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการคาระหวางประเทศตอประเด็นอ่ืนๆท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา อาทิ ประเด็นการคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน 
ประเด็นสิ่งแวดลอม ประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากนั้นแลวจะไดศึกษาการคาระหวาง
ประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซ้ือขายระหวางประเทศ (CISG) ขอกําหนดในการ
สงมอบสินคา (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชําระราคาสินคา ความรับผิดตามสัญญา
ตางๆ รวมถึงสัญญาขนสงทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

LW 7405 International Trade Law 
This course guides students through evolution of the law on international trade 

since the efforts to establish " International Trade Organization" , GATT System agreements, 
establishment of the World Trade Organization (WTO) , basic principles of International Trade 
Law, such as non- discriminatory principles and most- favored- nation treatment, as well as 
international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural 
products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute 
settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade 
law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of 
people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection.  In addition, 
the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms ( INCOTERM), letters 
of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and 
air as well as multimodal transports. 

 
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                        ๓  หนวยกิต 
ศึกษาความรูข้ันสูงเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีสําคัญและสถานท่ีและบทบาทของ

ทรัพยสินทางปญญาในบริบทภายในประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ ศึกษาครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีสําคัญท้ังหมดรวมถึงลิขสิทธิ์การออกแบบเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรตลอดจนการรักษา
ความลับ การลวงขาย การคุมครองฐานขอมูลและสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ ตลอดจนความเขาใจ
เก่ียวกับบทบาทของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในสังคมและผลกระทบของทรัพยสินทางปญญาตอเศรษฐกิจ
และการพัฒนาของโลกไดเปนอยางดี 

  



๓๙ 
 

LW 7501 Intellectual Property Law 
The course aims to provide students with an advanced knowledge of substantive 

intellectual property law, and of the place and role of intellectual property within domestic, 
regional and international contexts. The course covers all the major IP rights, including copyright, 
designs, trade marks, and patents as well as confidentiality, passing off, database rights and 
other intellectual property protection.  Also this course enables students to develop a fully 
rounded understanding of intellectual property rights, their role in society and the impact of 
intellectual property on global economics and development. 

 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายปองกันการผูกขาดและกีดกันทางการคา  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาการผูกขาด และผลกระทบตอผูบริโภค ผลทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ 

กฎหมายท่ีปองกันการผูกขาด การแบงตลาด การรวมหัวของพอคา หรือเจาของโรงงาน หรือสมาคมการคา การ
ตกลงกําหนดราคา หรือปริมาณการผลิต 

LW 7502 Antitrust and Unfair Competition Law 
This course provides students with a legal concept of antitrust and impact on 

consumers. The coure also discusses about economic impacts and national stability concerning 
antitrust law, market shares and trade unionism of traders, or factory owners, or trade 
association, price settlement agreement, or production volume. 

 
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                ๓  หนวยกิต 
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายท่ีเก่ียวกับปรากฏการณทางสังคมและเทคโนโลยีซ่ึงกําลังพัฒนา

ไปสูสังคมขอมูลขาวสาร โดยเนนศึกษาปญหากฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการขอมูลขาวสารสมัยใหม อาทิ กฎหมายแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคล กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือกําหนดสิทธิหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวาง
บุคคลฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน มาตรการทางอาญาใน
การลงโทษผูกระทําผิดตอระบบการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบขอมูล และระบบเครือขาย 

LW 7503 Information Technology Law 
This course introduces students to an evolvement of laws towards societies of 

information networks and technologies with an emphasis on legal issues arising from the 
development of information technology and modern information management. We will discuss 
about the electronic data exchange law, e-signature law, information technology infrastructure 
development law, and personal information protection law, electronic funds transfer law to 
explicitly stipulate rights, as well as the responsibilities between electronic funds transfer 
parties, and criminal measures to punish perpetrators of computer systems, information systems 
and networks. 

  



๔๐ 
 

กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหวางประเทศ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาบทบาทขององคกรธุรกิจตอการดําเนินธุรกิจสมัยใหม โดยเนนบริษัทจํากัด และสัญญา

การรวมทุนเพ่ือประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและความรับผิดของ
กรรมการและผูบริหาร บทบาทของฝายจัดการกับผูถือหุน ความสัมพันธระหวางผูถือหุนขางมากและขางนอย 
การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุมบริษัทในเครือ รวมถึงการศึกษาระบบกฎหมายท่ีใชกับ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ท้ังในดานการเงินและการลงทุนระหวางประเทศ โดยเนนการศึกษา
วิเคราะหถึงระบบกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ และกลไกของกฎหมายเก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศท่ี
ใชอยูในปจจุบันท้ังในระดับสากลและในระดับภูมิภาค รวมท้ังศึกษาวิเคราะหถึงผลกระทบของกฎหมายเก่ียวกับ
การลงทุนระหวางประเทศในดานตางๆ ทีมีผลกระทบตอองคกรธุรกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

LW 7504 International Bussiness and Investment Law 
This course guides students through the roles of business organizations of 

modern business operations with a focus on limited companies and joint venture contracts, 
theories and legal concepts concerning powers and responsibilities of Directors and Executives, 
relationship between management and shareholders, relationship between majority and 
minority shareholders, company expansion growth, forming of business in group companies, 
legal system applied for international economic relations for international finance and 
investment. The course also focuses an analysis of legal systems, policies, guidelines, and legal 
mechanisms of international investment law currently in use, both internationally and 
regionally.  It also analyzes the impact of international investment laws which affect local and 
international business on various aspects. 

 
หมายเหตุ  *   หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมาย 

** หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศ 
    และประชาคมอาเซียน 

 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

(Natural Resources and Environmental Law) 
 

กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ๓  หนวยกิต 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการวาดวยการคุมครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายระหวางประเทศท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายตอสมาชิกภาคี และแนวนโยบาย
อ่ืนเพ่ือความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศนวิทยา การเจรจาตอรองเพ่ือทําขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชรวมกัน และ
การวิเคราะหความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดลอมทาง
ทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา การบํารุงรักษาท่ีเปนระบบใน ดิน น้ํา ปาไม ทุง
หญา แรโลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  



๔๑ 
 

LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law 
This course will provide students with concepts, principles of natural resources 

and environment protection and management, international law and policies binding on State 
Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and 
environment al management, especially within Southeast Asian countries.  In addition, the 
course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits 
arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the 
risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, 
climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, 
metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN 

 
กม ๗๖๐๑ กฎหมายส่ิงแวดลอมเปรียบเทียบ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและประเทศตัวอยาง 

โดยเฉพาะจากประเทศท่ีใชระบบกฎหมายตางกัน เพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝายนิติบัญญัติ ฝาย
ตุลาการ ฝายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดย
จะเนนหนักในเรื่องการแกไขปญหามลพิษ การตรวจสอบและการประเมินผลดานสิ่งแวดลอม และการระงับ   
ขอพิพาทนอกศาล 

LW 7601 Comparative Environmental Law 
The course is aimed to guide students through the scopes and evolution of 

environmental laws of Thailand compared to other selected sample countries and different 
legal systems, and to understand the roles of legislative, judicial, and administrative bodies, as 
well as private and public sectors to protect and conserve environment and natural resources.It 
will focus on pollution problems solutions, environmental monitoring and evaluation, and 
dispute settlement out of courts. 

 
กม ๗๖๐๒ กฎหมายส่ิงแวดลอมในธุรกิจระหวางประเทศ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ีใชเปนมาตรฐานในการการคาลงทุน

ระหวางประเทศ ซ่ึงไมใชมาตรการทางกฎหมาย การผลิตสินคา การนําเขาและการสงออกสินคา ตลอดท้ัง
บทบาทของมาตรการและกฎเกณฑในการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมท้ังในระดับภายในและระหวางประเทศ
ท่ีมีตอการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน 

LW 7602 Environmental Law in International Transaction 
This course guides students through various environmental issues which are used 

as a baseline for setting international trade standards, not including legal measures.  It also 
covers the issues of productions, imports & exports, and measures and norms in promoting 
environmental management for sustainable development both nationally and internationally. 

  



๔๒ 
 

กม ๗๖๐๓ ปญหากฎหมายการจัดการส่ิงแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน ๓  หนวยกิต 
ศึกษาแนวคิด นโยบาย และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการจัดการและสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ

พลังงาน เชน การควบคุมและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร และการอนุรักษพลังงาน เพ่ือ
วิเคราะหโดยใชความรูท่ีศึกษากับประสบการณของผูเชี่ยวชาญท่ีเปนวิทยากรเพ่ือเปนแนวทางไปสูการพัฒนา
หัวขอวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 

LW 7603 Legal Problems in Environmental Management and Energy 
Conservation    
This course provides students with concepts, policies and measures related to 

environment management and energy conservation, such as controlling and reducing 
environmental impacts and resource consumption, and energy conservation.  The course aims 
to provide an analysis and share experiences and knowledge learned from the experts who are 
the speakers to guide on the development of research topics for their thesis. 

 
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางดานส่ิงแวดลอม    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาโครงสรางอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม หลักการและข้ันตอน

ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพใน
ลักษณะตางๆ ตามยุทธศาสตรท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ การสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวม ในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลพรอมท้ังเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท้ังของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฎิบัติในเรื่องดังกลาว ตลอดจนกระบวนการและข้ันตอน
การตัดสินใจของฝายปกครองในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและการกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอม 

LW 7604  Environmental Public Law 
This course focuses on the structures, powers, and duties of governmental 

agencies related to the environment.  It also provides an introduction to principles and 
procedures for environmental and health impact assessment processes, as enshrined by the 
Constitution and other relevant laws, encouraging people to participate in the conservation, 
preservation, and utilization of natural resources and biodiversity, as well as the application 
laws compared to public environmental law of other countries.  This course also focuses on 
administrative  decision making  processes  and procedures in environmental management and 
environmental governance. 

 
กม ๗๖๐๕ กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดลอม  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาและวิเคราะห สภาพบังคับทางกฎหมายในขอพิพาททางสิ่งแวดลอมท้ังในคดีแพง 

คดีอาญาและคดีปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการดําเนินคดีแพง อาญา และคดีปกครองของกฎหมาย
ไทยและตางประเทศ ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย โดยเนนเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟองคดี การรวบรวม
พยานและการพิสูจนพยานในคดีแพง อาญา ปกครอง การระงับขอพิพาทนอกศาล และศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษาท้ังของไทยและตางประเทศ 

  



๔๓ 
 

LW 7605  Law of Environmental Justice Administration 
This course provides students a forum to study and analyze legal effectiveness 

in environmental litigation, either in civil, criminal, or administrative courts of Thailand and 
compare to the systems in other countries, as well as law enforcement with a focus on the 
rights of people to prosecution, collection of evidence and examination of evidence, either in 
civil, criminal or administrative cases, and dispute settlement out of courts. 

หมายเหตุ  ** หมายถึง เปนวิชาท่ีใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 

 
๕. หมวดวิชาเลือก 
 

กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานช้ันสูง     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานท้ังระบบไตสวน

และระบบกลาวหา กฎเกณฑและกระบวนการเก่ียวกับพยานหลักฐานท่ีมุงพิสูจนความจริงท้ังในคดีอาญาและคดี
แพง หลักการรับฟงพยานหลักฐาน การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน การคุมครองพยานและการนําความรูทางนิติ
วิทยาศาสตรมาใชในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี 

LW 7901  Advanced Law of Evidence 
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of 

law of evidence, criterias and system on the acquisition and examining evidence for criminal 
and civil cases, the hearing and weighing of evidence, the protection of witness, and the 
introduct ion to forens ic  sc iences for  investat ion and adjudicat ion of cases. 

 
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุมครองผูบริโภค     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค มาตรการ

ตางๆทางกฎหมายเพ่ือการคุมครองผูบริโภค การแกไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแกผูบริโภคและวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค กรณีศึกษาคดีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคของประเทศไทยกับตางประเทศ รวมท้ังศึกษาปญหาตางๆ อันเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

LW 7902  Consumer Protection Law 
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of 

consumer protection law, the legal measures for consumer protection, the compensation or 
remedy for consumer damages and procedures for consumer cases. The case studies and issues 
concerning problems in enforcing the consumer protection law of Thailand compared to other 
countries, as well as other problems with regards to consumer protection will be examined and 
dissusred. 

 
กม ๗๙๐๓ กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจําเปนของหลักการลมละลายและการฟนฟูกิจการเพ่ือ

แกไขปญหาการบังคับชําระหนี้และจัดสรรการชําระหนี้แกเจาหนี้ในสภาวะท่ีลูกหนี้ไมอยูในสถานะท่ีจะชําระหนี้



๔๔ 
 

ได ซ่ึงเปนสภาวการณท่ีมีลักษณะเฉพาะและแตกตางไปจากมาตรการบังคับชําระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพงท่ัวไป 
ตลอดจนศึกษาถึงข้ันตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของ และความสัมพันธของมาตรการเหลานี้
กับกฎหมายอ่ืนท้ังหลายท่ีเก่ียวของ สิทธิหนาท่ีและบทบาทของผูมีสวนไดเสียท้ังหลาย และระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวม รวมไปถึงการเขามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการตางๆ เหลานี้ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ลมละลายระหวางประเทศ 

LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization 
This course guides students through an evolution, rationales, and necessity of 

principles of bankruptcy and business reorganization in resolving debt repayment problems and 
allocating the debt repayment to the creditors in the condition that the debtor is not in a 
repayable condition. Also, it introduces students to relevant court procedure, a relationship of 
these measures with other relevant laws, rights and duties, also the roles of all stakeholders, 
an overview of the economic systems, as well as the roles of states in these processes 
compared to international law on bankruptcy. 

 
กม ๗๙๐๔ การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางเลือกใน

ลักษณะตางๆ ไดแก การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ 
โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ และวิเคราะหปญหาในเรื่องท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับขอ
พิพาทรูปแบบตางๆ ท้ังกลไกท่ีมีลักษณะเปนการท่ัวไปและกลไกระงับขอพิพาทเฉพาะดาน ท้ังในระดับสากล 
ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีสวนรวมของรัฐ องคการระหวางประเทศ รวมถึงปจเจกชนในระบบการระงับขอพิพาท 
ศึกษาบทบาทขององคกรยุติธรรมระหวางประเทศในการรักษาสันติภาพและการอํานวยธรรมาภิบาลในสังคม
ระหวางประเทศ 

LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration 
This course provides students with history, philosophy, theories, and concepts 

in an alternative dispute resolution, including negotiation, mediation, settlement, and arbitration 
by studying Thai laws, compared to international law concerning alternative dispute resolution. 
It provides an insight on the problems in the matter, legal principles and legal mechanisms for 
international disputes settlement, in comparison with various dispute resolution mechanisms, 
both general mechanisms and specialized mechanisms, at international and regional level.  It 
also guides students through participation of states, international organizations and individuals 
in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in settling the disputes, and 
case studies of the roles of International Court of Justice in maintaining international peace and 
justice. 

 
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส              ๓  หนวยกิต 
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของการนําเอาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส

มาใชในการทําสัญญาทางธุรกิจประเภทตางๆ แทนการทําสัญญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายท่ีมีตอ
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กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตางๆ จากการท่ีนําเอาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมา
ใชในการ แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธแทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอพัฒนาการทาง
กฎหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

LW 7905  Electronic Commerce Law 
This course provides students with the use of natures and methods of electronic 

commerce and e-signature in lieu of various types of conventional business contracts, the legal 
implications of civil and commercial laws regarding the use of electronic commerce and the 
electronic signature to express the parties’  intents instead of the paper contracts, the issues 
and obstacles to development of e-commerce, the e-signature laws, electronic funds transfer 
and electronic data interchange at both national and international levels. 

 
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของฝายปกครอง  ๓  หนวยกิต 

และบุคลากรภาครัฐ 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสรางของฝายปกครอง หลักการรวมอํานาจและกระจาย

อํานาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสรางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนการจัดองคกรของหนวยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเนนวิเคราะหปญหา อุปสรรค
ในการจัดโครงสรางของฝายปกครองในปจจุบัน รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานบุคลากร
ภาครัฐ ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง ๆ ตามกฎหมาย โดยเนนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคใน
การบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยในปจจุบัน วิเคราะหและคาดการณแนวโนมของการจัดโครงสรางฝาย
ปกครองและการบริหารบุคลากรภาครัฐของไทยในอนาคต 

LW 7906  Law on Administrative Structure and Personnel 
This course provides students with concepts and theories of administrative 

structure, the principle of power consolidation and decentralization, the theory of legal persons 
of public law, the structuring of central, regional, and local government, and the structure of 
government agencies according to their specific expertise.  The course also focuses on an 
analysis of challenges to structure of the current administration, concepts and theories of 
government personnel and officials management under the law, by emphasizing on an analysis 
of current problems and obstacles in the administrative personnel management and the future 
trend of administrative structure and personnel in Thailand. 

 
กม ๗๙๐๗ การมีสวนรวมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓  หนวยกิต 
ศึกษาขอความคิด หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลักประชาธิปไตย 

สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปจจุบัน ขอความคิดและหลักการการมีสวน
รวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชน รวมท้ังศึกษาปญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศไทย 
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LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process 
In this course, the students will learn about the concepts, fundamental principles 

of public administration in democratic societies, and causes and changes in the current public 
decision-making process, as well as the concepts and principles of public participation in public 
decision-making process, the methodology and the legal implications of people participation. 
The course also covers the issues regarding the trend of public decision-making process of 
Thailand. 

 
กม ๗๙๐๘ กฎหมายวาดวยการจัดทําบริการสาธารณะ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑท่ีสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ ความสัมพันธ

ระหวางบริการสาธารณะประเภทตาง ๆ กับรูปแบบขององคกรและวิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะ 
เครื่องมือของฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะ แนวคิดและกฎหมายทีเก่ียวของกับการดําเนนิการของ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ ในระดับชาติและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน การใหเอกชนเขารวมลงทุนและจัดทําบริการสาธารณะ ตลอดจนคดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการ
จัดทําบริการสาธารณะ 

LW 7908  Law on Public Services 
This course provides the students with an evolution, the terminologies, key 

criteria for the public service provision, the relationship between public services of various types 
of organizations, and the method of public services, The course also covers the issues of public 
service tools, concepts and laws related to the operation of state enterprises, public 
organizations, and public services at the national and local administrative leve, private sector 
investment and participation in public services, as well as administrative litigtion concerning 
public services. 

 
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาพัฒนาการ ความหมายและสาระสําคัญของหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

การคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ 
โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบไทยและตางประเทศ รวมถึง
หลักการพ้ืนฐานของการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีรัฐธรรมนูญ สถานะและผลของคําวินิจฉัยในคดี
รัฐธรรมนูญ 

LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases 
This course guides the students through the development, definitions, principles 

of constitutionality, and the protection and safeguard of the supremacy of constitution, 
evolution, structure, and powers of institutes empowered to review constitutionality in Thai 
legal system.  compared to other countries.  The course also introduces students to the basic 
principles of procedure for constitutional cases and the status and effects of the constitutional 
court judgments.  
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กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาหลักการสําคัญและแนวความคิดพ้ืนฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขอความคิด

ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูในประเทศไทย และหลักการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ อาทิ  
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง 
การออกเสียงประชามติ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ผูตรวจการแผนดิน การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังศึกษากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญของตางประเทศ       

LW 7910  Organic Law 
This course provides the students with fundamental principles and basic 

concepts of constitutional law, the constitutional concepts and principles of Thailand, as well 
as the concepts and principles enshrined in organic laws for various matters, e.g. the House of 
Representatives election, the selection of senators, and the Election Commission of Thailand. 
The couse also covers the issues of political parties, the national referendum, the constitutional 
court procedure, procedures for trials against holders of political positions, ombudsperson, 
corruption prevention and suppression, and State Audit Commission, as well as the 
constitutional law of foreign countries.       

 
กม ๗๙๑๑ หลักการพ้ืนฐานวาดวยการกระทําทางปกครอง   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาขอความคิดวาดวยการกระทําทางปกครอง ประเภทของการกระทําทางปกครอง คําสั่ง

ทางปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงขอความคิดและเง่ือนไขของการกระทําทางปกครอง ผล
ของการกระทําทางปกครอง มาตรการ การสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแตละประเภท โดย
พิจารณาในสวนของเง่ือนไขท่ัวไปของความสมบูรณของการกระทําทางปกครองและการใชดุลยพินิจ รวมถึงและ
ศึกษาหลักการวาดวยกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย 

LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act 
This course introduces the concepts and types of administrative action, 

administrative orders, rules, and administrative contracts.  In addition, the course provides 
students with the elements and conditions of the administrative action,the  legal effects of 
administrative action, the measures, the ending, the termination, and the revocation of 
administrative acts by considering general conditions of completeness of administrative action 
and discretion. The course also disusses the principles of legality of administrative actions. 

 
กม ๗๙๑๒ กฎหมายวาดวยความรับผิดของรัฐ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของรัฐ หลักการพ้ืนฐานของความรับผิดของรัฐ ประเภท

ของความรับผิดของรัฐ การดําเนินการเม่ือเกิดความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี โดยศึกษา
เปรียบเทียบความรับผิดของรัฐในตางประเทศและศึกษาคําพิพากษาของศาลปกครองท่ีเก่ียวของ  

LW 7912  Law on State Responsibility 
This course introduces a study on development, fundamental concepts, and 

types of state responsibility, and actions taken for damages caused by administrative officers 
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by comparing with the law and administrative court judgments concerning state responsibility 
of foreign countries. 

 
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาพ้ืนฐานและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน

ในประเทศไทยและตางประเทศ หลักเกณฑและวิธีการจัดโครงสรางของฝายปกครอง กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนกลาง การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ทบวง กรม ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การจัดระเบียบราชการในจังหวัดและอําเภอ ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน การจัดระเบียบราชการใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังรูปแบบท่ัวไปและรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการ
แทน กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการ กฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงาน
ธุรการของศาลรวมถึงขององคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายบริหารราชการแผนดินของ
ตางประเทศ 

LW 7913 Law on Administration of State Affairs  
This course provides students with study and comparative analysis of basic 

philosophies and theories on public administration of Thailand compared to other countries. 
Principles and methods of structuring of administrative branch, law of central government 
organizing ministries, bureaus, and departments, rules of regional administration organizing 
provinces and districts, local government administration regulations, local government 
organization, both in general and special forms, acting on behalf or acting ( position) , laws 
concerning government reform, law on state- owned enterprises, public organizations, and 
administrative bodies of the courts, as well as of the constitutional organizations by comparison 
with laws on administration of state affairs of other countries. 

 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาความเปนมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของ

ตางประเทศและของไทย สถานะและขอบเขตการใชบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของไทย แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติและวิธีพิจารณาชั้น
เจาหนาท่ีฝายปกครอง รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครอง การขอใหพิจารณาใหม การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศเยอรมันและประเทศฝรัง่เศส 

LW 7914  Law on Administrative Procedure 
The course provides students for background and concepts of administrative 

procedures law of Thailand and other countries, status and scope of application of the 
Administrative Procedures Act of Thailand, basic concepts of decision process of administrative 
branch of Thailand, general principles and rules of decision process of administrative officials, 
forms and legal effects administrative orders, appeal and revocation of administrative orders, 
reconsideration, execution, legal time frame, prescription, and administrative procedure law of 
Germany and France. 
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กม ๗๙๑๕ กฎหมายวาดวยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาคดีปกครองเฉพาะดาน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแตละประเภท สาระสําคัญของ

กฎหมายเฉพาะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับคดี เหตุแหงการฟองคดีในแตละประเภท และศึกษาตัวอยางคดีท่ีสําคัญใน
แตละประเภท อาทิ คดีปกครองเก่ียวกับการเพิกถอน กฎ คําสั่ง และการหามการกระทํา คดีปกครองเก่ียวกับ
การละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีดวยความลาชา คดีปกครองเก่ียวกับการละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืน 
คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเก่ียวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และ
เหตุเดือดรอนรําคาญ คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม คดีปกครองเก่ียวกับบริหารงานบุคคล คดีปกครอง
เก่ียวกับราชการสวนทองถ่ิน คดีปกครองเก่ียวกับท่ีดิน 

LW 7915  Law on Particular Administrative Case 
This course provides students with specific cases and specific natures of each 

administrative case, essences of specific laws relating to the case, causes of the lawsuit in each 
category, and key case studies, cases related to revocation of rules, and orders and prohibition 
orders, negligence of duty or performance of duties with delays, violation or other liability, 
urban planning and building control, nuisance, environmental case, administrative personnel 
management, local government administration, and land ruling. 

 
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายปกครองใน

ระบบกฎหมายของประเทศตาง ๆ เชน การจัดโครงสรางทางปกครอง ขอความคิดวาดวยการกระทําทาง
ปกครอง หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง การควบคุมการกระทําทางปกครอง ลักษณะ
และประเภทของคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

LW 7916  Comparative Administrative Law 
This course provides students with evolution of administrative law and the basic 

principles of administrative law in each legal system of other countries such as the structure of 
administrative branch, concepts, legality, and control of administrative action, characteristics 
and types of administrative cases, and administrative procedure. 

 
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสรางสถาบันการเมือง การคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ ตลอดจนกลไกการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญในประเทศซ่ึงเปนตนแบบของระบบรัฐบาลใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยเนนวิเคราะหสภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเปนรากฐานแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศเหลานั้น 
เปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนซ่ึงลอกเลียนระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ ขางตน 
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศแตละประเทศ 

LW 7917  Comparative Constitutional Law 
In this course, the student will learn origins and evolution of constitutional law, 

political institution structure, fundamental rights and freedoms, as well as the constitutionality 
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of countries serving as the models for each legal system, e.g. U.K. , USA, France, and Germany. 
It highlights on the analysis of political and socio- economic background which are the roots of 
constitutional law and political structure of such countries, also comparative analysis of Thai 
constitution and other countries which develop their constitutional law based on the country 
models aforesaid.  It provides analysis on the outcomes of such development and guidelines 
on how to renew the constitutional law to be in line with evolving socio-economic and political 
changes of each country. 

 
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน  ๓  หนวยกิต 
ศึกษามโนทัศนวาดวยสิทธิ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของประเทศตะวันตกท่ีมี

อิทธิพลตอบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประเภทของสิทธิและ
เสรีภาพ การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยรัฐธรรมนูญ การคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานโดยองคกรตุลาการและองคกรอ่ืน ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปญหาและคดีพิพาท
เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยและตางประเทศ 

LW 7918  Fundamental Rights and Liberties 
In this course, students will learn thoughts, concepts, and theories on rights and 

freedoms of Western countries that influence the provisions on rights and freedoms under the 
Constitution of the Kingdom of Thailand.  It projects types and recognition of constitutional 
rights and freedoms, equality, and dignity of persons, the protection of basic rights and freedoms 
by judiciary and other organs compared with issues, conflicts of basic rights and freedoms with 
other countries. 

 
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ๓  หนวยกิต 
ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจ การจัดตั้ง โครงสราง อํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนทองถ่ินกับองคกรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ การบริหารการคลังทองถ่ิน การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลไกในการกํากับ  
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
และศึกษาการจัดตั้งหนวยธุรกิจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

LW 7919  Law on Local Administration 
This course guides students through the law on decentralization, establishment, 

structure, powers of local administrative organizations, and relationship between local 
government administration and other relevant organizations, local fiscal administration,  
personnel administration of local administrative organizations, regulatory mechanism, 
supervisory body of local administrative organizations, and people participation processes in 
local government administration, as well as establishment of business units in local 
administrative organizations, by comparing the local government administration of Thailand 
with other countries.  
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กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายวาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในลักษณะตาง 

องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในรูปแบบตาง ๆ การตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองกอนเขาสูตําแหนง ระหวางการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงและการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐโดยภาคประชาชน รวมท้ังความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ 

LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power 
This course provides students with concepts, principles and laws related to the 

inspection of the exercise of state powers in various ways, organization empowered to inspect 
the exercise of state power, the inspection prior to office, during tenure, and termination of 
office, inspection by people, also tort liability of government officials. 

 
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ๓  หนวยกติ 
ศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินและการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใชมาตรการทางกฎหมายและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ศึกษา
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ศึกษาหลักการขัดกันแหงผลประโยชน 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการยื่นและการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ศึกษากฎหมายและกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงในคดีทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญาของ  
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ศึกษาทฤษฎีและกฎหมายเก่ียวกับการติดตามทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการทุจริต
ศึกษาวิธีพิจารณาคดีทุจริตในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

LW 7921 Law on Prevention and Combating of Corruption 
This course guides students through law on government administration and 

prevention of corruption and misconducts through legal and corruption prevention measures. 
It provides backgrounds on United Nations Convention Against Corruption, 2003, principle of 
conflict of Interests, laws concerning filing and disclosure of property and debts, executive 
measures to prevent and combat corruption, studies on law and theories concerning tracking 
of properties related to corruption, corruption cases procedure in corrupt and misconducts 
branch of criminal courts, duties of the agencies responsible for the prevention and suppression 
of corruption in Thailand and other countries. 

 
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ๓  หนวยกิต 
ศึกษากฎหมายและกระบวนการเก่ียวกับการทําสัญญาของรัฐในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตข้ันตอน

ในการจัดทําขอเสนอโครงการ การคัดเลือกคูสัญญา การทําสัญญา ราคากลาง การแกไขสัญญา การบริหาร
สัญญา และการตรวจสอบการดําเนินการตามสัญญา รวมถึงกระบวนการในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญา
ของรัฐ ศึกษาพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจางในระบบตาง ๆ อาทิ ระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
(e-market) ระบบตลาดกลางการซ้ือขายสินคาและบริการภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ศึกษาเก่ียวกับความผิดเก่ียวกับเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
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และการบริหารพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมท้ังกฎหมาย
และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

LW 7922 Law on Public Procurement and Public Procurement Management 
This course provides students with the platform to study laws and procedures 

concerning public contracts, from the stage of the project proposal, contractors selection, 
medium price, contract amendment, contract management and monitoring, to the dispute 
settlement process resulting from public contracts.  It guides through development of public 
procurement systems, procurement processes in various systems such as Electronic 
Government Procurement ( e- GP) , e-market, Central Market for Electronic Goods and Services 
(E-Marketplace), Electronic Bidding (e-bidding), as well as offenses relating to procurement and 
package management, Public Procurement and Government Procurement Act, BE 2560, and 
relevant laws and regulations. 

 
กม ๗๙๒๓ กฎหมายวาดวยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓  หนวยกิต 

การระงับขอพิพาท  
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเก่ียวกับการทําสัญญาทางปกครอง ลักษณะและประเภทของ

สัญญาทางปกครอง ระบบกฎหมายเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง สิทธิหนาท่ีของคูสัญญาทางปกครอง หลัก    
เอกสิทธิ์ของฝายปกครองในสัญญาทางปกครอง หลักดุลภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง หลักการเก่ียวกับ
การจัดทําบริการสาธารณะ กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารสัญญาทางปกครองกลไกใน
การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองรูปแบบตาง ๆ อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในศาลปกครอง 
ศึกษาคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอยางคดีของไทยและ
ตางประเทศ 

LW 7923 Law on Administrative Contract, Administrative Contract Management 
and Dispute Resolution 

This course provides students with concepts and laws regarding administrative 
contracts, characters and types of administrative contracts, legal systems, rights and obligations 
under administrative contracts, principle of power to privileges of administrative agencies in 
administrative contracts, fiscal balance in administrative contracts, public service principles, laws 
and regulations relating to administration of administrative contracts, mechanisms for dispute 
settlement in administrative contracts, arbitration and judicial review in administrative courts, 
as well as disputes over administrative contracts by comparing law and cases of Thailand with 
those of foreign countries. 

 
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําโครงการของรัฐ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายและกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดทําโครงการของรัฐ

และการรวมลงทุนของรัฐในรูปแบบ ตาง ๆ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
โครงการของรัฐ เชน การทําประชาพิจารณ การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร (SEA) 
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมท้ังหลักการสําคัญในการวิเคราะหโครงการของรัฐ 
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(Project Appraisal) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Studies) และการวิเคราะหปจจัย 
ตาง ๆ ในการจัดทําโครงการของรัฐ กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการ
และการกํากับดูแลโครงการของรัฐเพ่ือใหการดําเนินโครงการของรัฐเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอยางโครงการของไทยและตางประเทศ 

LW 7924  Law on Public Project Arrangement 
In this course, students will learn law and legal frameworks related to public 

project arrangement and state investment, laws related to public participation in public project 
arrangement such as public hearings, Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental 
and Health Impact Assessment, as well as key principles in project appraisal, feasibility studies, 
and analysis of project execution factors, also laws regulating the control, management, and 
oversight of public projects to ensure the legality and effectiveness of public projects compared 
to those of foreign countries. 

 
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓  หนวยกิต 
ศึกษากฎหมายและหลักการเก่ียวกับการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ การกําหนดมาตรฐานของ

สัญญารวมลงทุน การคํานวณมูลคาของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐและลักษณะตองหาม การคัดเลือกคูสัญญา การกําหนดเง่ือนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือก
และหลักประกันสัญญารวมลงทุน กฎหมายเก่ียวกับจัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา รวมท้ังกลไกทาง
กฎหมายในการกํากับดูแลโครงการรวมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการรวมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอยางโครงการรวมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐของไทยและตางประเทศ 

LW 7925  Law on Public Private Partnerships 
This course guides students through laws and principles concerning public-

private partnerships in public affairs, standardization of public-private investments, agreements 
on project value calculation, Investment in state affairs, criterion and prohibitions of public-
private projects, contractual terms and conditions determination, selection criterion and surety 
for public- private investment, laws on contract preparation and management Including legal 
mechanisms for overseeing public- private partnerships and dispute settlement arising from 
public-private partnerships. The course also gives background on problems in relation to public-
private partnerships in state-owned enterprises of Thailand compared to laws and case studies 
of public-private partnerships in foreign countries. 
 

กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาขอความคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ

มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ (United Nations Standard, Norms and Guidelines) โดยศึกษาถึง
ความเปนมาและปจจัยเบื้องตนท่ีมีผลตอการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของความสัมพันธ
ระหวางสิทธิเสรีภาพของมนุษยกับการใชอํานาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนหลักเกณฑและ



๕๔ 
 

วิธีการในความคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูตองหา จําเลย ผูตองขัง ผูเสียหาย และพยานในคดีอาญา และรวม
ไปถึงการคุมครองสิทธิเด็กและสตรีในคดีอาญา  

LW 7926  Human Rights and Criminal Justice 
This course provides students with concepts of human rights protection in the 

criminal procedure, particularly under the United Nations standard, norms and guidelines, by 
by studying the background and basic factors affecting the establishment of legal measures for 
the protection of human rights in the criminal justice system; and human rights in criminal 
justice in the context of the relationship between human rights and the exercise of state 
authority in the criminal justice system.  This course also examines principles and procedures 
for the protection of fundamental rights of defendants, detainees, victims and witnesses, 
including protection of the rights of children and women in criminal justice. 

 
กม ๗๙๒๗ กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายวาดวยโทษ และกฎหมายวาดวยการบังคับโทษของประเทศไทยและ

ของตางประเทศ เชน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และทําศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “หลักเกณฑวาดวยมาตรฐานข้ันต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ” 
(UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ท่ีประเทศไทยอยูภายใตภาคีมาตรฐาน
ข้ันต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ และศึกษาการดําเนินงานของราชทัณฑ และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบังคับโทษ 

LW 7927  Penalty Law 
In this course, students will learn theories on penalties and law on criminal 

sanctions of Thailand and foreign countries such as UK, Germany, France, and compared with 
UN standards, especially the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to 
which Thailand is party. It also includes operations of correction department and other agencies 
related to penalties. 

 
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา      ๓  หนวยกิต 

  ศึกษาถึงนโยบายในการกําหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการ
กระทําความผิดอาญา ซ่ึงถือวาเปนความผิดในประเทศตางๆในระบบ Common Law และ Civil Law โดย
พิจารณาจากปจจัยท่ีแตกตางกัน ตลอดจนเหตุผลของการสรางทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 

LW 7928  Criminal Policy 
This course provides students with policies to determine criminal liabilities 

against the backdrop of social context, criminal behaviors, and various factors, compared 
between Common Law and Civil Law systems.  The course also introduces students to the 
reasons for creating criminal liability theories, also current concepts and the future treands. 

  



๕๕ 
 

กม ๗๙๒๙ ปญหากฎหมายอาญา      ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิเคราะหปญหาเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมท้ัง

ความผิดอาญาขามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเก่ียวกับกฎหมายอาญา 
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law  
This course provids background on specific key issues in criminal law in both  

substantive law and procedure law, also transnational criminal law and concepts of UN 
conventions concerning criminal law. 

 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหวางกลุมประเทศท่ีใชระบบซีวิลลอว เชน ประเทศ

ฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศท่ีใชระบบคอมมอนลอว เชน ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นตางๆ 
อาทิ การจัดโครงสรางความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใชการตีความกฎหมายของแตละระบบกฎหมาย
เปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย 

LW 7930  Comparative Criminal Law 
This course provides a comparative study of criminal law theories, compared 

between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law 
System countries, e. g.  England and the USA on several issues, such as structure of criminal 
liabilities, juristic methods, interpretation and applicatoin of law of each legal system, compared 
with Thai legal system. 

 
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาเปรียบเทียบ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหวางกลุมประเทศท่ีใชระบบซีวิลลอว 

เชน ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศท่ีใชระบบคอมมอนลอว เชน ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ใน
ประเด็นตางๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดําเนินคดีอาญากอนฟอง 
การควบคุมการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาของ   
แตละระบบกฎหมาย โดยเปรยีบเทียบกับระบบกฎหมายไทย 

LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law 
This course provides a comparative study of the criminal procedure, compared 

between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law 
System countries, e. g.  England and the USA on several issues, such as concepts of criminal 
procedure law, pre-trial procedure, control of powers of inquiry officials, discretionary power of 
public prosecutors, roles of lawyers in the criminal procedure, trial procedure, and the penalties 
of each legal system, compared with Thai legal system. 

 
  



๕๖ 
 

กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ  ๓  หนวยกิต 
และความรวมมือทางความม่ันคงในภูมิภาคอาเซียน      

ศึกษาถึงปรากฏการณของปญหาอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความรวมมือของประเทศตางๆภายในกรอบของ
กฎหมายระหวางประเทศ และกรอบของกฎเกณฑภูมิภาคท่ีมีข้ึนเพ่ือตอบสนองตอปญหาดังกลาว รวมท้ังเนนให
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการนําเสนอความคิดเพ่ือการพัฒนาความรวมมือในอนาคตโดยคํานึงถึง
ปจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค 

LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes  
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region    

This course introduces students to the phenomena of several patterns of 
transnational crimes occured in Southeast Asia Region, and efforts to initiate cooperation among 
countries within the international legal framework, and regional legal framework to tackle such 
problems.  It also highlights students' creativity in presenting ideas for future collaborative 
development, taking into account legal and regional contexts. 
 

กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหวางประเทศกับสังคมระหวางประเทศ  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากกฎหมายระหวาง

ประเทศท่ีมีท่ีมาจากความสัมพันธระหวางรัฐสูการกําเนิดข้ึนของหลักการพิทักษผลประโยชนของสังคมระหวาง
ประเทศ ศึกษาผลกระทบตอกฎหมายระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
ระหวางประเทศเพ่ือตอบสนองตอโครงสรางของสังคมระหวางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงและตอประเด็นปญหาใหม
ในสังคมระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณไรพรมแดน ศึกษาความสัมพันธระหวางองคภาวะท้ังหลายใน
สังคมระหวางประเทศ 

LW 7933  International Law and International Society 
This course provides students a forum to study the evolution of international 

law from past to present, which derived from international relations to the emergence of the 
principles of protection of international interests, impacts of international law on globalized 
world, guidelines for development of international law in response to the evolving international 
societies and to their new issues arising from the borderless phenomenon, and relationship 
between international entities.  

 
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของการรับรองและการพิทักษสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งปรากฏการณ

ทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑและลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน ศึกษาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนท้ังท่ีมีท่ีมาจากตราสาร
ระหวางประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ศึกษาบทบาทขององคการระหวางประเทศ 
และองคภาวะอ่ืนๆ ในสังคมระหวางประเทศเก่ียวกับการพิทักษสิทธิมนุษยชน ศึกษาปญหาสิทธิมนุษยชนท่ี
สําคัญและถูกเอยถึงในกรณีของประเทศไทยและประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน พรอมกับเนนใหนักศึกษามี
มุมมองและมีวิสัยทัศนตอการออกแบบกฎหมายและใชกฎหมายท่ีมีอยูเปนเครื่องมือในการแกปญหาเหลานั้น 



๕๗ 
 

LW 7934  International Human Rights Law 
This course provides students a background on the evolution of protection of 

human rights, especially the development of international norms arising from the time after 
World War II.  The course also includes theories, principles, and specific chanracteristics of 
international human rights law, sources of human rights law, both from international 
instruments and from international customary law, roles of international organizations and other 
international entities concerning human rights protection, and important issues of human rights, 
particularly those of Thailand and other countries in ASEAN.  The course will equip students 
with perspectives and visions enabling them to design law and to use the existing law as a tool 
to solve those problems. 

 
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคา การบริการ    ๓ หนวยกิต 

และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
ศึกษาวิวัฒนาการความรวมมือและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ จนกระท่ังการกําเนิดข้ึนของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเปนตลาดเดี่ยว (Single Market) และกฎเกณฑท่ีเกิดข้ึนใน
ภูมิภาคอาเซียนท่ีใชบังคับตอการคาในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและชองวางของกฎหมายไทยท่ีเอ้ือหนุนหรือ
ท่ีเปนปญหาตอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับขอพิพาททางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ศึกษากรอบขอตกลงของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ  

LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment 
in Southeast Asia Region   

The course guides students through the evolution of economic cooperation and 
integration until the emergence of the ASEAN Economic Community. It provides background on 
the principles of single market and regional rules applicable to ASEAN trade, ratification to 
conventions and gaps of Thai law which are conducive to or are problematic for regional 
economic integration, also principles of regional economic disputes and the framework of 
economic cooperation between the ASEAN Community and other countries.  

 
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหวางประเทศและการวางแผนภาษี  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาระบบภาษีระหวางประเทศ สนธิสัญญาภาษีซอนและการแกปญหาภาษีซอนระหวาง

ประเทศ มาตรการทางภาษีท่ีเก่ียวกับสินคา บริการ เงินทุน คาตอบแทนการใชสิทธิ การโอนกําไรและอ่ืนๆ 
ปญหาการเลี่ยงภาษี ตลอดจนการวางแผนภาษีเก่ียวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

LW 7936  International Tax Law and Tax Planning  
In this course, students will learn international tax system, double taxation 

treaties, and solution of double taxation problems between countries, tax measures relating to 
goods, services, capital, compensation for execution of rights, transfer of profits and so on, tax 
evasion problem, as well as tariff planning for international trade and investment. 

กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา      ๓  หนวยกิต 



๕๘ 
 

ศึกษาบอเกิดของพันธกรณีระหวางประเทศ หลักการของกฎหมายระหวางประเทศท่ี
ครอบคลุมสนธิสัญญาระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง  อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา 
ค.ศ. 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty ค.ศ. ๑๙๖๙ ศึกษาความสัมพันธของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศกับบอเกิดอ่ืนของกฎหมายระหวางประเทศ 

LW 7937  International Law of Treaty  
This course provides students with souces of international law, concept and 

principles of international law covering international treaties, especially the Vienna Convention 
on the Law of Treaty, 1969.  It also includes relationship between international treaties and 
other sources of international law. 

 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตรและเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในสังคมระหวางประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง สูสงครามเย็นท่ีโลกผูกติดกับสองข้ัวอํานาจ จนกระท่ังยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน ศึกษา
ความรวมมือและความขัดแยงรวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตรท่ีใชในการ
กําหนดนโยบายทางการตางประเทศ 

LW 7938  International Relation Theory  
This course guides students through history and major events in the international 

community, especially since after the World War II to cold war, which divided the world into 
two powers, until the present era of globalization. It highlights on the concepts and theories of 
cooperation and conflicts, global issues, and the political concepts and theories used in 
international policy. 

 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป      ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ความเปนมาในการรวมกลุมในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของ

สหภาพยุโรป บทบาทและหนาท่ีขององคกรตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตสหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจและความรวมมือดานสังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษา
ความสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ 

LW 7939  European Union Law  
In this course, students will learn history and evolution of the European 

integration, legal system of the the European Union, roles and functions of various organizations 
formed under European Union, evolution of the economic integration and cooperation on 
social, culture, and security dimentions within the EU framework.  It also provides background 
on the relationship between the European Union and other countries in the region. 

 

  



๕๙ 
 

กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตรและความเปนมาของหลักกฎหมายท่ีใชกับการทําสงครามและการรักษา

สันติภาพระหวางประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหวางประเทศภายใตกรอบขององคการสหประชาชาติ  
บทบาทขององคการภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ พันธกรณีของรัฐท่ีมีตอการรักษาสันติภาพ
ระหวางประเทศ ศึกษาภัยคุกคามตอสันติภาพระหวางประเทศแนวใหมท่ีเกิดข้ึนบนโลกเชนสถานการณความ
ขัดแยงระหวางรัฐกับชนกลุมนอย ภัยจากการกอการราย ภัยจากอาชญากรรมขามชาติและพัฒนาการระหวาง
ประเทศเพ่ือตอบสนองตอปญหาดังกลาว  

LW 7940  International Law on Peace and Security 
This course provides students with history and background of the law applicable 

to war and international peacekeeping, international peacekeeping mission under the United 
Nations framework, roles of regional organizations in maintaining international peace, and 
states’  commitment to international peacekeeping.  It also highlights on the threats to 
international peace, such as conflicts with minority, terrorism, transnational crimes and the 
international in responses to such problems. 

 
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษสิทธิมนุษยชน  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการ   

อนุวัติการและการบังคับใชกฎหมายของรัฐในการพิทักษสิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององคกรตางๆ ในระบบ
สหประชาชาติในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษสิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีเก่ียวกับการพิทักษสิทธิมนุษยชนในอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights แ ล ะ  ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and 
Children) และศึกษาความเปนไปไดท่ีจะสงเสริมศักยภาพในการพิทักษสิทธิมนุษยชนโดยคํานึงถึงปจจัยทาง
กฎหมายตางๆ ในบริบทของอาเซียน 

LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms  
This course guides students through the evolution and international efforts to 

design a system to monitor the application of international law to protect human rights. It also 
provides students with the roles of various organizations under the UN system for the protection 
of human rights, the evolution of human rights protection system by regional mechanisms, 
especially the establishment of the European Court of Human Rights and the Inter- America 
Court of Human Rights, the roles of the ASEAN human rights mechanisms and ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights, and the ASEAN Commission on Promotion 
and Protection of the Rights of Women and Children.  The course also includes possibilities to 
promote human rights, taking into account of different legal systems in ASEAN. 

 
  



๖๐ 
 

กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความรวมมือทางสังคมและวัฒนธรรม  ๓  หนวยกิต 
                  ในภูมิภาคอาเซียน       

ศึกษาประวัติศาสตรของความรวมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการ
กําเนิดข้ึนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ศึกษากรอบของ
กฎเกณฑการพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลางดังท่ีปรากฏในทิศทางความรวมมือของ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) วิพากษกรณีศึกษา
ท่ีเก่ียวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยเนนใหนักศึกษามองเห็นปญหาและผลกระทบทาง
กฎหมายและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมายเพ่ือความรวมมือ
ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในภูมิภาค 

LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN 
This course provides students with history of social and cultural cooperation in 

ASEAN, as well as the emergence of the ASEAN Socio- Cultural Community, framework of the 
human- centered ASEAN development as reflected in the direction of ASEAN Socio- Cultural 
Community Blueprint, through critical reviews of case studies related to social and cultural 
issues in ASEAN and with a highlight on legal issues and impacts, and initiatives for 
recommendation under legal framework for social and cultural cooperation, taking into account 
various factors in the region. 

 
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษากฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับสงครามและความขัดแยงทางทหาร หลักเกณฑในการ

จํากัดผลกระทบจากสงครามและการใชกําลังทางทหารตอปจเจกชน บทบาทและหนาท่ีขององคการระหวาง
ประเทศในการคุมครองและใหความชวยเหลือตอปจเจกชนระหวางสงคราม การอพยพยายถ่ินของผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยสงคราม การคุมครองเด็กและสตรีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยสงคราม 

LW 7943  International Humanitarian Law 
In this course, students will learn the laws of war and armed conflicts, principles 

for limiting the consegvencese of war and the use of force on individuals, roles and duties of 
international organizations in protecting and assisting indiviguals during wartime, migration of 
people affected by war, and protection of children and women who are fallen victims of wars 

 
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับสถานะของปจเจกชน  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของ

ปจเจกชนในสังคมระหวางประเทศ ท้ังในแงมุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
ศึกษาการคุมครองระหวางประเทศท่ีมีข้ึนตอปจเจกชน โดยเฉพาะสําหรับปจเจกชนท่ีอยูในสถานการณพิเศษ 
เชน ผูลี้ภัย หรือบุคคลไรสัญชาติ หรือชนกลุมนอย ศึกษาปรัชญาของการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบของปจเจก
ชนตอสังคมระหวางประเทศ 

  



๖๑ 
 

LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals  
This course provides students with the development of international law on 

legal personality and the roles of individuals in the international community, in the aspects of 
economy, human rights, and international humanitarian principles. It also includes international 
protection of the rights of individuals, especially for vulnerable individuals, such as refugees, 
stateless persons, or ethnic minorities.  It also touches on philosophy of the roles and 
responsibility of individuals to the international community. 

 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผูล้ีภัยและบุคคลไรสัญชาติ   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาความหมายของผูลี้ภัยและบุคคลไรสัญชาติ หลักกฎหมายในการใหความคุมครองตอผูลี้

ภัยท้ังท่ีมีท่ีมาจากตราสารระหวางประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ศึกษาปญหาผูลี้ภัยใน
ประเทศไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผูลี้ภัย ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของหนวยงาน
รัฐบาลไทย สํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือผูลี้ภัยและองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนองคกรเอกชนระหวาง
ประเทศในการพิทักษสิทธิและใหความคุมครองตอผูลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับสัญชาติ
และการคุมครองบุคคลไรสัญชาติ ศึกษากลุมประชากรผูไรสัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดจํานวนบุคคลไรสัญชาติและการใหความคุมครองบุคคลไรสัญชาติในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบในแงบวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees  
    and Stateless Persons 

This course provides students with the definition of refugees and stateless 
persons, principles on refugee protection, both under international instruments and customary 
international law. It also includes problems on refugees in Thailand, Thailand’s legal frameworks 
covering refugee issues, roles and functions of Thai government agencies and the UNHCR and 
other international organizations, as well as international NGOs in providing protection to 
refugees in Thailand.  The course also touches on law of nationality and the protection of 
stateless persons, study on stateless populations in Thailand and in Southeast Asia, guidelines 
for reducing the numbers of stateless persons and the protection of stateless persons in the 
region, particularly, the positive impact of establishment of ASEAN Community. 

 
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหวางประเทศ    ๓  หนวยกิต 
ศึกษาเขตอํานาจศาลและการบังคับใชกฎหมายอาญาของรัฐในกรณีท่ีมีจุดเกาะเก่ียวระหวาง

ประเทศ การสงผูรายขามแดนและความรวมมือระหวางประเทศทางอาญา ความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ การปราบปรามการกอการราย ศึกษาประเภทความผิดท่ีมีลักษณะเปน
ความผิดอาชญากรรมรายแรงอันเปนภัยคุกคามตอสันติภาพระหวางประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายท่ีเปนกรอบใน
การจัดต้ังองคกรตุลาการระหวางประเทศเพ่ือตัดสินลงโทษการกระทําผิดอาญา อาทิองคกรตุลาการท่ีจัดตั้งข้ึน
เพ่ือตัดสินลงโทษผูกระทําผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหนาท่ี
ของศาลอาญาระหวางประเทศ และความสัมพันธของศาลกับองคการสหประชาชาติ 

 



๖๒ 
 

LW 7946  International Criminal Law 
This course guides students through jurisdietion of the court and states’ 

enforcement of criminal law in cases where there is an international factors, extradition, and 
international criminal cooperation, cooperation in the prevention and suppression of 
transnational organized crimes, suppression of terrorism, types of offenses that constitute 
serious crimes that threaten international peace, legal principles that constitute the framework 
for the establishment of an international judicial body to convict criminal offenses, e. g. 
international tribunal to convict international crimes in Yugoslavia, Rwanda, and Cambodia.  It 
also includes roles and responsibilities of the International Criminal Court and the relationship 
of the Court with the United Nations. 

 
กม ๗๙๔๗ กฎหมายองคกรและกิจการในภาคธุรกิจกับ   ๓  หนวยกิต 

การจัดการตามหลักธรรมภิบาล   
ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับบทบาทและรูปแบบขององคกรตางๆในภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัท

จํากัด นอกจากนี้ยังศึกษากิจการในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนกิจการแบบดั้งเดิมท่ีมีวัตุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร
เปนสําคัญ หรือกิจการประเภทไมแสวงหากําไร เชน มูลนิธิ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือสังคมเปนหลัก และ
ยังมีกิจการรูปแบบใหมซ่ึงเปนลักษณะลูกผสม โดยเฉพาะกิจการเพ่ือสังคม ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือชวยเหลือสังคมแต
ขณะเดียวกันก็ตองการกําไรเพ่ือใหสามารถแขงขันกับภาคธุรกิจและเติบโตอยางยั่งยืนได วิชานี้ยังศึกษากฎหมาย
ในเรื่องการจัดการองคกรและกิจการตางๆขางตนตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

LW 7947 Law on Corporation, Enterprise and Good Governance 
This course focuses on a variety of legal roles and forms of corporations in the 

private sector with the emphasis on the limited company. Also, we will learn various enterprises, 
namely, the traditional for- profit enterprise which values profit maximisation and the 
conventional non- profit enterprise, i. e.  foundation, which aims to help society; as well as the 
not- for- profit enterprise, a hybrid form such as social enterprise, which not only has social 
objectives but also seeks profit in order to be able to compete with the business sector and to 
have sustainable growth.  In addition, we will see how these business organisations and 
enterprises should be managed under the good governance and social responsibility regime. 

 
กม ๗๙๔๘ หลักเกณฑเกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ   ๓  หนวยกิต 

สัญญาเอกชนระหวางประเทศ 
ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายท่ีใชในการแกปญหาการขัดกันของกฎหมาย

เอกชนในกรณีท่ีมีจุดเกาะเก่ียวระหวางประเทศ  ศึกษาการมีผลบังคับของคําพิพากษาของศาลตางประเทศใน
ประเทศไทย ศึกษาความเปนมาระหวางประเทศของสัญญาเอกชนท่ีมีจุดเกาะเก่ียวระหวางประเทศ นิติสัมพันธ
ตามกฎหมายเอกชนท่ีมีลักษณะระหวางประเทศในทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract 
This course provides students with the evolution and theories of legal principles 

used to solve the conflicts of private law where there is an international element.  It also 
highlights on the legal effect of the judgment of a foreign court in Thailand, background of 



๖๓ 
 

international private contracts where there is an internation element, and legal relationship 
with international law related to international trade and investment. 

 
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเส่ียง   ๓  หนวยกิต 
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการ

ประกันภัยในการพัฒนาและสงเสริมการประกอบธุรกิจการคา และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอกฎหมายประกันภัย บทบาท
สําคัญในกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลท่ีปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย 
รวมถึงการศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทตางๆ ระบบการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจในแตละประเภท (By Line of Business) 

LW 7949  Insurance Law and Risk Management 
This course guides students through concepts and evolution, theories, principles, 

and roles of insurance for national trade and economy promotion to be in line with national 
economic and social development guidelines. It also touches upon the problems and obstacles 
in insurance law, important roles of risk management process. The course also provides studies 
on reviewing of insurance companies’  controls and management, effective risk management 
system, and By Line of Business risk assessment. 

 
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพยช้ันสูง     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาหลักเกณฑและกฎหมายเก่ียวกับตลาดทุน หลักทรัพยประเภทหนี้และก่ึงทุน การเสนอ

ขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนา การครอบงํากิจการ การกระทําอันไมเปน
ธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย การใชขอมูลภายใน หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับแหลงท่ีมาจากตางประเทศ
และปญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน 

LW 7950  Advanced Securities Law  
In this course, students will learn rules and laws concerning capital markets, debt 

securities, equity securities, securities offering, stock exchange, futures exchange, acquisition of 
property, unfair trading practices, insider trading, securities Involving foreign sources,  and legal 
issues in developing capital markets. 

 
กม ๗๙๕๑ ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม ๓  หนวยกิต 
ศึกษาประวัติความเปนมาของสถาบันทางกฎหมายวาดวยการประเมินผลกระทบท่ีมีตอ

สิ่งแวดลอม ศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาและข้ันตอนของการศึกษาผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม อาทิ การประเมินผล
กระทบจากโครงการพัฒนาท่ีจะมีตอสุขภาพหรือความสมบูรณของสิ่งแวดลอมท้ังทางบวกและทางลบ รวมท้ัง
ความเสี่ยงท่ีจะมีผลตอสภาพความสมบูรณของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนตอธรรมชาติ ซ่ึง
บางครั้งอาจนําไปสูภัยพิบัติตอสิ่งแวดลอมท่ีรายแรง รวมท้ังผลในทางปฏิบัติของมาตรการดังกลาวโดย
เปรียบเทียบกับมาตรการในการคุมครองสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ พรอมท้ังศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาข้ันตอนและ
วิธีการของตางประเทศดวย 

LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment 



๖๔ 
 

This course will guide students through the history of legal institutions on an 
environmental impact assessment, contents and procedures of environmental impact studies, 
such as the assessment of positive and negative impacts of a project on health or environmental 
integrity, as well as risks that will affect the ecological integrity and the environmental changes, 
which could sometimes lead to serious environmental disasters. It also presents students with 
some practical results of such measures compared to other environmental protection measures 
and foreign cases studies and procedures. 

 
กม ๗๙๕๒ ปญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ๓  หนวยกิต 
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีนาสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นักศึกษาจะตองทําการคนควาในหัวขอท่ีตนเองสนใจและจัดทํารายงาน พรอมท้ังเสนอรายงานดังกลาวตอชั้น
เรียนเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษาและผูสอน การจัดทํารายงานดังกลาวอาจเปน
ประโยชนตอนักศึกษาในอนาคตอีกดวย เพราะนักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกลาวเปนหัวขอในวิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือการเขียนวิทยานิพนธ 

LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law 
This course provides students with an analysis of interesting issues related to law 

on natural resources and environment.  Students will be assigned to research topics they are 
interested in, produce their reports, and present it to the class, also exchange their views among 
their peers and instructors. At the end, the reports that are prepared and presented by students 
may be developed further into their Independent Study (IS) dissertations or theses. 

 
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ    ๓  หนวยกิต    
สัมมนาประเด็นท่ีเก่ียวของการจัดการภัยพิบัติ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การ

เตรียมพรอมและปองกันภัยพิบัติ  การออกกฎหมายหามใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  การบูรณะและฟนฟูหลัง     
ภัยพิบัติ  และความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการภัยพิบัติ  เชน การจัดตั้งระบบเตรียมพรอมเพ่ือบรรเทา
ภัยพิบัติและตอบโตสถานการณฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief 
and Emergency Response) เปนตน 

LW 7953  Seminar in Disaster Management 
This course provides a forum for students to discuss about disaster management, 

including climate change, disaster preparedness and prevention, law to prohibit the use of land 
in disaster risk areas, disaster recovery and reconstruction, and international cooperation in 
disaster management, such as the establishment of ASEAN Standby Arrangement for Disaster 
Relief and Emergency Response. 

 
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ     ๓  หนวยกิต 
ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดลอม 

ประเภท และสภาพปญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหลงกําเนิดมลพิษ มาตรการตางๆ ท่ีใชในการ
ควบคุมและจัดการมลพิษ เชน มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร และการจัดการ มาตรการในการปองกัน



๖๕ 
 

ลวงหนา รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบดวยองคกรภาครัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน องคกรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ไดแก ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองคการ
พัฒนาเอกชน ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเพ่ือการควบคุมและจัดการมลพิษ 

LW 7954  Pollution Control Law 
In this course, students will learn concepts and principles of laws related to 

pollution control and management, types, conditions, problems and impacts of pollution, 
measures for the control and management of pollution, such as social, economic and 
precationary measures.  It also touches upon the concepts of state’ s roles in controlling and 
managing pollution, which are devided into central, regional and local government 
organizations, as well as private organizations’  roles in controlling and managing pollution, 
which are composed of people, communities, business corporates, and non- governmental 
organizations.  It also highlights on problems and obstacles of enforcement of environmental 
law to control and manage pollution.  

 
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร      ๓  หนวยกิต 
ศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชเศรษฐศาสตรเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาทาง

กฎหมายและสถาบันทางกฎหมายตางๆ เชน การปรับใชเศรษฐศาสตรวิเคราะหกับกฎหมายสัญญา กฎหมาย
ละเมิด กฎหมายทรัพยสิน กฎหมายอาญา กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน เปนตน รวมถึงนิติ
เศรษฐศาสตรพฤติกรรม 

LW 7955  Law and Economics 
This course introduces the students with the use of economic analysis to 

illuminate the law and legal institutions in a variety area of law, for example, contract law, tort 
law, property law, criminal law, international law and public law, including behavioral law and 
economics. 

 
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ      ๓ หนวยกิต 
การศึกษาในหัวขอเฉพาะในศาสตรท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและเปนประโยชนตอการศึกษา 

วิจัยโดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีเก่ียวของกับวิชาของตน ซ่ึงเปนการศึกษาตามแนวแนะก็ได 
LW 7956 Directed Studies 
This course provides students the opportunity to pursue independent study of 

law on specific topics which would be beneficial to their own theses and dissertations. Students 
are free to request for further studies on the topics related to their subjects which are directed 
by their advisers.  

 
  



๖๖ 
 

๖. หมวดวิชาการคนควาอิสระ  
กม ๙๐๐๐  การคนควาอิสระ      ๓  หนวยกิต 
การศึกษาคนควาและวิจัยดวยตนเองในเรื่องท่ีผูเรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร

ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยผูสอน 
LW 9000   Independent Study 
Students choose research topics of their interests within the scppe of legal 

sciences under monitoring and consultation with the instructor. 
 

๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ       ๑๒  หนวยกิต 
นักศึกษาตองทําการคนควาวิจัยในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจภายใตคําปรึกษาของอาจารยท่ี

ปรึกษาอยางใกลชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเห็นสมควร ท้ังนี้นักศึกษา
จะตองมีการนําเสนอหัวขอ รายงานความกาวหนา และสอบปองกันวิทยานิพนธ 

LW 9004  Thesis 
Students are required to complete their thesis on their topic interest under close 

consultation with an advisor.  This may include a study on theories as their advisor deems 
appropriate.  Students must present their thesis topic, report the progress, and pass the thesis 
defense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


