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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
คณะ                        นิติศาสตร์ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

      ภาษาไทย     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ    Master of Laws Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ช่ือย่อ (ไทย)       น.ม. 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  Master of Laws  
 ช่ือย่อ (อังกฤษ)   LL.M. 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร (เฉพาะที่เปิดการเรียนการสอนในภาค 1/2565) 

3.1  กฎหมายเอกชน (Private Law) 
3.2  กฎหมายมหาชน (Public Law) 
3.3  กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

   (Criminal Law and Criminal Justice Administration) 
3.4  กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

 (International Bussiness and Trade Law) 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก2   ศึกษารายวิชา 27  หน่วยกิต (9 วิชา) วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
แผน ข   ศึกษารายวิชา 36  หน่วยกิต (12 วิชา) วิชาการค้นคว้าอิสระ  3  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ  
หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 5.3  การรับนักศึกษา 
กรณีที่หนึ่ง รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ใช้

ภาษาไทยในการเรียนการสอน 
กรณีที่สอง รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรที่

ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ

กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ และหลักสูตรอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ เช่น 
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูงของศาลปกครองหรือที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองรับรอง 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยแบ่งสาขาวิชาเอก
เป็น 6 สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้ (ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 4 สาขาวิชาเอก) 

1.  สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน 
มุ่งเน้นการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมาย ทั้งวิธีสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติชั้นสูง  

รวมไปถึงการนำกฎหมายไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ด้านวิชาการ ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายและพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ได้อย่าง
ถูกต้องและยุติธรรม 



สรุปสาระสำคัญของหลักสูตร (08 06 2565) I 

 

3 

2.  สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
มุ่งเน้นการเรียนการสอนหลักกฎหมายมหาชนชั้นสูง ทั้งในส่วนกฎหมายสารบัญญัติและวิธพีิจารณา 

โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที ่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกฎหมายมหาชนแต่ละแขนงทั ้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง
นักนิติศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างและการบังคับใช้กฎหมายในองค์กรภาครัฐ ตลอดจนบ่ม
เพาะนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่ตระหนักและก้าวตามความเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายซึ่งเปี่ยม
ด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.  สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

ในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งด้านกฎหมายอาญา  
วิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง กฎหมายลักษณะพยานช้ันสูง กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่พัฒนาองค์ความรู้ในการนำกฎหมายอาญามาปรับใช้กับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหากฎหมายอาญาสมัยใหม่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

4.  สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
มุ่งเน้นการเรียนการสอนกฎหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในประเด็นข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ หลักกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา หลักการ
ป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้
ในบริบทการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยออกแบบหลักสูตรให้มีวิชาที่หลากหลายและ
ทันสมัย เพื่อตอบรับกับสถานการณ์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศและภูมิภาค 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยกองบริการการศึกษาและคณะภาษาและการสื่อสาร (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) 

ได้แก่รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 5  วิชา  ดังนี้ 
สพ 4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต 
ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   3  หน่วยกิต 
ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3  หน่วยกิต 
ภส 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต 
ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3  หน่วยกิต 

หมายเหตุ 
1. เงื่อนไขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
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รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/หลักสูตรอ่ืน 

นักศึกษาหลักสูตรอื ่นของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
เปิดสอน ยกเว้นวิชาสัมมนาและวิชาการค้นคว้าอิสระ ทั ้งนี ้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรและ  
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนำและอาจารย์ผู้สอน 

สำหรับคณะนิติศาสตร์มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร) และ
นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต ที่มีบางรายวิชาสอดคล้องกัน และบางรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการ
ส่ือสาร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนั้น นักศึกษาของหลักสูตรนี้จึงสามารถลงทะเบียนเรียน หรือ
ร่วมฟังการบรรยายเพื่อเป็นการเพิ่มเติม หรือเสริมพื้นฐาน หรือฟื้นฟูองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและตามต้องการได้ 

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
ช้ันสูง (ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว) ซึ่งนักศึกษาที่สอบผ่าน
หลักสูตรดังกล่าวสามารถเทียบโอนรายวิชามายังหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 
ได้ ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การเทียบเท่า
รายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของคณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

การบริหารจัดการ 
1.  มีผู้อำนวยการโครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา เป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการการศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับคณะต่าง ๆ และ
อาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา 

2.  คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะต่าง ๆ  เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะภาษาเปิดให้บริการแก่นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ 

3.  อาจารย์ที ่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรให้คำปร ึกษาแก่น ักศึกษาที ่จะไปเรียนวิชา  
ของหลักสูตรอื่นเป็นวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ โดยมีนักวิชาการ
ศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาและข้อกำหนดของหลักสูตร 
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หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
1.  จำนวนหน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

 

2.  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสูตร แผน ก2 หลักสูตร แผน ข 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาหลัก 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ - 3  หน่วยกิต 
6. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - 
7. การสอบประมวลความรู้ - สอบประมวลความรู้  

รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

 

3. รายวิชาในหลักสูตร 

3.1  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) 
เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉล่ีย นักศึกษาจะต้องเรียน

วิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้ 
  สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา      
  ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  
  ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    
  ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
  ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  

หมายเหตุ 
1. เงื่อนไขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ 
2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด 
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3.2  หมวดวิชาหลัก 
กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา     
กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      
กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย     
 

3.2  หมวดวิชาเอก (15 หน่วยกิต) 
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก2 และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกเรียน 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการศึกษา จำนวน 15 หน่วยกิต 

1)  สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน (Private Law) 
กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง   
กม 7102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช้ันสูง      
กม 7103 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานช้ันสูง      
กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     

2)  สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) 
กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง    
กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน      
กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง       
กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง     
กม 7205 กฎหมายมหาชนภาคเศรษฐกิจและการคลัง    

3)  สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
     (Criminal Law and Criminal Justice Administration) 
กม 7301 กฎหมายอาญาช้ันสูง        
กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
กม 7303 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาช้ันสูง     
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานช้ันสูง       
กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ      

4)  สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการคา้ระหว่างประเทศ 
     (International Bussiness and Trade Law) 
กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง    
กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      
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กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      
กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     
กม 7404 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ    
 

4. หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ หรือวิชาในหมวดวิชาเอกในสาขาอื่น สำหรับนักศึกษาแผน ก2 

จำนวน 3 หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข จำนวน 12 หน่วยกิต  
กม 8101  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      
กม 8102  การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ    
กม 8103  กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     
กม 8201  สัมมนาปัญหากฎหมายมหาชน      
กม 8202  ระบบกฎหมาย และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน   
กม 8203  กฎหมายรัฐสภาและพรรคการเมืองเปรียบเทียบ    
กม 8204  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน   
กม 8205  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ 
กม 8206  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
กม 8207  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    
กม 8208  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง    
กม 8209  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
กม 8210  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ  
กม 8211  กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ    
กม 8212  กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและการระงับข้อพิพาท 
กม 8213  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ    
กม 8214  กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ  
กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ    
กม 8216  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      
กม 8217  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     
กม 8218  กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง     
กม 8219  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ      
กม 8220  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ     
กม 8221  หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ   
กม 8222  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
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กม 8301  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ      
กม 8302  นโยบายทางอาญา       
กม 8303  ปัญหากฎหมายอาญา        
กม 8304  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ      
กม 8305  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ    
กม 8306  กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ
กม 8307  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ      
กม 8401  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและสัญญาเอกชนระหว่างประเทศ 
กม 8402  กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเส่ียง    
กม 8403  กฎหมายหลักทรัพย์ช้ันสูง      
กม 8404  นิติเศรษฐศาสตร์       
กม 8405  กฎหมายเทคโนโลยีทางการเงิน      
กม 8406  กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ     
กม 8407  กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   
กม 8408  กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
กม 8501  กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ   
กม 8502  หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    
กม 8503  กฎหมายสนธิสัญญา       
กม 8504  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     
กม 8505  กฎหมายสหภาพยุโรป       
กม 8506  กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ   
กม 8507  กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน   
กม 8508  กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน  
กม 8509  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ     
กม 8510  กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน   
กม 8511  กฎหมายเกี่ยวกับผู้ล้ีภัยและบุคคลไร้สัญชาติ    
กม 8601  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อม  
กม 8602  สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ     
กม 8603  กฎหมายควบคุมมลพิษ      
กม 8001  การศึกษาตามแนวแนะ       
 

หมายเหตุ  
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 
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หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
กม 9000  การค้นคว้าอิสระ      3 (0-0-12) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
กม 9004  วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

การสอบประมวลความรู้ 
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) 

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต 
 แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต 
 สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
อ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 
เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาขอ้มูล
เฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3  หน่วยกิต 
 เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบ้ืองต้น 

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
 ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที ่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา  
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3  หน่วยกิต 
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษา
ที ่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส 4003  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
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1. หมวดวิชาหลัก 
กม 6001  สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา     3  หน่วยกิต 
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม 

และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย 
โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม และกลไกการลงโทษทาง
กฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
บัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ การทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์ โดย

ศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที ่จะศึกษ าค้นคว้า การพัฒนาหัวข้อ 
สมมติฐานการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ 
ศึกษาการตั้งประเด็น คําถามทางวิชาการ การตั้งคำถามวิจัย แนวทางในการจัดลําดับความคิดวิธีการนําเสนอ 
การทําเค้าโครงการ การเขียนและการลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาและการเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิง
วิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอกสารและข้อมูลทางวิชาการที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนําเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ จน
สามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ 

กม 6003  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย    3  หน่วยกิต 
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน

ด้านกฎหมาย มุ่งเน้นการเสริมทักษะหลักด้านการอ่านและการแปล โดยทักษะรองที่นักศึกษาจะได้รับคือ 
ทักษะการฟัง การพูด และการเขียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถอ่านจับใจความและสรุปสาระสำคัญ
จากเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที ่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ สัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตัวบท
กฎหมายต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือและบทความทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสารนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ และใช้สื่อสารในการประกอบวิชาชีพของตนเองได้ คำศัพท์ทางกฎหมายจะครอบคลุมสาขาวชิา
ต่าง ๆ เช่น กฎหมายแพ่งและธุรกิจ กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายมหาชน  
และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านกฎหมาย 
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2. หมวดวิชาเอก (15 หน่วยกิต) 

2.1  สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน (Private Law) 

กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง   3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี ่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญ
ของสัญญา เงื่อนไขการเกิดข้ึนของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการส้ินผลของสัญญา ศึกษา
ประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทาง
ละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมและแนวทางพัฒนา
กฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น 

กม 7102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง     3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ  เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ 

ทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท องค์กรไม่แสวงหากำไร ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และพัฒนาการ
ใหม่ ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ และโดยวิเคราะห์
แนวคําสอนและคําพิพากษา ตลอดจน ปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ 

กม 7103 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    3 หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ของประเทศไทย ทั้งในชั้นก่อนพิจารณาคดีและระหว่างพิจารณาคดี หลักการและวิธีการบังคับคดีแพ่ง 
ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางปฏิบัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศไทยกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติประเทศอื่น 

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง*      3 หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน

และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการกเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งใน
คดีอาญาและคดีแพ่ง ตลอดจนแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายลักษณะพยาน ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ 

กม 7403  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ**    3 หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด การพัฒนาการของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร โดย

มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการกำกับเทคโนโลยีใหม่ด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล การควบคุมและกำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางแพ่งและทาง
อาญาที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ : *เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
      **เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 



สรุปสาระสำคัญของหลักสูตร (08 06 2565) I 

 

13 
 

2.2  สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) 

กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง    3  หน่วยกิต 
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ  แนวคิดเกี่ยวกับ

อำนาจในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้แก่ อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญและอำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยก
องค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตย แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม  หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานและกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ศึกษารูปแบบของรัฐบาล ในรูปแบบต่าง ๆ การจัด
โครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญรวมถึงประมุขของรัฐและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ หลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกลไกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศึกษาวิเคราะห์
สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎทีี่
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบัน การเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้
ผู ้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย 
ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของระบบการเมืองไทย 

กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน     3  หน่วยกิต 
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา แนวความคิดและ

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน ทฤษฎีว่าดว้ยรัฐ  
โดยเน้นศึกษาการกำเนิดของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจ โดยเน้นปรัชญาและลักษณะของอำนาจรัฐ หลักการแบ่งแยกการใช้
อำนาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทำทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลา
การ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจ
รัฐ การใช้อำนาจดุลพินิจและการใช้อำนาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั ้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนใน
ประเทศไทย  

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง      3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ 

หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะ การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำทาง
ปกครอง คำส่ังทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
และหลักการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง 
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กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่า

ด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอำนาจศาล
ปกครอง รูปแบบคำฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองใน
ศาลปกครอง หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั ่วคราวก่อนการพิพากษาคดี กระบวนพิจารณาในชั ้นนั ่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา การอุทธรณ์ 
ตลอดจนการบังคับคดี ปกครองตามคำพิพากษา และการช้ีขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล และการดำเนินคดี
ปกครองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศ 

กม 7205 กฎหมายมหาชนภาคเศรษฐกิจและการคลัง    3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการ รวมถึง

ลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เช่น 
หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ หลักเสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรม หลักการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน 
ศึกษาการจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทำทาง การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ โดย
ให้เอกชนรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะ การจัดทำวิสาหกิจและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทำโครงการของรัฐในประเด็นต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดทำบริการสาธารณะของไทยและต่างประเทศ และศึกษาการดำเนินการ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้เครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการดำเนินการ
ทางเศรษฐกิจของรัฐ และการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และศึกษากรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
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2.3  สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
 (Criminal Law and Criminal Justice Administration) 

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง       3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้าง

และความรับผิดทางอาญาของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงพััฒนาการของกฎหมาย
อาญาและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ของประเทศไทยทั้งในชั้นก่อนพิจารณาคดีและชั้นพิจารณาคดีโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคม และศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีต่อประชาชนและสังคม 

กม 7303 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการที่สำคัญทางอาชญาวิทยา โดยเน้นเกี่ยวกับ

สำนักความคิดทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งการกระทำความผิด และการป้องกันอาชญากรรม และศึกษา
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการที่เกี่ยวกับการลงโทษผู ้กระทำความผิด การปฏิบัต ิต่อ
ผู้กระทำความผิดประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการใช้มาตราการอื่นแทนการลงโทษ ทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อทราบและปรับปรุงนโยบายอาญาและทัณฑวิทยาของประเทศไทยให้ทันสมัย 

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง      3 หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน

และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการกเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งใน
คดีอาญาและคดีแพ่ง ตลอดจนแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายลักษณะพยาน ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ 

กม 7403  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ*    3 หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด การพัฒนาการของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร โดย

มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการกำกับเทคโนโลยีใหม่ด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล การควบคุมและกำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางแพ่งและทาง
อาญาที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ : *เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
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2.4  สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
 (International Bussiness and Trade Law) 

กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง*   3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี ่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญ
ของสัญญา เงื่อนไขการเกิดข้ึนของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการส้ินผลของสัญญา ศึกษา
ประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทาง
ละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมและแนวทางพัฒนา
กฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น 

กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายใน 2 ส่วน คือ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก 

และ การค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน ในส่วนแรกจะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของ กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้ง
ข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่น สินค้า 
การเกษตร ศึกษากลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ และ องค์กรระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศของ 
WTO รวมไปถึงแนววินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานและมาตรการทางกฎหมายสำหรับสินค้าเฉพาะ
ด้าน โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเช่ือมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชน ประเด็นส่ิงแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะ
ได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื ้อขายระหว่าง
ประเทศ  ข้อกําหนดในการ ส่งมอบสินค้า ตราสารเครดิต  การชําระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญา ต่าง 
ๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      3  หน่วยกิต 
ศึกษาความรู ้ขั ้นสูงเกี ่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญและสถานที่และบทบาทของ

ทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ศึกษาครอบคลุมถึงสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์การออกแบบเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรตลอดจน
การรักษาความลับ การลวงขาย การคุ้มครองฐานข้อมูลและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตลอดจน
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมและผลกระทบของทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลกได้เป็นอย่างดี 
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กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด การพัฒนาการของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร โดย

มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการกำกับเทคโนโลยีใหม่ด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล การควบคุมและกำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางแพ่งและทาง
อาญาที่เกี่ยวข้อง 

กม 7404 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด ต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่

ระหว่างประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจและบริษัทในเครือ การจัดการภายในองค์กร อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การควบรวมกิจการ การระดมทุนทั้งใน
ตลาดทุน ตลาดเงิน และตลาดไร้คนกลาง รวมถึงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนครั ้งแรก 
นอกจากนี้ ยังศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงิน การ
ลงทุน และแรงงานระหว่างประเทศทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค เช่น การลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน 

หมายเหตุ : * เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน 



สรุปสาระสำคัญของหลักสูตร (08 06 2565) I 

 

18 

3. หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกหรือเลือกวิชาในสาขาวิชาเอกอื่นเป็นวิชาเลือกได้ 

กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ ้มครองผู้บริโภค หลักกฎหมายและ

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กลไกและวิธีการแก้ไขหรือเยียวยาความ
เสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภค และหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กรณีศึกษา
และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภคของประเทศไทยกับประเทศอื่น 

กม 8102 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ    3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่าง ๆ 

ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษา
ระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา
หลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อ
พิพาทรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล 
ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อ
พิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลใน
สังคมระหว่างประเทศ 

กม 8103 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะรูปแบบ

และวิธ ีการทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์  การชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ มาใช้ในการทําสัญญาทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ แทนการทําสัญญาแบบเดิม ผลกระทบ
ทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ จากการที่นําเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มา
ใช้ในการแสดงเจตนาแทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคที ่มีต่อกฎหมายของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น 

กม 8201 สัมมนาปัญหากฎหมายมหาชน     3  หน่วยกิต 
ศึกษาและอภิปรายปัญหาและกรณีศึกษาทางกฎหมายมหาชนซึ่งอยู่ในความสนใจทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ โดยการรับฟังแนวคิด มุมมองและการวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจน
นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายมหาชน 

กม 8202 ระบบกฎหมาย และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน   3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด ระบบกฎหมายมหาชนของประเทศไทยและต่างประเทศ การเกิดขึ้นของกฎหมาย

มหาชน ลำดับศักดิ ์และสถานะทางกฎหมายของกฎหมายมหาชนในลักษณะต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของ
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กฎหมายมหาชน นิติวิธี ในทางกฎหมายมหาชน อาทิ การใช้การตีความกฎหมายมหาชนแต่ละแขนง การอุด
ช่องว่างแห่งกฎหมาย หลังการใช้การตีความกฎหมาย วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
มหาชน 

กม 8203 กฎหมายรัฐสภาและพรรคการเมืองเปรียบเทียบ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการและรููปแบบของรัฐสภาทั้งของไทยและต่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิก

รัฐสภา ระบบเลือกตั ้งและการคำนวณคะแนน กฎหมายเลือกตั ้งของไทยและต่างประเทศ บทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของรัฐสภา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล ตลอดจนปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของ
รัฐสภา ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา การจัดองค์กรหน่วยธุรการของรัฐสภา ศึกษาวิวัฒนาการและประเภทของ
พรรคการเมือง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองในประเทศไทยและต่างประเทศ กลไกการจัดตั้งและการ
ยุบเลิกพรรคการเมือง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและการยุบพรรค
การเมือง 

กม 8204 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน   3  หน่วยกิต 
ศึกษามโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประเทศตะวันตกที่มีอิทธิพล

ต่อบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการและองค์กรอื่น ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปัญหาและคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ 

กม 8205 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง     3  หน่วยกิต 
             ของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจาย 

อำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองในปัจจุบัน ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์และ
คาดการณ์แนวโน้มของการจัดโครงสร้างฝ่ายปกครองและการบริหารบุคลากรภาครัฐของไทยในอนาคต และ
คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐ 

กม 8206 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    3  หน่วยกิต 
ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี ่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ทบวง กรม ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
การจัดระเบียบราชการในจังหวัดและอำเภอ ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบราชการใน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการ
แทน กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ธุรการของศาลรวมถึงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายบริหารราชการแผน่ดิน
ของต่างประเทศ 

กม 8207 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การจัดตั้ง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารการคลังท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกในการกำกับ ดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
ศึกษาการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กม 8208 หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง    3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ประเภทของการกระทำทางปกครอง คำสั่ง ทาง

ปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงข้อความคิดและเงื่อนไขของการกระทำทางปกครอง ผลของ
การกระทำทางปกครอง มาตรการการสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท โดย
พิจารณาในส่วนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณ์ของการกระทำทางปกครองและการใช้ดุลยพินิจ รวมถึง 
ศึกษาหลักการว่าด้วยกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของ 

ต่างประเทศและของไทย สถานะและขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หลักทั่วไปทางสารบัญญัติและวิธีพิจารณาช้ันเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทาง
ปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ การปฏิบัติราชการทาง
ปกครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอรมันและ
ประเทศฝรั่งเศส 

กม 8210 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ  3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลักประชาธิปไตย สาเหตุและ

ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 
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กม 8211 กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่าง

บริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ เครื่องมือของ
ฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดและกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนคดีปกครองที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะ 

กม 8212 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญา   3  หน่วยกิต 
      และการระงับข้อพิพาท 
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาทางปกครอง ลักษณะและประเภทของ สัญญาทาง

ปกครอง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาทางปกครอง หลัก เอกสิทธ์ิของ
ฝ่ายปกครองในสัญญาทางปกครอง หลักดุลยภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง หลักการเกี่ยวกับ การ
จัดทำบริการสาธารณะ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาทางปกครองกลไกใน การ
ระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองรูปแบบต่าง ๆ อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในศาลปกครอง 
ศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างคดีของไทยและ 
ต่างประเทศ 

กม 8213 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ    3  หน่วยกิต 
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายและกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องกับกา รจัดทำโครงการของร ัฐและ 

การร่วมลงทุนของรัฐในรูปแบบ ต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ 
โครงการของรัฐ เช่น การทำประชาพิจารณ์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์การ
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งหลักการสำคัญในการวิเคราะห์โครงการของรัฐ การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ปัจจัย ต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการ และการกำกับดูแลโครงการของรัฐเพื่อให้การดำเนิน
โครงการของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
และตัวอย่างโครงการของไทยและต่างประเทศ 

กม 8214 กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ  3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกำหนดมาตรฐานของสัญญา

ร่วมลงทุน การคำนวณมูลค่าของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ การคัดเลือกคู่สัญญา การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือก และหลักประกันสัญญาร่วม
ลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา รวมทั ้งกลไกทางกฎหมายในการกำกับดูแล
โครงการร่วมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐในระดับชาติ และการร่วม
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ลงทุนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการร่วม
ลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐของไทยและต่างประเทศที่น่าสนใจ 

กม 8215 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาพัฒนาการ ความหมาย และสาระสำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

การคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ 
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบไทยและต่างประเทศ รวมถึง 
หลักการพื ้นฐานของการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีรัฐธรรมนูญ สถานะและผลของคำวินิจฉัยในคดี
รัฐธรรมนูญ 

กม 8216 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักการสำคัญและแนวความคิดพื ้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อความคิด  

ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และหลักการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ 
อาทิ การเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรการได้มาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ผู้ตรวจการแผ่นดิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งศึกษากฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของรัฐ หลักการพื้นฐานของความรับผิดของรัฐ ประเภทของ

ความรับผิดของรัฐ ความรับผิดของร ัฐโดยมีความผิดและปราศจากความผิด การดำเนินการเม ื ่อเกิด  
ความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของรัฐในต่างประเทศ
และศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง. 

กม 8218 กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้าน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแต่ละประเภท สาระสำคัญของ

กฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เหตุแห่งการฟ้องคดีในแต่ละประเภท และศึกษาตัวอย่างคดีที่สำคัญ
ในแต่ละประเภท อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คำสั่ง และการห้ามการกระทำ คดีปกครอง
เกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับการละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอื่น คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมืองการควบคุม
อาคาร และเหตุเดือดร้อนรำคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล  
คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน 

กม 8219 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองในระบบ

กฎหมายของประเทศต่าง ๆ  เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง 
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หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครอง ลักษณะและ
ประเภทของคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

กม 8220 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมือง การคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ 

ตลอดจนกลไกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเป็นต้นแบบของระบบรัฐบาลในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยเน้นวิเคราะห์สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งเป็นรากฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศเหล่านั้น เปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยหรือประเทศอื่นซึ่งลอกเลียนระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ข้างต้น วิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิและแนวทางการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ ประเทศแต่ละ
ประเทศ 

กม 8221 หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ   3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในลักษณะต่าง องค์กร

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง
ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  
โดยภาคประชาชน รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กม 8222 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ศึกษา 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ศึกษาหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการยื่นและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ศึกษากฎหมายและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญา
ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศึกษาทฤษฎีและกฎหมายเกี ่ยวกับการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ  
การทุจริต ศึกษาวิธีพิจารณาคดีทุจริตในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาหน้าที ่ของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กม 8301 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและของ

ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และทำศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ”  
ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และศึกษา
การดำเนินงานของราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษ 
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กม 8302 นโยบายทางอาญา       3  หน่วยกิต 
ศึกษาถึงนโยบายในการกำหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการกระทำ

ความผิดอาญา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดในประเทศต่าง ๆ ในระบบ คอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยที่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

กม 8303 ปัญหากฎหมายอาญา       3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้งความผิด

อาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

กม 8304 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศ

ฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบกฎหมาย
เปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย 

กม 8305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น 

ประเทศฝรั ่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญา
ก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของ
ทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทาง
อาญาของ แต่ละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย 

กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม    3  หน่วยกิต 
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

ศึกษาถึงปรากฏการณ์ของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆภายในกรอบของ
กฎหมายระหว่างประเทศ และกรอบของกฎเกณฑ์ภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเน้น
ให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอความคิดเพื ่อการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตโดย
คำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค 

กม 8307 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษาประเภทความผิดที ่มีลักษณะเป็นความผิด
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อาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบในการ
จัดตั้งองค์กรตุลาการระหว่างประเทศเพื่อตัดสินลงโทษการกระทำผิดอาญา อาทิ องค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหน้าที่
ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับองค์การสหประชาชาติ 

กม 8401 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ    3  หน่วยกิต 
   สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ 

ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชนใน
กรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศ
ไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

กม 8402 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง    3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยใน

การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย บทบาทสำคัญใน
กระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลที่ปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย รวมถึง
การศึกษาการจัดการกับความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ระบบการจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ การประเมิน
ความเส่ียงของธุรกิจในแต่ละประเภท  

กม 8403 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง      3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอขาย

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงำกิจการ การกระทำอันไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายใน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาจากต่างประเทศ
และปัญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน 

กม 8404 นิติเศรษฐศาสตร์       3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและ

สถาบันทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น การปรับใช้เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์กับกฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด 
กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน รวมถึงนิติเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม 

กม 8405 กฎหมายเทคโนโลยีทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักการและแนวคิดสำคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนดว้ย

เทคโนโลยี หรือฟินเทค โดยเฉพาะประเด็นทางกฎหมายและการกำกับดูแลของคริปโตเคอร์เรนซี การเสนอ
ขายเหรียญครั้งแรกต่อประชาชน สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในบริการ
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ทางการเงิน การกู้ยืมเงินออนไลน์ ระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแนะนำ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังศึกษาระบบการเงินที่ไม่รวมศูนย์หรือไม่ผ่านตัวกลาง
เช่น สัญญาอัจฉริยะ และระบบแพลตฟอร์มในการระดมทุนรวมถึงพัฒนาการเฉพาะด้านต่าง ๆ  เช่น เทคโนโลยี
การจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีการตรวจสอบดูแลหรือ เทคโนโลยีการทดสอบระบบเป็นต้น 

กม 8406 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหา

การบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็น
สภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่งทั่วไป 
ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการ
เหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้และศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ 

กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักการสำคัญว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน มาตรการเพื่อควบคุมการจัดตั้งบริษัทด้วยเงินทุนต่ำ มาตรการ
ป้องกันการกักเก็บกําไรไว้ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีเป็นการทั่วไป 
ตลอดจนการวางแผนภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดินแดนภาษีต่ำ รวมถึงการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ๆ เช่น 
ภาษีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ภาษีว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นต้น. 

กม 8408 กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ     3  หน่วยกิต 
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 

ศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งการกำเนิดขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเป็นตลาดเดี่ยวและกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้บังคับ
ต่อการค้าในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและช่องว่างของกฎหมายไทยที่เอื้อหนุนหรือที่เป็นปัญหาต่อการร่วม
กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษากรอบ
ข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น ๆ  

กม 8501 กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ   3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากกฎหมายระหว่างประเทศที่

มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสู่การกำเนิดข้ึนของหลักการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคมระหว่างประเทศ 
ศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและต่อประเด็นปัญหาใหม่ใน
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สังคมระหว่างประเทศที่เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ไร้พรมแดน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ภาวะทั้งหลายใน
สังคมระหว่างประเทศ 

กม 8502 หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ของการรับรองและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมไปถึง ทฤษฎี 

หลักการพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษา
หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ รวมไปถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ศึกษาบทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศ และองคภาวะอื่น ๆ ในสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
ศึกษาปัญหาการใช้บังคับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในบริบทที่มีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับประเด็นร่วมสมัยต่าง ๆ 
เช่น การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นต้น  ที่มีความสําคัญและถูกเอ่ยถึงใน
บริบทของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับเน้นให้นักศึกษามี มุมมองและมีวิสัยทัศน์ในการ
ออกแบบกฎหมายและใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 

กม 8503 กฎหมายสนธิสัญญา       3  หน่วยกิต 
ศึกษาบ่อเกิดของพันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุม

สนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 
ศึกษาความสัมพันธ์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับบ่อเกิดอื่นของกฎหมายระหว่างประเทศ 

กม 8504 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่หลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง สู่สงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอำนาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ศึกษา
ความร่วมมือและความขัดแย้งรวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ในการ
กำหนดนโยบายทางการต่างประเทศ 

กม 8505 กฎหมายสหภาพยุโรป       3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ความเป็นมาในการร่วมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพ

ยุโรป บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและความมั ่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 

กม 8506 กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ   3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหลักกฎหมายที่ใช้กับการทำสงครามและการรักษาสันติภาพ

ระหว่างประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ บทบาท
ขององค์การภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีต่อการรักษาสันติภาพระหว่าง
ประเทศ ศึกษาภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นสถานการณ์ความขัดแย้ง
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ระหว่างรัฐกับชนกลุ ่มน้อย ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนา การระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว  

กม 8507 กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน   3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการอนวัุติ

การและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององค์กรต่าง ๆ ในระบบ
สหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน เช่น คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก และศึกษาความ
เป็นไปได้ที่จะส่งเสริมศักยภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายต่าง ๆ ในบริบทของ
อาเซียน. 

กม 8508 กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม   3  หน่วยกิต 
ในภูมิภาคอาเซียน      

ศึกษาประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการกำเนิด
ขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ศึกษากรอบของกฎเกณฑ์การพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนที่ มี
มนุษย์เป็นศูนย์กลางดังที่ปรากฏในทิศทางความร่วมมือของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน  วิพากษ์ 
กรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยเน้นให้นักศึกษามองเห็นปัญหาและ
ผลกระทบทางกฎหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมาย
เพื่อความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในภูมิภาค 

กม 8509 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ     3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งทางทหาร หลักเกณฑ์ในการจำกัด

ผลกระทบจากสงครามและการใช้กำลังทางทหารต่อปัจเจกชน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
ในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อปัจเจกชนระหว่างสงคราม การอพยพย้ายถ่ินของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยสงคราม การคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม 

กม 8510 กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน   3  หน่วยกิต 
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของปัจเจกชน

ในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ศึกษาการ
คุ้มครองระหว่างประเทศที่มีขึ้นต่อปัจเจกชน โดยเฉพาะสำหรับปัจเจกชนที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ผู้ล้ีภัย 
หรือบุคคลไร้สัญชาติ หรือชนกลุ่มน้อย ศึกษาปรัชญาของการมีหน้าที่และความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อ
สังคมระหว่างประเทศ 
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กม 8511 กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาความหมายของผู้ล้ีภัยและบุคคลไร้สัญชาติ หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ล้ีภัยทั้งที่

มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาผู้ล้ีภัยในประเทศ
ไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผู้ล้ีภัย ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลไทย 
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ล้ีภัยและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
ในการพิทักษ์สิทธิและให้ความคุ้มครองต่อผู้ล้ีภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการ
คุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ ศึกษากลุ่มประชากรผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดจำนวนบุคคลไร้สัญชาติและการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติในภูมภิาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในแง่บวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

กม 8512 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ    3  หน่วยกิต 
สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ 

ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชนใน
กรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ  ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศ
ไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

กม 8601 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 3  หน่วยกิต 
ศึกษาประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและนโยบายที ่เก ี ่ยวข้องกับการคุ ้มครอง อนุรักษ์  และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นทั้งปัญหาในทางทฤษฎีและปัญหาทางปฏิบัติร่วมสมัยที่เกิดขึ้น
ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาและวิเคราะห์ครอบคลุมประเด็นปัญหากฎหมาย
และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศภายใต้ขอบเขตของสาขากฎหมายมหาชนหรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหากฎหมายและนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมระดับระหว่างประเทศภายใต้ขอบเขตของ
สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทำรายงาน 
พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อช้ัน เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้สอน 
ที่มุ่งให้นักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเขียน
วิทยานิพนธ์ต่อไป 

กม 8602 สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ     3  หน่วยกิต 
สัมมนาประเด็นที ่ เก ี ่ยวข้องการจ ัดการภัยพิบัต ิ ได้แก ่ การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ  

การเตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เส่ียงภัย การบูรณะและฟื้นฟูหลัง
ภัยพิบัติและความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ เช่น การจัดตั้งระบบเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทา
ภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน เป็นต้น 
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กม 8603 กฎหมายควบคุมมลพิษ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท 

และสภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม
และจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า  
รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การพัฒนา
เอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมเพื่อการควบคุมและจัดการมลพิษ 

กม 8001  การศึกษาตามแนวแนะ      3 หน่วยกิต 
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัยโดย

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาของตน ซึ่งเป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้ 
 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 

กม 9000  การค้นคว้าอิสระ       3  หน่วยกิต 
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ภายใต้การ

ควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอน 
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์

กม 9004 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง

ใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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