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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ๑๐๒๔๐
๑๑. สถานการณภายนอกหรือพัฒนาการที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลให
การปฏิรูปและการพัฒนาดานกฎหมายมีบทบาทที่สําคัญอันเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริ ม การเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหการพัฒนาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางความยั่งยืน
นักกฎหมายในฐานะ “วิศวกรทางสังคม” จึงมีบทบาททีส่ ําคัญในการรับผิดชอบตอสังคมโดยการพัฒนา
องคความรูทางกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงบริบทของสังคมไทยและตางประเทศ ดังนั้น นักกฎหมายจึงตองอาศัยกฎหมาย
ซึ่งถือเปนกลไกที่สําคัญในการวางกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละดาน และกฎหมายซึ่งเปนผลผลิต
หนึ่งของโครงสรางและระบบดังกลาวจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวย ทั้งในเชิงแนวคิด หลักการ
ตลอดจนบทบัญญัติแหงกฎหมาย และในทางกลับกันกฎหมายเองก็เปนเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาดานนิติศาสตรซึ่งมีพันธ

๔
กิจหลักในการสรางนักกฎหมายจะตองวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมีองคความรู
ตลอดจนระเบียบวิธีทางนิติศาสตรซึ่งตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
ในสวนของความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนั้น เปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยกําลังอยูในยุคสมัยของ
การปฏิ รู ป บ านเมื องในทุ ก ๆ ด า น รั ฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยได ออกแบบโครงสร างระบบสถาบัน
การเมืองที่มุงเนนการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น ลดบทบาทภาครัฐและเพิ่มบทบาทของภาคประชาชน ในสวน
ของการบริหารราชการแผนดินก็มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับตอความเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ปจจัยภายใน เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การกลายเปนเมือง ตลอดจนปญหาจากภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ในระดับภูมิภาค การรวมตัวของประชาคมอาเซียน ทําใหภาคธุรกิจมีการขยายตัวทั้งในและตางประเทศ
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากระบบการคาไรพรมแดนภายใตกรอบองคการการคาโลก ขอตกลงทวิภาคีเขตการคา
เสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูการเปนภาคีสมาชิกแหงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
เปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดความเปนเสรีทางดานการคา การลงทุน และการบริการ ซึ่งประเด็น
ดังกลาวจําเปนตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการวางกฎเกณฑ ควบคุม กํากับและดูแล ใหระบบการคาการ
ลงทุนเปนไปอยางเสรีและชอบธรรม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลนั้น ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลก จึงมี
พันธกรณีในการปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศในหลายเรื่อง เชน สิทธิมนุษยชน ทรัพยสินทางปญญา
แรงงานขามชาติ อาชญากรรมขามชาติและสิ่งแวดลอม อันสงผลใหประเทศไทยตองอนุวัติการกฎหมายภายใน
ใหสอดคลองกับหลักการสากล แตสภาวการณดังกลาวก็เปนปจจัยที่กอใหเกิดผลกระทบระหวางประเทศหลาย
ประการ เช น ป ญ หาอาชญากรรมข า มชาติ ปญ หาแรงงานอพยพ ปญ หายาเสพติดและสิน คาผิดกฎหมาย
ซึ่งประเด็นปญหาดังกลาวจําเปนตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา ตลอดจนวางกรอบความ
รวมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล นอกจากนี้ยังสงผลตอการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ อากาศ
ความเปลี่ยนแปลงที่สงผลใหเกิดปญหาดังที่กลาวมาขางตน ลวนแลวแตเปนความจําเปนที่ตองนํามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรเพื่อสรางนักนิติศาสตรที่มีความรอบรู สามารถสรางและใชกฎหมายไดอยางเปนธรรมและ
สรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และมีทักษะในการใช ตีความกฎหมายอยางถูกตองและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให
เกิดความยุติธรรมตอสังคมและมีทัศนในการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตรจึง
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยนํากรณีศึกษาทั้งกฎหมายไทยและตางประเทศที่
ประเด็นปญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในสถานการณปจจุบันมาปรับใชกับองคความรูและนิติวิธี เพื่อใหนักศึกษา
สามารถทําความเขาใจ วิเคราะห สังเคราะห และวิพากษ ประเด็นดังกลาวไดอยางลึกซึ้ง รวมถึงสามารถบูรณา
การความรูทางกฎหมายรวมกับศาสตร อื่น อยางมีประสิทธิภาพ อันถือเปนการพัฒนาศั กยภาพของผูเ รี ย นที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหความสําคัญและสงเสริมในปจจุบัน

๕
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรโดยแบงสาขาวิชาเอกเปน
๖ สาขาวิชาเอกดังตอไปนี้
๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
มุงเนนการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมาย ทั้งวิธีสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติชั้นสูง รวม
ไปถึงการนํากฎหมายไปปรับใชในทางปฏิบัติ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูดานวิชาการ ผานการวิเคราะห
สังเคราะห และวิพากษ เพื่อใหความเห็นทางกฎหมายและพิจ ารณาพิ พากษาอรรถคดี ไดอยางถูกตอ งและ
ยุติธรรม
๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน
มุงเนนการเรียนการสอนหลักกฎหมายมหาชนชั้นสูง ทั้งในสวนหลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดี โดย
มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในกฎหมายมหาชนในแตละแขนง อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายการคลัง กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพของนักกฎหมายในองคกรของรัฐ นักวิชาการในทางมหาชนและผูประกอบวิชาชีพกฎหมายอื่น ๆ
๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ใหผูเรียนมีความรู ความเชี่ยวชาญใน
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งดานกฎหมายอาญา วิธีพิจารณา
ความอาญาชั้นสูง กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และกฎหมายอื่นๆ ที่พัฒนาองคความรูในการนํากฎหมายอาญามาปรับใชกับปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
รวมทั้งปญหากฎหมายอาญาสมัยใหม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร
๔. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและประชาคมอาเซียน
มุงพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายประชาคมอาเซียน ตาม
ความตองการของตลาดแรงงานในภาครัฐ เอกชน องคการระหวางประเทศ และองคกรเอกชนระหวางประเทศ
และมีความโดดเดนในการคนควาวิจัยในประเด็นขอกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศไทย อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเวทีระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ
๕. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
มุงเนนการเรียนการสอนกฎหมายที่มีความสามารถ วิเคราะห สังเคราะห ในประเด็นขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจและการคาระหวางประเทศ เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักกฎหมายการคาระหวางประเทศ แพง
ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง สิทธิในทางทรัพยสินทางปญญา การปองกันการผูกขาดและกีดกันทาง
การคา การคาขายผานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนําไปปรับใชในบริบททางธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยออกแบบหลักสูตรใหมีวิชาที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อตอบรับกับสถานการณการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศและภูมิภาค

๖
๖. สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้ง
กฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และปญหามลพิษที่ประเทศไทย และนานาประเทศกําลังเผชิญ
อยู นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในปญหาสิ่งแวดลอมยอมเปนกลไกที่สําคัญในการวางกรอบหลักเกณฑและ
นโยบายของรัฐ และนําพาธุรกิจภาคเอกชนสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ดวยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดอนุมัติแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรตางๆ จํานวน ๘ ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่
๖ คือการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริหารวิชาการที่มีความโดด เด
นและสอดคลองกับความตองการของสังคม และไดกําหนดไวในกลยุทธที่ ๖.๓ เรื่องการพัฒนาสาขาวิชาและ
หลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรง
กดดันของปจจัยแวดลอมตางๆ เพื่อใหมีสาขาวิชาครบถวนในดานพัฒนบริหารศาสตรแนวทางหนึ่ง คือการเปด
สอนหลักสูตรทางดานนิติศาสตร เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการบริหารการพัฒนา ซึ่ง
เปนเอกลักษณของสถาบันใหมีความครบถวนและสมบูรณเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากร
ทางนิ ติ ศ าสตร ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป น อย า งมาก ประกอบกั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร เ ป น
สถาบันอุดมศึ กษาที่ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษามาเปน เวลา
ยาวนาน ดังนั้น เพื่อใหสถาบันสามารถใชทรัพยากรที่มีไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สถาบันจึง
เห็นสมควรจัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ในสาขานิติศาสตรขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
มันสมองของประเทศดานนิติศาสตร
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของสถาบัน
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรตองเปนผูมีคุณธรรมและมีความรูความสามารถในการติดต
อสื่อสารและเทคโนโลยีรับรูสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมืองสังคม ที่
สามารถนํามาคิดวิเคราะหและสังเคราะหได ตลอดจนตองรูจักรักษาสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดีมีการพัฒนา
บุคลิกภาพและมีความพรอมที่จะเปนผูนําในอนาคต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงไดจัดใหมีการเรียน
การสอนวิชาเสริมพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหคณะภาษาและการสื่อสารเปนผูจัดการเรียนการสอน เพื่อให
นักศึกษาสามารถใชในการอานและคนควาเอกสารประกอบการสอนหรือตําราภาษาอังกฤษ ตลอดจนใหมีทักษะ
ในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได
นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึ กษาซึ่งประกอบดวย วิชา
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจไทย การเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ
ไทย วิชาภาษาไทย วิชาการเขียนเอกสารทางวิชาการ วิชาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานกลางในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้และนักศึกษา
ยังสามารถเรียนผานทางระบบ E-Learning ของสถาบันไดอีกทางหนึ่งดวย
สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตรที่ต องการความรูในหลั กสูตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอื่นเปนวิชาเลือกได

๗
๑๓.๑ รายวิชาที่เปดสอนโดยกองบริการการศึกษาและคณะภาษาและการสื่อสาร
ไดแกรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ๕ วิชา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
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. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
๒. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนด
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาหลักสูตรอื่นของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปด
สอน ยกเวนวิชาสัมมนาและวิชาการคนควาอิสระ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละหลักสูตรและ ไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผแู นะนําและอาจารยผสู อน
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ มี ผู  อํ า นวยการโครงการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า สพ ๔๐๐๐ พื้ น ฐานสํ า หรั บ
บัณฑิตศึกษา เปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการการศึกษาเปนผูประสานงานกั บ
คณะตางๆ และอาจารยผสู อนในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา
๑๓.๓.๒ คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะตางๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชา
เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาอื่นๆ ที่คณะภาษาเปดใหบริการแกนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
๑๓.๓.๓ อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละหลักสูตรใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่จะไปเรียน
วิชาของหลักสูตรอื่นเปนวิชาเลือก อาจารยผสู อนรายวิชานั้นๆ เปนผูอนุญาต/ใหความเห็นชอบ โดยมีนักวิชาการ
ศึกษาของแตล ะคณะเป น ผู ป ระสานงานและตรวจสอบใหเปน ไปตามขอบังคับ สถาบัน บัณฑิตพัฒ นบริหาร
ศาสตรวาดวยการศึกษาและขอกําหนดของหลักสูตร

๘
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตรที่มีความรูความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางดาน
กฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห วินิจฉัยกฎหมาย และใชกฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของ
สังคม และเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ
๑.๒ วัตถุประสงค
๑.๒.๑. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมาย
ต า งประเทศเพื่ อ ตอบสนองกั บ ความต อ งการของสั ง คมและทิ ศ ทางในการพัฒ นาประเทศ และตอบสนอง
ตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ
๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และมีความโดด
เดนในการคนควา และวิจัยในประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใชความรูและความชํานาญพิเศษทางกฎหมาย ในการ
วิเคราะห แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรูทางทฤษฎีกฎหมาย และ
สามารถเสนอแนะแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะดาน และมี
ทักษะในการใช การตีความกฎหมายอย างถู กตองและมี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิด ความ
ยุติธรรมแกสังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐานตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก - เอกสารหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร สกอ.
หลักสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม
สิ่งแวดลอมและความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

- สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
องค ค วามรู  แ ละวิ จั ย ด า นกฎ
หมาย
เปรียบเทียบ
- สงเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา

- จํ า นวนเงิ น วิ จั ย ต อ อาจารย
ประจํา
- จํานวนโครงการวิจัยในแตละป
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต

๙
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาอาจารยใหมีความรูดาน
การเรียนการสอน การวิจัยและ
การบริการวิชาการ

กลยุทธ
หลักฐานตัวบงชี้
- สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย
- จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
ทั้งในระดับชาติและระดับ
ตีพิมพ
นานาชาติ
- สงเสริมการจัดประชุมวิชาการ - จํานวนการจัดการประชุมทาง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- สงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผล - จํานวนอาจารยที่ไปเสนอผลงาน
งานวิชาการในตางประเทศ
วิชาการในตางประเทศ
- จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงในการ
ทําวิจัยและการเรียนการสอน

๑๐
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนที่กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หนวยกิต เทียบเคียงไดกบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรหรือเทียบเทา โดยสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองคกรที่มีมาตรฐานใหการรับรอง หรือมี วิทยฐานะที่สภาสถาบัน
อนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา
๒.๒.๒ ประสบการณทํางานใหเปนไปตามประกาศสถาบัน
๒.๒.๓ ผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑและวิธีการที่สถาบันกําหนด
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
๒.๓.๑ นักศึกษาที่เขารับการศึกษาสวนใหญคาดวาจะมีปญหาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่จะใชใน
การอานตําราและการศึกษาคนควา
๒.๓.๒ นักศึกษาไมมีพื้นฐานในการทําวิจัยและไมทราบถึงกระบวนการทําการศึกษาวิจัยที่ถูกตอง
๒.๓.๓ นักศึกษาขาดทักษะในการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนและการทําวิจัย
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ ๒.๓
๒.๔.๑ หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาที่มีปญหาตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
๒.๔.๒ หลักสูตรไดกําหนดใหมีวิชาระเบียบวิธีวิจัยในภาคการศึกษาที่ ๒ และแนะนําแนวทางใน
การหาหัวขอวิจัย วิธีการทําวิจัย โดยกําหนดใหนักศึกษาตองมีหัวขอวิจัยและเคาโครงภายในเวลาที่กําหนด
๒.๔.๓ หลั ก สู ต รจั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมการใช ฐ านข อ มู ล ไทยและต า งประเทศ (LexisNexis)
เพิ่มเติมจากชั่วโมงการบรรยายในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคนควาและเปนประโยชนตอการเรียน
และการศึกษาวิจัยตอไป

๑๑
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
จํานวนนักศึกษาใหม
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๓๐
๕๐
๘๐
-

ปการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๓๐
๓๐
๓๐
๕๐
๕๐
๕๐
๘๐
๘๐
๘๐
๖๐
๖๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใชงบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการศึกษา
๓. โครงสรางหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หนวยกิต

๒๕๖๔
๓๐
๕๐
๘๐
๖๐

๑๒
๓.๑.๒ โครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
๓. หมวดวิชาหลัก
๔. หมวดวิชาเอก
๕. หมวดวิชาเลือก
๖. หมวดวิชาการคนควาอิสระ
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
๘. การสอบประมวลความรู

ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
๖ หนวยกิต
๑๘ หนวยกิต
๑๒ หนวยกิต
-

รวม

๓๖ หนวยกิต

ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
(ไมนับหนวยกิต)
ไมนับหนวยกิต
๖ หนวยกิต
๑๘ หนวยกิต
๙ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
สอบประมวลความรู
โดยสอบขอเขียน
๓๖ หนวยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑. วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
เปนวิชาที่ไมกําหนดหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาตอง
เรียนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใชเวลาเรียนไมนอยกวา ๒๐
ชั่วโมง ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
เปนวิชาไมนับหนวยกิต และไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะตองเรียน
วิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
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. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบันฯ
๒. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันฯ
กําหนด
๓. หมวดวิชาหลัก (๖ หนวยกิต)
กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา
LW 6001 Sociology of Law and Development
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LW 6002 Legal Research Methodology

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๔. หมวดวิชาเอก (๑๘ หนวยกิต)
นั กศึ กษาที่ เ ลื อกเรี ย นแผน ก๒ และ ข จะตองลงทะเบีย นในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน
จํานวน ๑๘ หนวยกิต
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (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 *
LW 7102 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
LW 7201 Theory and Principle of Public Law
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง
LW 7202 Advanced Administrative Law
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง
LW 7203 Advanced Public Finance Law

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๔
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
LW 7204 Advanced Administrative Court Procedure
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LW 7205 Public Economic Law

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ * หมายถึง เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง *
LW 7104 Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *
LW 7106 Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
LW 7301 Advanced Criminology and Penology
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
LW 7302 Law of Economic Crimes
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
LW 7303 Computer Crime Law
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LW 7304 Law of Criminal Justice Administration

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ * หมายถึง เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
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 **
LW 7103 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการคาระหวางประเทศ **
LW 7405 International Trade Law
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
LW 7501 Intellectual Property Law
กม ๗๕๐๒ กฎหมายปองกันการผูกขาดและกีดกันทางการคา
LW 7502 Antitrust and Unfair Competition Law
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
LW 7503 Information Technology Law
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหวางประเทศ
LW 7504 International Bussiness and Investment Law

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ * หมายถึง เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(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 เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและ
ประชาคมอาเซียน

๑๗

หนวยกิต

๕. หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จํานวน ๙ หนวยกิต)
นั ก ศึ ก ษาแผน ข สามารถเลื อ กวิ ช าดั ง ต อ ไปนี้ และ/หรื อ วิ ช าเอกในสาขาอื่ น จํ า นวน ๙
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 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓ (๓-๐-๖)
LW 7905 Electronic Commerce Law
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของฝายปกครอง
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 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
๓ (๓-๐-๖)
LW 7909 Legal Principle on Constitutional Cases
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
๓ (๓-๐-๖)
LW 7910 Organic Law
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานวาดวยการกระทําทางปกครอง
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 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
LW 7918 Fundamental Rights and Liberties
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น
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 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓ (๓-๐-๖)
LW 7921 Law on Prevention and Combating of Corruption
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
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 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําโครงการของรัฐ
๓ (๓-๐-๖)
LW 7924 Law on Public Project Arrangement
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ
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 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ
๓ (๓-๐-๖)
และความรวมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
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 กฎหมายเกี่ยวกับการคา 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 กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ
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 กฎหมายเกี่ยวกับความรวมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
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 กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับสถานะของปจเจกชน
๓ (๓-๐-๖)
LW 7944 International Law Concerning Status of Individuals
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผูลี้ภัยและบุคคลไรสัญชาติ
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 หลักเกณฑเกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ
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 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม 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 สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
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
LW 9000 Independent Study

๓ (๐-๐-๑๒)

๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ
LW 9004 Thesis

๑๒ หนวยกิต

๘. การสอบประมวลความรู
สอบประมวลความรูโดยการสอบขอเขียน สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.
๓.๑.๔. แผนการศึกษา
แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ)
กอนเขาเรียนปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชากอนเปดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต *
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
๓ หนวยกิต *
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓
๓
๓
๓

หนวยกิต *
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๒๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓
๓
๓
๓

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธสวนแรก

๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ
รวม

๙ หนวยกิต
๓๖ หนวยกิต

หนวยกิต *
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
กอนเขาเรียนปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชากอนเปดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต *
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
๓ หนวยกิต *
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓
๓
๓
๓

หนวยกิต *
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓
๓
๓
๓

หนวยกิต *
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ

๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต

๒๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX วิชาเลือก
กม ๗XXX วิชาเลือก
กม ๗XXX วิชาเลือก
รวม

๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓๖ หนวยกิต

หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ไมนับหนวยกิต
แผนการศึกษาสําหรับภาคนอกเวลาราชการ

ดังนี้

แผน ก๒ (ทําวิทยานิพนธ)
กอนเขาเรียนปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึ กษา
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย

๓ หนวยกิต *

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธสวนแรก

๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ
รวม

๙ หนวยกิต
๓๖ หนวยกิต

๒๓

ดังนี้

แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
กอนเขาเรียนปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาตองเรียนวิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึ กษา
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๙๐๐๐ การคนควาอิสระ
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX วิชาเลือก
กม ๗XXX วิชาเลือก
กม ๗XXX วิชาเลือก
รวม

๓ หนวยกิต *
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓ หนวยกิต
๓๖ หนวยกิต

หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ไมนับหนวยกิต
๓.๑.๕. คําอธิบายรายวิชา
๑. วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกฎหมาย คําศัพทเฉพาะที่ปรากฏอยูในเอกสารทางกฎหมาย
อาทิ สัญญา ขอตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สําหรับผูที่ไมมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย
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. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
แนะนําการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริห าร
จริ ย ธรรมทางวิ ช าการ การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 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
สร า งเสริ มความรู พื้น ฐานด า นไวยากรณที่จําเปน สําหรับการพัฒ นาทักษะการอาน เชน การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและสวนขยายของประโยคเพื่อนําไปสูการเรียนรูและพัฒนาทักษะการ
อานงานเขียนทางวิชาการ เชน ตํารา บทความวิชาการ โดยเนนการพัฒนาทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญ
เพื่อหาขอสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทการอานแบบขามเพื่อหาขอมูล
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
เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะทั้ง 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
ฝ กทั กษะและกลยุ ทธการอ า นภาษาอังกฤษเชิงวิช าการที่นักศึกษาไดศึกษามากอนแลว ในวิช า ภส
๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

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 และการเขียนเพิ่มเติมและซอมเสริมทักษะดังกลาวสําหรับนักศึกษาที่
ยังบกพรองในการเรียนวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส ๔๐๐๓ การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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
และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลตอกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย
โครงสรางและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใชกฎหมายแกคนในสังคม และกลไกการลงโทษทาง
กฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติตาง ๆ ที่มีผลตอการ
บัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
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 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางกฎหมาย
๓ หนวยกิต
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร แนวทางในการศึกษาวิจัย การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ทางนิ ติ ศ าสตร โดยศึ ก ษาแหล งข อ มู ล และแนวทางในการค น หาประเด็ น ทางกฎหมายที่ จ ะศึ ก ษาค น ควา
สมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใชในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันไดแก

๒๖
ศึกษาการตั้งประเด็นคําถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลําดับความคิดวิธีการนําเสนอ การทําเคาโครง การ
เขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห ตลอดจนรูปแบบการอางอิงหลักฐานที่ใชในการศึกษาคนควา โดย
มุงเนนใหผูศึกษาไดฝกทักษะในการศึกษาคนควา และการนําเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
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) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา
๓ หนวยกิต
ศึ กษาป ญ หารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร ศึกษาวิเคราะหป ระวัติศาสตร
ความคิดของสํานักความคิดตาง ๆ เชน สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักปฏิฐานนิยม ตั้งแตยุคกรีกจนถึงยุ ค
ปจจุบันรวมทั้งศึกษาหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา 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 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดวาดวยรัฐ และระบบการเมืองต าง ๆ โดยเฉพาะ
แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบ
ตาง ๆ การจัดโครงสรางสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปจจุบัน ศึกษาวิเคราะหสภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
แตละระบบ เพื่อใหผูศึกษาเขาใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางสถาบัน
การเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนใหผูศึกษาสามารถใชแนวคิดทฤษฎี
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ดั งกล า ว วิ เ คราะห ป ญ หาการจั ดโครงสร า งสถาบัน การเมืองของไทย ตลอดจนรูป แบบของรัฐ บาลเพื่อเปน
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 กฎหมายแพงลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพงลักษณะสัญญา ขอสัญญาที่ไมเ ปน
ธรรม ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแตละระบบ รวมถึงองคประกอบที่
สําคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพงลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิด
ทางละเมิด ภาระการพิสูจน ขอตอสู การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะหความเหมาะสมของกฎหมาย
ลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
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 กฎหมายอาญาชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสรางและ
ความรั บ ผิ ด ทางอาญาของประเทศที่ ใช ร ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ ใ ช
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโนมพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศตางๆ แนวคําพิพากษาของศาล
ไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
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 กฎหมายแพงและพาณิชยชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตางๆ เชน บุคคล นิติกรรม หนี้
ทรั พ ย ครอบครั ว มรดก ประกั น ภั ย การขนส ง และพั ฒ นาการใหม ๆ ในกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย โดย
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายตางประเทศที่สําคัญ และโดยวิเคราะหแนวคําสอนและคําพิพากษา ตลอดจน
ปญหาทั้งของไทยและของตางประเทศ
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 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *
๓ หนวยกิต
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิ ดวาดวยรัฐ และระบบการเมืองต าง ๆ โดยเฉพาะ
แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบ
ตาง ๆ การจัดโครงสรางสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปจจุบัน ศึกษาวิเคราะหสภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
แตละระบบ เพื่อใหผูศึกษาเขาใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางสถาบัน
การเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนใหผูศึกษาสามารถใชแนวคิดทฤษฎี
ดั งกล า ว วิ เ คราะห ป ญ หาการจั ดโครงสร า งสถาบัน การเมืองของไทย ตลอดจนรูป แบบของรัฐ บาลเพื่อเปน
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 ที่มาของ
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ โดยเนนปรัชญาและลักษณะของอํานาจรัฐ หลักการแบงแยกการใช
อํานาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทําทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลาการ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใชอํานาจรัฐ การ
ใชอํานาจดุลพินิจและการใชอํานาจในสถานการณไมปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝายปกครอง
นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
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 กฎหมายปกครองชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของฝายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ
หลักการพื้นฐานในการจัดทําบริการสาธารณะ การจัดองคกรและการบริหารองคกรของรัฐในรูปแบบตาง ๆ หลัก
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายวาดวยการกระทําทางปกครอง
คํ า สั่ งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ย วกับ สัญ ญาทางปกครอง และ
หลักการควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครอง

๓๐
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 กฎหมายการคลังชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึ กษาทฤษฎี การคลั งมหาชน การใชและการตีความกฎหมายการคลัง หลักการทั่ว ไปเกี่ย วกับ
กฎหมายการคลังการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการ
คลังของรัฐ การใชมาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
และการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจของรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุมทางการเงิน การ
คลังและการงบประมาณของรัฐ การควบคุมตรวจสอบงบประมาณและการตรวจเงินแผนดิน และศึกษาปญหา
เกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณของไทย
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 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษาขอความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครองโดยองคกรตุลาการ ขอความคิดทั่วไปวา
ดวยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอํานาจศาล
ปกครอง รูปแบบคําฟองในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟองและการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาล
ปกครอง หลักการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
การพิพากษาคดี กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทําคําพิพากษา การอุทธรณ ตลอดจนการบังคับคดี
ปกครองตามคําพิพากษา และการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
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 ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการ
รวมถึงลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ หลักการพื้นฐาน
ของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เชน หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ หลักเสรีภาพในทางการคาและอุตสาหกรรม
หลักการรับรองสิทธิในทรัพยสิน ศึกษาการจัดองคกรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําทาง
เศรษฐกิจศึกษาขอความคิดเกี่ยวกับการแขงขันทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยให
เอกชนรับผิดชอบจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทําวิสาหกิจและการจัดตั้งหนวยธุรกิจในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทําโครงการของรัฐในประเด็นตาง ๆ เชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจั ดทํ า โครงการของรัฐ ขั้ น ตอนทางกฎหมายในการประเมิ น ผลกระทบต อสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพและการวิเคราะหสภาพปญหาการมีสวนรวมของประชาชน การวิเคราะหโครงการของรัฐ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการใหเอกชนรวมลงทุนในการจัดทําบริการสาธารณะของไทยและตางประเทศ โดยศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาที่นาสนใจ
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 กฎหมายอาญาชั้นสูง *
๓ หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสรางและ
ความรั บ ผิ ด ทางอาญาของประเทศที่ ใช ร ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ ใ ช
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโนมพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศตางๆ แนวคําพิพากษาของศาล
ไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

๓๒
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 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
๓ หนวยกิต
วิเคราะหและประเมินปญหาที่สําคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแหงอาชญากรรม และการแกไข
ปญหาดังกลาว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผูกระทําความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ลงโทษ ประเมินขอเสนอแนะที่สําคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการ
ลงโทษทางอาญา วัตถุประสงคของการลงโทษและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด กระบวนการและระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอาญาในขั้นตอนตางๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผูกระทําความผิดและการใช
มาตรการลงโทษผูกระทําความผิดทั้งทางดานสังคมและกฎหมาย
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
เกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการคาและการพาณิชย และความแตกตางของอาชญากรรมทาง

๓๓
เศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ มาตรการของรัฐในการดําเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ
ศึกษาปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ฉอโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 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 ซึ่งมีวัตถุประสงคมุง
ต อ ระบบคอมพิ ว เตอร ข อ มู ล ของคอมพิ ว เตอร หรื อ บุ ค คล การล ว งรู ม าตรการป อ งกั น การเข า ถึ ง ระบบ
คอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น การเขาถึงขอมูลโดย
มิชอบ การบิดเบือนขอมูล การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพ
ของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําใหผูอื่นเสียชื่อเสียง ตลอดจนการสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแก
บุคคลอื่น โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว
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.

๓๔
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ หนวยกิต
ศึกษาปรัชญาการดําเนินงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสรางและ
ระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกําหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับงานยุติธรรม
ทางอาญา การประสานงานและความรวมมือระหวางขายงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและระหวาง
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 เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหวางประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปญหารวมสมัย ๓ หนวยกิต
ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย-แอฟริ กา ณ เมืองบานดุ ง
ประเทศอินโดนีเซีย ในป ค.ศ. ๑๙๕๕ อันเปนที่มาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหวางประเทศ สูหลักการ
ของการพัฒนาในกรอบขององคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก และองคกรภูมิภาคในปจจุบัน ศึกษา
หลักการทางกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่เอื้อประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนา เนนกรณีศึกษาที่สําคัญ
อันเกิดขึ้นในกรอบขององคการการคาโลกหรือเวทีระหวางประเทศอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการถกเถียงประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปรับใชกฎหมายเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนโดย
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 สถานการณอันเปนที่มา ของการรวมกลุมระหวางประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษากรอบของกฎหมายและตราสารที่สําคั ญวาดวยประเด็น ความรวมมื อระหว า ง
ประเทศในภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกําเนิดประชาคมอาเซียนและความรวมมือในสามมิติหลักไดแกความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ ทางความมั่นคง และทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปดเสรีของพรมแดนและการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ศึกษาความสัมพันธระหวางอาเซียนและ
ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
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 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ๓ หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการวาดวยการคุมครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายระหวางประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายตอสมาชิกภาคี และแนวนโยบาย
อื่นเพื่อความรวมมือในการจัด การทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศนวิทยา การเจรจาตอรองเพื่อทําขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชรวมกัน และ
การวิเคราะหความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดลอมทาง
ทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา การบํารุงรักษาที่เปนระบบใน 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
ศึกษาหลักการของกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับเขตแดนทางบก ศึกษาความหมายและ
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และทะเลหลวง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา

๓๖
ดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเนนการศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและการหยิบยกกรณีศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่
มีความสําคัญกับประเทศไทย หรือกรณีความขัดแยงทาง เขตแดนระหวางรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ศึกษากลไกและมาตรการทางเทคนิคในการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับเขตแดน
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
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง
“องคกรการคาสากล” (International Trade Organization ) การมีขอตกลงทางการคาและภาษีในระบบของ
GATT ไปจนถึงการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ อาทิหลักการไมเลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง
รวมทั้งขอตกลงและมาตรการทางกฎหมายการคาระหวางประเทศที่ใชบังคับกับสินคาเฉพาะดาน เชนสินคา
การเกษตร ศึ กษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับ ขอพิพาททางการคาของ WTO โดยเนน กรณีศึกษาที่
เกี่ ย วกั บ ประเทศไทย ศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงของกฎหมายการค า ระหว า งประเทศต อ ประเด็ น อื่ น ๆที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา อาทิ ประเด็นการคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ประเด็นสิ่งแวดลอม ประเด็นการคุมครองทรั พยสิน ทางป ญญา นอกจากนั้นแลวจะได ศึกษาการคาระหว า ง
ประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ (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 ทั้งกลไกที่มีลักษณะเปนการทั่วไป
และกลไกระงับขอพิพาทเฉพาะดาน ทั้งในระดับสากล 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 กฎหมายแพงลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง *
๓ หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพงลักษณะสัญญา ขอสัญญาที่ไม
เปนธรรม ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแตละระบบ รวมถึงองคประกอบ
ที่สําคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพงลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิด
ทางละเมิด ภาระการพิสูจน ขอตอสู การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะหความเหมาะสมของกฎหมาย
ลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
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
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง
“องคกรการคาสากล” (International Trade Organization ) การมีขอตกลงทางการคาและภาษีในระบบของ
GATT ไปจนถึงการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ อาทิหลักการไมเลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง
รวมทั้งขอตกลงและมาตรการทางกฎหมายการคาระหวางประเทศที่ใชบังคับกับสินคาเฉพาะดาน เชนสินคา
การเกษตร ศึ กษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับ ขอพิพาททางการคาของ WTO โดยเนน กรณีศึกษาที่
เกี่ ย วกั บ ประเทศไทย ศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงของกฎหมายการค า ระหว า งประเทศต อ ประเด็ น อื่ น ๆที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา อาทิ ประเด็นการคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ประเด็นสิ่งแวดลอม ประเด็นการคุมครองทรั พยสิน ทางป ญญา นอกจากนั้นแลวจะได ศึกษาการคาระหว า ง
ประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ (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
ศึกษาความรูขั้นสูงเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญและสถานที่และบทบาทของ
ทรัพยสินทางปญญาในบริบทภายในประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ ศึกษาครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาที่สําคัญทั้งหมดรวมถึงลิ ขสิทธิ์ การออกแบบเครื่องหมายการคาและสิทธิ บัตรตลอดจนการรั กษา
ความลับ การลวงขาย การคุมครองฐานขอมูลและสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ตลอดจนความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในสังคมและผลกระทบของทรัพยสินทางปญญาตอเศรษฐกิจ
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 และความมั่นคงของประเทศ
กฎหมายที่ปองกันการผูกขาด 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
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมและเทคโนโลยีซึ่งกําลังพัฒนา
ไปสูสังคมขอมูลขาวสาร โดยเนนศึกษาปญหากฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จั ด การข อ มู ล ข า วสารสมั ย ใหม อาทิ กฎหมายแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กฎหมายลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคล กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อกําหนดสิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
บุคคลฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 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
การรวมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ อํานาจหนาที่และความรับผิ ด ของ
กรรมการและผูบริหาร บทบาทของฝายจัดการกับผูถือหุน ความสัมพันธระหวางผูถือหุนขางมากและขางนอย
การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุมบริษัทในเครือ รวมถึงการศึกษาระบบกฎหมายที่ใชกับ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งในดานการเงินและการลงทุนระหวางประเทศ โดยเนนการศึกษา
วิเคราะหถึงระบบกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ และกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศที่
ใชอยูในปจจุบันทั้งในระดับสากลและในระดับภูมิภาค รวมทั้งศึกษาวิเคราะหถึงผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุนระหวางประเทศในดานตางๆ ทีมีผลกระทบตอองคกรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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 เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เปนวิชาที่ใชรวมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหวางประเทศ
และประชาคมอาเซียน
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(Natural Resources and Environmental Law)
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ๓ หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการวาดวยการคุมครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายระหวางประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายตอสมาชิกภาคี และแนวนโยบาย
อื่นเพื่อความรวมมือในการจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศนวิทยา การเจรจาตอรองเพื่อทําขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนท่เี กิดขึ้นจากการใชรวมกัน และ
การวิเคราะหความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดลอมทาง
ทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา การบํารุงรักษาที่เปนระบบใน 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 กฎหมายสิ่งแวดลอมเปรียบเทียบ
๓ หนวยกิต
ศึกษาขอบเขตและวิวัฒ นาการกฎหมายสิ่ งแวดล อมของประเทศไทยและประเทศตัว อยา ง
โดยเฉพาะจากประเทศที่ใชระบบกฎหมายตางกัน เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝายนิติบัญญัติ 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 กฎหมายสิ่งแวดลอมในธุรกิจระหวางประเทศ
๓ หนวยกิต
ศึกษาและวิเคราะหประเด็น ตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมที่ใช เปน มาตรฐานในการการคาลงทุ น
ระหวางประเทศ ซึ่งไมใชมาตรการทางกฎหมาย การผลิตสินคา การนําเขาและการสงออกสินคา ตลอดทั้ ง
บทบาทของมาตรการและกฎเกณฑในการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งในระดับภายในและระหวางประเทศ
ที่มีตอการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน
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 ปญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน ๓ หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการและสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
พลังงาน เชน การควบคุมและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร และการอนุรักษพลังงาน เพื่อ
วิเคราะหโดยใชความรูที่ศึกษากับประสบการณของผูเชี่ยวชาญที่เปนวิทยากรเพื่อเปนแนวทางไปสูการพัฒนา
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 กฎหมายมหาชนทางดานสิ่งแวดลอม
๓ หนวยกิต
ศึกษาโครงสรางอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หลักการและขั้นตอน
ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพใน
ลั ก ษณะต า งๆ ตามยุ ท ธศาสตร ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ ง การสนั บ สนุ น ให
ประชาชนมีสวนรวม ในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลพรอมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฎิบัติในเรื่องดังกลาว ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอน
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 กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม
๓ หนวยกิต
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห สภาพบั ง คั บ ทางกฎหมายในข อ พิ พ าททางสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ในคดี แพ ง
คดีอาญาและคดีปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการดําเนินคดีแพง อาญา และคดีปกครองของกฎหมาย
ไทยและตางประเทศ ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย โดยเนนเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟองคดี การรวบรวม
พยานและการพิ สู จ น พ ยานในคดี แ พ ง อาญา ปกครอง การระงั บ ข อ พิ พ าทนอกศาล และศึ ก ษาวิ เ คราะห
กรณีศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศ

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 ** หมายถึ ง เปน วิช าที่ใชรว มกับ สาขาวิช าเอกกฎหมายระหวางประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
๕. หมวดวิชาเลือก
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไตสวน
และระบบกลาวหา กฎเกณฑและกระบวนการเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่มุงพิสูจนความจริงทั้งในคดีอาญาและคดี
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
introduction to forensic sciences for investation and adjudication of cases.
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุมครองผูบริโภค
๓ หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค มาตรการ
ตางๆทางกฎหมายเพื่อการคุมครองผูบริโภค การแกไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแกผูบริโภคและวิ ธี
พิจารณาคดีผูบริโภค กรณีศึกษาคดีตางๆ ที่เกิดขึ้นและปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคของประเทศไทยกับตางประเทศ รวมทั้งศึกษาปญหาตางๆ อันเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
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 เหตุผลและความจําเปนของหลักการลมละลายและการฟนฟูกิจการเพื่อ
แกไขปญหาการบังคับชําระหนี้และจัดสรรการชําระหนี้แกเจาหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไมอยูในสถานะที่จะชําระหนี้

๔๔
ได ซึ่งเปนสภาวการณที่มีลักษณะเฉพาะและแตกตางไปจากมาตรการบังคับชําระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพงทั่วไป
ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวของ และความสัมพันธของมาตรการเหลานี้
กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวของ สิทธิหนาที่และบทบาทของผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย 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
ศึ กษาประวั ติ ปรั ช ญา ทฤษฎี และแนวความคิ ดเกี่ ย วกับ การระงั บ ข อ พิ พาททางเลื อ กใน
ลักษณะตางๆ ไดแก การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยขอพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ
โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ และวิเคราะหปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับขอ
พิพาทรูปแบบตางๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเปนการทั่วไปและกลไกระงับขอพิพาทเฉพาะดาน ทั้งในระดับสากล
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
มาใช ในการทํ า สั ญ ญาทางธุ ร กิ จ ประเภทต า งๆ แทนการทําสัญ ญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต อ

๔๕
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตางๆ จากการที่นําเอาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมา
ใชในการ แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธแทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปญหาและอุปสรรคที่มีตอพัฒนาการทาง
กฎหมายของพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การโอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ
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 สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ตลอดจนการจัดองคกรของหนวยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเนนวิเคราะหปญหา อุปสรรค
ในการจัดโครงสรางของฝายปกครองในปจจุบัน รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานบุคลากร
ภาครัฐ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐประเภทตาง 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
ศึกษาขอความคิ ด หลักการพื้นฐานเกี่ย วกับ การบริห ารงานภาครัฐตามหลักประชาธิ ป ไตย
สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปจจุบัน ขอความคิดและหลักการการมีสวน
รวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชน รวมทั้งศึกษาปญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศไทย
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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 หลักเกณฑที่สําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ ความสัมพันธ
ระหว า งบริ การสาธารณะประเภทต า ง ๆ กั บ รูป แบบขององค กรและวิธีการในการจัด ทําบริ การสาธารณะ
เครื่องมือของฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะ แนวคิดและกฎหมายทีเกี่ยวของกับการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ ในระดับชาติและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การใหเอกชนเขารวมลงทุนและจัดทําบริการสาธารณะ ตลอดจนคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ การ
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
โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบไทยและตางประเทศ รวมถึง
หลั ก การพื้ น ฐานของการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาในคดี รั ฐ ธรรมนู ญ สถานะและผลของคํ า วิ นิ จ ฉั ย ในคดี
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
ศึกษาหลักการสําคัญและแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขอความคิด
ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และหลักการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ อาทิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง
การออกเสียงประชามติ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูตรวจการแผนดิน การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งศึกษากฎหมาย
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 หลักการพื้นฐานวาดวยการกระทําทางปกครอง
๓ หนวยกิต
ศึกษาขอความคิดวาดวยการกระทําทางปกครอง ประเภทของการกระทําทางปกครอง คําสั่ง
ทางปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงขอความคิดและเงื่อนไขของการกระทําทางปกครอง ผล
ของการกระทําทางปกครอง มาตรการ การสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแตละประเภท โดย
พิจารณาในสวนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณของการกระทําทางปกครองและการใชดุลยพินิจ 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 หลักการพื้นฐานของความรับผิดของรัฐ ประเภท
ของความรับผิดของรัฐ การดําเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ โดยศึกษา
เปรียบเทียบความรับผิดของรัฐในตางประเทศและศึกษาคําพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวของ
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
ศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
ในประเทศไทยและตางประเทศ หลักเกณฑและวิธีการจัดโครงสรางของฝายปกครอง กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนกลาง การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ทบวง กรม ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
การจัดระเบียบราชการในจังหวัดและอําเภอ ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดระเบียบราชการใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการ
แทน กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ 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 แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หลักทั่วไปทางสารบัญญัติและวิธีพิจารณาชั้น
เจาหนาที่ฝายปกครอง รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครอง การขอใหพิจารณาใหม การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของประเทศเยอรมันและประเทศฝรัง่ เศส
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 ที่เกี่ยวของกับคดี เหตุแหงการฟองคดีในแตละประเภท และศึกษาตัวอยางคดีที่สําคัญใน
แตละประเภท อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คําสั่ง และการหามการกระทํา คดีปกครองเกี่ยวกับ
การละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดวยความลาชา คดีปกครองเกี่ยวกับการละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่น
คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และ
เหตุ เ ดื อดร อนรํ า คาญ คดี ป กครองเกี่ ย วกั บ สิ่งแวดลอม คดีป กครองเกี่ย วกับ บริห ารงานบุคคล คดีป กครอง
เกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
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
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองใน
ระบบกฎหมายของประเทศต า ง ๆ เช น การจัดโครงสรางทางปกครอง ขอความคิดวาดว ยการกระทําทาง
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 ตลอดจนกลไกการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเปนตนแบบของระบบรัฐบาลใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยเนนวิเคราะหสภาพทางการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง เป น รากฐานแห ง กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น การเมื อ งของประเทศเหล า นั้ น
เปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นซึ่งลอกเลียนระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ ขางตน
วิ เ คราะห ผ ลสั มฤทธิ์และแนวทางการปรั บเปลี่ย นใหส อดคลองกับ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
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 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
๓ หนวยกิต
ศึกษามโนทัศนวาดวยสิทธิ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประเทศตะวันตกที่มี
อิทธิพลตอบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประเภทของสิทธิและ
เสรีภาพ การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยรัฐธรรมนูญ การคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพขั้น พื้นฐานโดยองคกรตุลาการและองคกรอื่น ศึกษาเปรียบเทียบประเด็ นปญหาและคดี พิ พาท
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและตางประเทศ
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
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ การจัดตั้ง โครงสราง อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนทองถิ่นกับองคกรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ การบริหารการคลังทองถิ่น การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลไกในการกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการสวนทองถิ่น
และศึกษาการจัดตั้งหนวยธุรกิจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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.

๕๑
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายวาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
๓ หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในลักษณะตาง
องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในรูปแบบตาง ๆ การตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองกอนเขาสูตําแหนง ระหวางการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงและการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐโดยภาคประชาชน รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
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 หนวยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ โดยการใชมาตรการทางกฎหมายและการปองกัน การทุจ ริตคอรัปชั่น ศึกษา
อนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการต อ ต า นการทุจ ริต ค.ศ. 2003 ศึกษาหลักการขัดกัน แห งผลประโยชน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการยื่นและการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ศึกษากฎหมายและกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงในคดีทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ศึกษาทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการทุจริต
ศึกษาวิธีพิจารณาคดีทุจริตในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่
เกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
๓ หนวยกิต
ศึกษากฎหมายและกระบวนการเกี่ยวกับการทําสัญญาของรัฐในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตขั้นตอน
ในการจัดทําขอเสนอโครงการ การคัดเลือกคูสัญญา การทําสัญญา ราคากลาง การแกไขสัญญา การบริหาร
สัญญา และการตรวจสอบการดําเนินการตามสัญญา รวมถึงกระบวนการในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญา
ของรัฐ ศึกษาพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐกระบวนการในการจัดซื้อจัดจางในระบบตาง ๆ อาทิ ระบบจัดซื้อ
จั ดจ างภาครั ฐด วยอิ เล็ กทรอนิ กส (Electronic Government Procurement : e-GP) วิ ธี ตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส
(e-market) ระบบตลาดกลางการซื้อขายสินคาและบริการภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

๕๒
และการบริหารพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย
และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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
ศึ กษาแนวคิ ดและกฎหมายเกี่ย วกับ การทําสัญ ญาทางปกครอง ลักษณะและประเภทของ
สัญญาทางปกครอง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สิทธิหนาที่ของคูสัญญาทางปกครอง หลัก
เอกสิทธิ์ของฝายปกครองในสัญญาทางปกครอง หลักดุลภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง หลักการเกี่ยวกับ
การจัดทําบริการสาธารณะ กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารสัญญาทางปกครองกลไกใน
การระงับขอพิพาทในสัญญาทางปกครองรูปแบบตาง ๆ อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในศาลปกครอง
ศึ กษาคดี พิพาทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครอง โดยศึกษาเปรีย บเทีย บกฎหมายและตัว อยางคดีของไทยและ
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
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดทําโครงการของรัฐ
และการรวมลงทุนของรัฐในรูปแบบ ตาง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
โครงการของรัฐ เชน การทําประชาพิจารณ การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร (SEA)
การประเมิ น ผลกระทบต อสิ่ งแวดล อมและสุ ขภาพ รวมทั้งหลักการสําคัญ ในการวิเคราะหโ ครงการของรั ฐ

๕๓
(Project Appraisal) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Studies) และการวิเคราะหปจจัย
ตาง ๆ ในการจัดทําโครงการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการ
และการกํากับดูแลโครงการของรัฐเพื่อใหการดําเนินโครงการของรัฐเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและเปนไป
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
ศึกษากฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการรวมลงทุนในกิจการของรัฐ การกําหนดมาตรฐานของ
สัญญารวมลงทุน การคํานวณมูลคาของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐและลักษณะตองหาม การคัดเลือกคูสัญญา การกําหนดเงื่อนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือก
และหลั กประกั น สั ญ ญาร ว มลงทุ น กฎหมายเกี่ย วกับ จัดทําสัญ ญาและการบริห ารสัญ ญา รวมทั้งกลไกทาง
กฎหมายในการกํากับดูแลโครงการรวมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการรวมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอยางโครงการรวมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐของไทยและตางประเทศ
LW 7925 Law on Public Private Partnerships
This course guides students through laws and principles concerning publicprivate partnerships in public affairs, standardization of public-private investments, agreements
on project value calculation, Investment in state affairs, criterion and prohibitions of publicprivate 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 publicprivate 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) โดยศึกษาถึ ง
ความเปนมาและปจจัยเบื้องตนที่มีผลตอการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของความสัมพันธ
ระหวางสิทธิเสรีภาพของมนุษยกับการใชอํานาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนหลักเกณฑและ

๕๔
วิธีการในความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูตองหา 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 “หลักเกณฑวาดวยมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ”
(UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ที่ประเทศไทยอยูภายใตภาคีมาตรฐาน
ขั้ น ต่ํ า ในการปฏิ บั ติ ต อ ผู ต อ งขั ง ขององค ก ารสหประชาชาติ และศึ ก ษาการดํ า เนิ น งานของราชทั ณ ฑ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับโทษ
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 ซึ่งถือวาเปนความผิดในประเทศตางๆในระบบ Common Law และ Civil Law โดย
พิจารณาจากปจจัยที่แตกตางกัน ตลอดจนเหตุผลของการสรางทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งใน
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
ศึกษาวิเคราะหปญหาเฉพาะเรื่องที่สําคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้ง
ความผิดอาญาขามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
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 ระหวางกลุมประเทศที่ใชระบบซีวิลลอว เชน ประเทศ
ฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอว เชน ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นตางๆ
อาทิ การจั ด โครงสร า งความรั บ ผิ ดทางอาญา นิติวิธี การใชการตี ความกฎหมายของแต ล ะระบบกฎหมาย
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 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเปรียบเทียบ
๓ หนวยกิต
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหวางกลุมประเทศที่ใชระบบซีวิลลอว
เชน ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอว เชน ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ใน
ประเด็นตางๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดําเนินคดีอาญากอนฟอง
การควบคุมการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาของ
แตละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย
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
และความรวมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาถึงปรากฏการณของปญหาอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความรวมมือของประเทศตางๆภายในกรอบของ
กฎหมายระหวางประเทศ และกรอบของกฎเกณฑภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาดังกลาว รวมทั้งเนนให
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการนําเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาความรวมมือในอนาคตโดยคํานึงถึง
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
ประเทศที่มีที่มาจากความสัมพันธระหวางรัฐสูการกําเนิดขึ้นของหลักการพิทักษผลประโยชนของสังคมระหวาง
ประเทศ ศึกษาผลกระทบตอกฎหมายระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
ระหวางประเทศเพื่อตอบสนองตอโครงสรางของสังคมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงและตอประเด็นปญหาใหม
ในสังคมระหวางประเทศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณไรพรมแดน ศึกษาความสัมพันธระหวางองคภาวะทั้งหลายใน
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
ทางกฎหมายระหวางประเทศที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑและลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน ศึกษาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสาร
ระหวางประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ศึกษาบทบาทขององคการระหวางประเทศ
และองคภาวะอื่นๆ ในสังคมระหวางประเทศเกี่ยวกับการพิทักษสิทธิมนุษยชน ศึกษาปญหาสิทธิมนุษยชนที่
สําคัญและถูกเอยถึงในกรณีของประเทศไทยและประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน พรอมกับเนนใหนักศึกษามี
มุมมองและมีวิสัยทัศนตอการออกแบบกฎหมายและใชกฎหมายที่มีอยูเปนเครื่องมือในการแกปญหาเหลานั้น

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 จนกระทั่งการกําเนิดขึ้นของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเปนตลาดเดี่ยว (Single Market) และกฎเกณฑที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ใชบังคับตอการคาในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและชองวางของกฎหมายไทยที่เอื้อหนุนหรือ
ที่เปนปญหาตอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับขอพิพาททางเศรษฐกิจ ใน
ภูมิภาค ศึกษากรอบขอตกลงของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ
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 มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับสินคา บริการ เงินทุน คาตอบแทนการใชสิทธิ การโอนกําไรและอื่นๆ
ปญหาการเลี่ยงภาษี ตลอดจนการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
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
ศึ ก ษาบ อ เกิ ด ของพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศ หลั ก การของกฎหมายระหว า งประเทศที่
ครอบคลุมสนธิสัญญาระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา
ค.ศ. 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty ค.ศ. ๑๙๖๙ ศึกษาความสัมพันธของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศกับบอเกิดอื่นของกฎหมายระหวางประเทศ
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
ศึกษาประวัติศาสตรและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมระหวางประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สูสงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอํานาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน ศึกษา
ความรวมมือและความขัดแยงรวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตรที่ใชในการ
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 บทบาทและหนาที่ขององค กรตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใตสหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจและความรวมมือดานสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษา
ความสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
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
ศึกษาประวัติศาสตรและความเปนมาของหลักกฎหมายที่ใชกับการทําสงครามและการรักษา
สันติภาพระหวางประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหวางประเทศภายใตกรอบขององคการสหประชาชาติ
บทบาทขององคการภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีตอการรักษาสันติภาพ
ระหวางประเทศ ศึกษาภัยคุกคามตอสันติภาพระหวางประเทศแนวใหมที่เกิดขึ้นบนโลกเชนสถานการณความ
ขัดแยงระหวางรัฐกับชนกลุมนอย ภัยจากการกอการราย ภัยจากอาชญากรรมขามชาติและพัฒนาการระหวาง
ประเทศเพื่อตอบสนองตอปญหาดังกลาว
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 ศึกษาบทบาทของหนวยงานที่มี
หนาที่เกี่ยวกับการพิทักษสิทธิมนุษยชนในอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights แ ล ะ ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children) และศึกษาความเปนไปไดที่จะสงเสริมศักยภาพในการพิทักษสิทธิมนุษยชนโดยคํานึงถึงปจจัย ทาง
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.
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กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความรวมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
๓ หนวยกิต
ในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาประวัติศาสตรของความรวมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการ
กําเนิดขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ศึกษากรอบของ
กฎเกณฑ ก ารพั ฒ นาของภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ มี ม นุ ษ ย เ ป น ศู น ย ก ลางดั ง ที่ ป รากฏในทิ ศ ทางความร ว มมื อ ของ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) วิพากษกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยเนนใหนักศึกษามองเห็นปญหาและผลกระทบทาง
กฎหมายและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อความรวมมือ
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
ศึกษากฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแยงทางทหาร หลักเกณฑในการ
จํากัดผลกระทบจากสงครามและการใชกําลังทางทหารตอปจเจกชน บทบาทและหนาที่ขององคการระหวาง
ประเทศในการคุมครองและใหความชวยเหลือตอปจเจกชนระหวางสงคราม การอพยพยายถิ่นของผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยสงคราม การคุมครองเด็กและสตรีที่ไดรับผลกระทบจากภัยสงคราม
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 ทั้งในแงมุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหวางประเทศ
ศึกษาการคุมครองระหวางประเทศที่มีขึ้นตอปจเจกชน โดยเฉพาะสําหรับปจเจกชนที่อยูในสถานการณพิเศษ
เชน ผูลี้ภัย หรือบุคคลไรสัญชาติ หรือชนกลุมนอย ศึกษาปรัชญาของการมีหนาที่และความรับผิดชอบของปจเจก
ชนตอสังคมระหวางประเทศ
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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 กฎหมายเกี่ยวกับผูลี้ภัยและบุคคลไรสัญชาติ
๓ หนวยกิต
ศึกษาความหมายของผูลี้ภัยและบุคคลไรสัญชาติ หลักกฎหมายในการใหความคุมครองตอผูลี้
ภัยทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหวางประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ศึกษาปญหาผูลี้ภัยใน
ประเทศไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผูลี้ภัย ศึกษาบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน
รัฐบาลไทย สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยและองคการระหวางประเทศอื่นๆ ตลอดจนองคกรเอกชนระหวาง
ประเทศในการพิทักษสิทธิและใหความคุมครองตอผูลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
และการคุมครองบุคคลไรสัญชาติ ศึกษากลุมประชากรผูไรสัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดจํานวนบุคคลไรสัญชาติและการใหความคุมครองบุคคลไรสัญชาติในภูมิภาค
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
ศึกษาเขตอํานาจศาลและการบังคับใชกฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหวาง
ประเทศ การสงผูรายขามแดนและความรวมมือระหวางประเทศทางอาญา ความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข า มชาติ การปราบปรามการกอการราย ศึกษาประเภทความผิดที่มีลักษณะเปน
ความผิดอาชญากรรมรายแรงอันเปนภัยคุกคามตอสันติภาพระหวางประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เปนกรอบใน
การจัดตั้งองคกรตุลาการระหวางประเทศเพื่อตัดสินลงโทษการกระทําผิดอาญา อาทิองคกรตุลาการที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อตัดสินลงโทษผูกระทําผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหนาที่
ของศาลอาญาระหวางประเทศ และความสัมพันธของศาลกับองคการสหประชาชาติ
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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
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบขององคกรตางๆในภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัท
จํากัด นอกจากนี้ยังศึกษากิจการในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนกิจการแบบดั้งเดิมที่มีวัตุประสงคเพื่อแสวงหากําไร
เปนสําคัญ หรือกิจการประเภทไมแสวงหากําไร เชน มูลนิธิ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสังคมเปนหลัก และ
ยังมีกิจการรูปแบบใหมซึ่งเปนลักษณะลูกผสม โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือสังคมแต
ขณะเดียวกันก็ตองการกําไรเพื่อใหสามารถแขงขันกับภาคธุรกิจและเติบโตอยางยั่งยืนได 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
ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใชในการแกปญหาการขัดกันของกฎหมาย
เอกชนในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหวางประเทศ ศึกษาการมีผลบังคับของคําพิพากษาของศาลตางประเทศใน
ประเทศไทย ศึกษาความเปนมาระหวางประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหวางประเทศ นิติสัมพันธ
ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหวางประเทศในทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
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 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
๓ หนวยกิต
ศึ กษาแนวความคิ ด และวิ วั ฒ นาการของการประกัน ภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการ
ประกันภัยในการพัฒนาและสงเสริมการประกอบธุรกิจการคา และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาและอุปสรรคที่มีตอกฎหมายประกันภัย บทบาท
สําคัญในกระบวนการจัดการความเสี่ย งโดยการทบทวนการควบคุ มและดูแลที่ ปฏิบัติ โดยบริษัทประกันภัย
รวมถึงการศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทตางๆ ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 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 กฎหมายหลักทรัพยชั้นสูง
๓ หนวยกิต
ศึกษาหลักเกณฑและกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพยประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอ
ขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา การครอบงํากิจการ การกระทําอันไมเปน
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การใชขอมูลภายใน หลักทรัพยที่เกี่ยวของกับแหลงที่มาจากตางประเทศ
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 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม ๓ หนวยกิต
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาของสถาบั น ทางกฎหมายว า ด ว ยการประเมิ น ผลกระทบที่ มี ตอ
สิ่งแวดลอม ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม อาทิ การประเมินผล
กระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีตอสุขภาพหรือความสมบูรณของสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่จะมีผลตอสภาพความสมบูรณของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอธรรมชาติ ซึ่ง
บางครั้ ง อาจนํ า ไปสู ภั ย พิ บั ติ ต อ สิ่ ง แวดล อ มที่ ร า ยแรง รวมทั้ ง ผลในทางปฏิ บั ติ ข องมาตรการดั ง กล า วโดย
เปรียบเทียบกับมาตรการในการคุมครองสิ่งแวดลอมอื่นๆ พรอมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาขั้นตอนและ
วิธีการของตางประเทศดวย
LW 7951 Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
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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 ปญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓ หนวยกิต
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาที่นาสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นักศึกษาจะตองทําการคนควาในหัวขอที่ตนเองสนใจและจัดทํารายงาน พรอมทั้งเสนอรายงานดังกลาวตอชั้น
เรียนเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษาและผูสอน การจัดทํารายงานดังกลาวอาจเปน
ประโยชน ตอนั กศึ กษาในอนาคตอี กด ว ย เพราะนักศึกษาสามารถพัฒ นารายงานดังกลาวเปน หัว ขอในวิช า
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
สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวของการจัดการภัยพิบัติ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เตรียมพรอมและปองกันภัย พิบัติ การออกกฎหมายหามใช ที่ดินในพื้น ที่เสี่ยงภัย การบูรณะและฟน ฟู ห ลั ง
ภัยพิบัติ และความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการภัยพิบัติ เชน การจัดตั้งระบบเตรียมพรอมเพื่อบรรเทา
ภั ย พิ บั ติ และตอบโต ส ถานการณ ฉุกเฉิ น ของอาเซีย น (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
ศึกษาแนวคิ ด หลักการและกฎหมายเกี่ย วกับ การควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล อ ม
ประเภท และสภาพปญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหลงกําเนิดมลพิษ มาตรการตางๆ ที่ใชในการ
ควบคุมและจัดการมลพิษ เชน มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร และการจัดการ มาตรการในการปองกัน

๖๕
ลวงหนา รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบดวยองคกรภาครัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น องคกรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ไดแก ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองคการ
พัฒนาเอกชน ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อการควบคุมและจัดการมลพิษ
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
ศึ กษาแนวคิ ดและการประยุ กต ใชเศรษฐศาสตรเ ปน เครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะหป ญ หาทาง
กฎหมายและสถาบันทางกฎหมายตางๆ เชน การปรับใชเศรษฐศาสตรวิเคราะหกับกฎหมายสัญญา กฎหมาย
ละเมิด กฎหมายทรัพยสิ น กฎหมายอาญา กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน เปนตน รวมถึงนิ ติ
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
การศึกษาในหัวขอเฉพาะในศาสตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายและเปนประโยชนตอการศึกษา
วิจัยโดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิชาของตน ซึ่งเปนการศึกษาตามแนวแนะก็ได
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
การศึกษาคน ควาและวิจั ยดว ยตนเองในเรื่องที่ผูเ รียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิ ติศาสตร
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
นั กศึ กษาต องทํ า การค น คว า วิจัย ในหัว ขอที่นักศึกษาสนใจภายใตคําปรึกษาของอาจารย ที่
ปรึกษาอยางใกลชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษา
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.

