คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดหลักสู ตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะนิตศิ าสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตรและรหัส
ภาษาไทย:
หลักสู ตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
:
Master of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ชื่อเต็ม นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่ อ น.ม.
ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อเต็ม Master of Laws
ชื่อย่ อ LL.M.
3. วิชาเอก
สาขากฎหมายเอกชน
(Private Law)
สาขากฎหมายอาญา
(Criminal Law)
สาขากฎหมายมหาชน
(Public Law)
สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ
(International Law)
สาขากฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
(International Trade Regulation)
สาขากฎหมายภาษี
(Tax Law)
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Natural Resources and Environmental Law)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโทศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2544
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2555
เมือ่ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมือ่ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2555
เมือ่ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
(1) ผู้พพิ ากษา
(2) อัยการ
(3) ทหาร
(4) ตารวจ
(5) นิตกิ ร
(6) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(7) นักวิชาการ
(8) อาจารย์
(9) ทีป่ รึกษากฎหมาย
(10)ผู้บริหารหรือลูกจ้ างขององค์กรธุรกิจต่ าง ๆ
10.สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ท่าพระจันทร์
11.สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีพ่ จิ ารณาในการวางแผนหลักสู ตรเป็ นไปตามสถานการณ์ ของประเทศ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของการเมืองที่เข้ าไปมีบทบาทในการชี้นาเศรษฐกิจของประเทศ และระหว่ างประเทศ รวมถึง
การเตรียมความพร้ อมในการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจาเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมให้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาและ
แก้ ปัญหาดังกล่ าว โดยจะต้ องมีการสร้ างเครือข่ ายผู้เชี่ยวชาญเพือ่ สร้ างและเผยแพร่ องค์ ความรู้ ที่จาเป็ นต่ อการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
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การดาเนินงานการเมืองภาคพลเมืองการชี้นาทิศทางแก่ สังคมทั้งในยามปกติและในยามทีส่ ังคม ประเทศชาติประสบปัญหาอย่ างเป็ น
ระบบและอยู่บนพืน้ ฐานความถูกต้ องและจริยธรรมทางวิชาการ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรนั้นได้ คานึงถึงการ
เปลีย่ นแปลงด้ านสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ม้ จะยังมีความเป็ นปัจเจกชนสู งอยู่ แต่ กใ็ ห้ ความสาคัญกับชุ มชนหรือสิ ทธิชุมชนทาให้ การ
อยู่ร่วมกันในสังคมเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีม่ คี วามร่ วมมือมากขึน้ มีการเรียกร้ องการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาสังคมมากขึน้ ทั้ง
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จึงจาเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมให้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลงโดยนาความรู้ ทางวิชาการไปรับใช้ สังคมและ
ประเทศชาติส่งเสริมให้ หลักสู ตรมีบทบาทในการอนุรักษ์ สื บทอดบูรณาการ และสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ส่ งผลให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้ านกฎหมายอย่ าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็ นเรื่องที่มีความสั มพันธ์ กันอย่ างยิ่ง ด้ วยเหตุนี้ จึงจาเป็ นต้ อง
ตระหนักถึงความสาคัญต่ อการพัฒนาบุคคลากรในสั งคมให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อเผยแพร่ องค์ ความรู้ ที่จาเป็ นต่ อการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้ ได้ มาตรฐานทางวิชาการเพือ่ พัฒนาสังคมให้ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะในเรื่อง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศในบริบทอาเซียน และการมีบทบาทของภาครัฐและประชาชนในการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจของสถาบันดาเนินการปรับปรุง
พัฒนา และสนับสนุนการทาวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พัฒนาองค์ ความรู้ ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ เพื่อถ่ ายทอด
ความรู้ ด้านวิชาการ และการเรียนรู้ จากบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้ างค่ านิยมที่เน้ นประโยชน์ ในการดารงชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในวัฒนธรรมสากลเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ยึด
มัน่ ในความเป็ นธรรม การทาประโยชน์ เพือ่ ส่ วนรวม ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้ นให้ การศึกษาส่ งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสู งทางนิตศิ าสตร์ โดยทาการสอน การวิจัย การให้ บริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังกล่ าวและให้ สอดคล้ องกับสั งคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและสั งคม คณะนิติศาสตร์ จัดให้ มีการศึกษาและค้ นคว้ าในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยเป็ นการศึกษาชั้นสู ง
เพือ่ เสริมสร้ างให้ มวี ฒ
ั นธรรม มุ่งเน้ นให้ นักศึกษามีความรู้ ทางวิชาการอย่ างแท้ จริง มีพนื้ ฐานทางปัญญา ความคิดและทัศนคติอัน
ส่ งเสริมต่ อการเสาะแสวงหาวิชาความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและตัดสิ นใจอย่ างมีเหตุผล รู้ จักตนเองและ
สภาพแวดล้ อมสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงด้ านต่ าง ๆ สามารถนาความรู้ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ในการดารงชีวิต การพัฒนาสั งคม และการผดุงไว้ ซึ่งความเป็ นธรรมและความ
ถูกต้ องของสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
การศึ กษาความรู้ ทางด้ านกฎหมายเป็ นหนึ่งในการศึ กษาที่มีความสาคัญในฐานะที่กฎหมายเป็ นเครื่องมือหรื อ
กลไกที่สาคัญของรั ฐในการจัดระเบียบสั งคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่ างมีระเบียบ ดังนั้น หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงเป็ น
หลักสู ตรที่มีความสาคัญในการส่ งเสรมความรู้ ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสู งทางนิติศาสตร์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็ วทั้งทางด้ านเศรษฐกิจและสั งคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงเห็นควรให้ มีการปรั บปรุ งหลักสู ตรให้ สอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว รวมทั้งให้ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้เรี ยน ในขณะเดียวกัน เพื่อให้ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1.3.1 มีความสามารถในการศึกษา คิด ค้ นคว้ า วิเคราะห์ และวิจยั กฎหมายได้ ด้วยตนเอง
1.3.2 มีความรู้ และทักษะของนักกฎหมาย นักวิจยั นักวิชาการในองค์ กรของรัฐและเอกชนให้ สามารถทางานได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 มีจริยธรรมทางวิชาชีพของนักกฎหมายต่ อการเปลีย่ นแปลงของประเทศ
1.3.4 มีความชานาญทางกฎหมายเฉพาะด้ านในสาขาต่ างๆ ดังนี้
- สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
- สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
- สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
- สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ (International Law)
- สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
- สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ (International Trade Regulation)
- สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
- สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Natural Resources and Environmental
Law)
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติ มี
ระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเป็ นภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่ วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปี ที่ 2
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 ถึง 20.30 น.
เสาร์
เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษา 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษา 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึ กษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 กรณีทวั่ ไป
1. เป็ นผู้ได้ รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ การ
รับรอง
ผู้ที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็มีสิทธ์ สมัครสอบได้ แต่ ต้องสาเร็จปริญญาตรีก่อนขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา และ
2. ต้ องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่ มกี าหนดคะแนนขั้นตา่ แต่ ผลการ
สอบภาษาอังกฤษดังกล่ าว จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้ อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่ าวต้ องได้ มาไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3. สาหรับผู้เข้ าศึกษาต่ างชาติต้องเป็ นผู้ได้ รับปริญญาตรีสายนิตศิ าสตร์ จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัย
ให้ การรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี ส่ วนการสอบคัดเลือกคณะดาเนินการโดยวิธีการพิเศษโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
อธิการบดี ซึ่งเป็ นการสอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิชานั้น
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2.2.2 กรณีส่งเสริมผู้มปี ระสบการณ์
1. เป็ นผู้ได้ รับปริ ญญาสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึ กษาในหรื อต่ างประเทศซึ่ งสภามหาวิทยาลัยให้ การ
รับรอง
2. ต้ องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่ มกี าหนดคะแนนขั้นตา่ แต่ ผลการ
สอบภาษาอังกฤษดังกล่ าว จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้ อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่ าวต้ องได้ มาไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3. ต้ องมีประสบการณ์ การทางานในหน่ วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้ องกับสาขาวิชาทีส่ มัครเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่ า 3 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และคารับรองจากผู้บังคับบัญชาว่ าผู้สมัครได้ ทางานในตาแหน่ งนั้น และมีระยะเวลาการทางาน
ตามที่กาหนด กรณีที่ผู้สมัครประกอบวิชาชี พอิสระจะต้ องแสดงหลักฐานประกอบวิชาชี พอิสระ เช่ น หลักฐานการจดทะเบียน
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล เป็ นต้ น
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การสอบข้ อเขียน แบ่ งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีทวั่ ไป (สามารถสมัครสอบได้ 2 สาขา)
(1) ) ผู้สมัครสอบทุกสาขาจะต้ องสอบข้ อเขียนวิชาทางกฎหมาย 4 ข้ อ โดยมีคะแนนเต็มข้ อละ 20 คะแนน ได้ แก่
- หลักกฎหมายแพ่ ง
- หลักกฎหมายอาญา
- หลักกฎหมายมหาชน
- หลักกฎหมายระหว่ างประเทศ
(2) นอกจากนั้นผู้สมัครสอบต้ องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) โดยจะนาผลการสอบ
ภาษาอังกฤษมารวมเป็ นคะแนนเพือ่ พิจารณาผลการสอบข้ อเขียน ตามอัตราส่ วนโดยคะแนนภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน
วิชาข้ อเขียนทางกฎหมายรวมกับคะแนนภาษาอังกฤษจะได้ คะแนนรวมเท่ ากับ 100
2.กรณีส่งเสริมผู้มปี ระสบการณ์ (สามารถสมัครสอบได้ สาขาเดียว)
(1) ผู้สมัครสอบแต่ ละสาขาเข้ าสอบข้ อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้ อ โดยมีคะแนนเต็ม 50
คะแนน
(2) ผู้สมัครสอบแต่ ละสาขาเข้ าสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
(3) ผู้สมัครสอบต้ องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่ มกี าหนดคะแนนขั้นตา่
ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่ าว ต้ องได้ มาไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) มีคะแนน
เต็ม 20 คะแนน
การสอบสัมภาษณ์
สาหรับกรณีทวั่ ไปจะมีการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ มคี ะแนนซึ่งเป็ นการวัดทัศนคติ ความตั้งใจ บุคลิกภาพ เป็ นต้ น
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ
19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาบางเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาบังคับ
15 หน่ วยกิต
2) วิชาเลือก
9 หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
3.1.2.2 แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาบังคับ
15 หน่ วยกิต
2) วิชาเลือก
18 หน่ วยกิต
3) วิชาการค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต

8

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ น./LA
หมายถึง อักษรย่ อของสาขานิตศิ าสตร์
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง ลาดับของรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอก
เลขหลักสิบ
ลาดับรายวิชา
เลข 1
หมายถึง กฎหมายเอกชน
เลข 2
หมายถึง กฎหมายอาญา
เลข 3
หมายถึง กฎหมายมหาชน
เลข 4
หมายถึง กฎหมายระหว่ างประเทศ
เลข 5
หมายถึง กฎหมายธุรกิจ
เลข 6
หมายถึง กฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
เลข 7
หมายถึง กฎหมายภาษี
เลข 8
หมายถึง กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขหลักร้ อย
ลาดับรายวิชา
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสู ง และการค้ นคว้ าอิสระ
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

รหัส
น.610
LA610
น.611
LA611
น.710
LA710
น.711
LA711
น.712
LA712

3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับสาขาใดสาขาหนึ่ง จานวน 5 วิชา รวม 15 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
01 สาขากฎหมายเอกชน
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3 (3-0-9)
Theory Private Law
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ช้ันสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Civil and Commercial Law
การระงับข้ อพิพาท
3 (3-0-9)
Dispute Settlement
ปัญหากฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3 (3-0-9)
Selected Problems in Civil and Commercial Law
สัมมนากฎหมายเอกชน
3 (3-0-9)
Private Law Seminar
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รหัส

02 สาขากฎหมายอาญา
รายวิชา

น.620
LA620
น.621
LA621
น.720
LA720
น.721
LA721
น.722
LA722

กฎหมายอาญาชั้นสู ง
Advanced Criminal Law
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสู ง
Advanced Criminology and Penology
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสู ง
Advanced Criminal Procedures
ปัญหากฎหมายอาญา
Selected Problems in Criminal Law
สัมมนากฎหมายอาญา
Criminal Law Seminar

รหัส

03 สาขากฎหมายมหาชน
รายวิชา

น.630
LA630
น.631
LA631
น.730
LA730
น.731
LA731
น.732
LA732

กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสู ง
Advanced Constitutional Law
กฎหมายปกครองชั้นสู ง
Advanced Administrative Law
กฎหมายการเงินการคลังชั้นสู ง
Law of Advanced Public Finance
ปัญหากฎหมายมหาชน
Selected Problems in Public Law
สัมมนากฎหมายมหาชน
Public Law Seminar

รหัส

04 สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ
รายวิชา

น.640
LA640
น.641
LA641

กฎหมายระหว่ างประเทศชั้นสู ง
Advanced International Law
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
International Economic Law

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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น.642
LA642
น.741
LA741
น.742
LA742

ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา
Problems in the Law of Treaties
ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศ
Selected Problems in International Law
สัมมนากฎหมายระหว่ างประเทศ
International Law Seminar

3 (3-0-9)

รหัส

05 สาขากฎหมายธุรกิจ
รายวิชา

น.650
LA650
น.651
LA651
น.750
LA750
น.751
LA751
น.752
LA752

กฎหมายองค์ กรธุรกิจชั้นสู ง
Advanced Business Organizations Law
กฎหมายภาษีอากรชั้นสู ง
Advanced Taxation Law
กฎหมายการค้ าและการลงทุน
Investment and Trade Law
ปัญหากฎหมายธุรกิจ
Selected Problems in Business Law
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
Business Law Seminar

รหัส

06 สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
รายวิชา

น.660
LA660
น.661
LA661
น.760
LA760
น.761
LA761
น.762
LA762

การซื้อขายระหว่ างประเทศ
International Sale of Goods
กฎหมายว่ าด้ วยการเงินในธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Financial Law
การขนส่ งทางทะเล
Contract of Affreightment
ปัญหากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
Selected Problems in International Trade Law
สัมมนากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
International Trade Regulation Seminar

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

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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รหัส
น.670
LA670
น.671
LA671
น.672
LA672
น.771
LA771
น.772
LA772
รหัส
น.680
LA680
น.681
LA681
น.780
LA780
น.781
LA781
น.782
LA782

07 สาขากฎหมายภาษี
รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

กฎหมายภาษีเงินได้
Income Tax Law
กฎหมายภาษีการบริโภค
3 (3-0-9)
Consumption Tax Law
ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-9)
Theory of Tax Law
ปัญหากฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-9)
Selected Problems in Taxation Law
สัมมนากฎหมายภาษี
3 (3-0-9)
Tax Law Seminar
08 สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-9)
Natural Resources Law and Policy
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมชั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Environmental Law
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
International Environmental Law
ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Selected Problems in Natural Resources and Environmental Law
สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Natural Resources and Environmental Seminar
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รหัส
น.613
LA613
น.614
LA614
น.615
LA615
น.616
LA616
น.637
LA637
น.643
LA643
น.653
LA653
น.654
LA654
น.655
LA655
น.656
LA656
น.657
LA657
น.658
LA658
น.673
LA673
น.713
LA713

3.1.3.2 วิชาเลือก
1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ เลือกศึกษา 3 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต
2) นักศึกษาแผน ข ให้ เลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หน่ วยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา ดังต่ อไปนี้
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
คอมมอนลอว์
3 (3-0-9)
Common Law System
นิตปิ รัชญา
3 (3-0-9)
Philosophy of Law
ซีวลิ ลอว์
3 (3-0-9)
Civil Law System
หลักกฎหมายแพ่ งเยอรมัน
3 (3-0-9)
German Civil Law Principles
หลักกฎหมายมหาชนเยอรมัน
3 (3-0-9)
German Public Law Principles
ปัญหากฎหมายทะเล
3 (3-0-9)
Problems in Law of Sea
ปัญหากฎหมายสถาบันการเงิน
3 (3-0-9)
Selected Problems in Financial Institution Law
ปัญหากฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา
3 (3-0-9)
Selected Problems in Intellectual Property Law
ปัญหากฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุน
3 (3-0-9)
Selected Problems in Industrial and Investment Law
ปัญหากฎหมายขนส่ งทางบก ทางอากาศและขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ
3 (3-0-9)
Selected Problems in Land and Air Carriage Law
กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-9)
Insurance Law and Risk Management
การบริหารธุรกิจและการจัดงานบุคคล
3 (3-0-9)
Business Administration Law
กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3 (3-0-9)
Fiscal Law and Taxation of Local Government
นิตศิ ึกษาทางสังคมวิทยาและประวัตศิ าสตร์
3 (3-0-9)
Historical Sociological Study of Law
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น.714
LA714
น.715
LA715
น.723
LA723
น.724
LA724
น.725
LA725
น.726
LA726
น.733
LA733
น.734
LA734
น.735
LA735
น.736
LA736
น.737
LA737
รหัส

ประวัตแิ ละสถาบันกฎหมายโรมัน
History and Institutions of Roman Law
ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายเอกชน
History of Private Law
กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Law of Economic Crimes
ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายอาญา
History of Criminal Law
การบริหารงานยุตธิ รรม
Administration of Criminal Justice
ปัญหากฎหมายพยาน
Selected Problems in Law of Evidence
กฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
Administrative Procedure Law
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Administration Organization Law
หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Principles and Problems in Public Economic Law
ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายมหาชน
History of Public Law
กฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitutional Procedure Law
รายวิชา

3 (3-0-9)

น.740
LA740
น.743
LA743
น.744
LA744
น.745
LA745
น.746
LA746

กฎหมายองค์ การระหว่ างประเทศ
Law of International Organizations
กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีอาญาและความร่ วมมือระหว่ างประเทศในทางอาญา 3 (3-0-9)
Criminal International Law and Mutual Assistance in Criminal Matters
ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-9)
Selected Problems in Private International Law
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
International Humanitarian Law
สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-9)
Human Rights

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
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น.747
LA747
น.748
LA 748
น.749
LA749
น.754
LA754
น.755
LA755
น.756
LA756
น.757
LA757
น.758
LA758
น.759
LA759

ปัญหากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ
Selected Problems in Aviation and Aerospace Laws
ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป
Selected Problems in European Union Law
ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการทูตและการกงสุ ล
Selected Problems in International Law on Diplomatic and
Consular Relations
กฎหมายฟื้ นฟูกจิ การและล้มละลาย
Bankruptcy and Business Reorganization
ปัญหากฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้ า
Selected Problems in Antitrust Law
ปัญหากฎหมายแรงงานและประกันสังคม
Selected Problems in Labour Law and Social Security
ปัญหากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Selected Problems in Consumer Protection Law
ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี
Selected Problems in Law of Admiralty
ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Selected Problems in Information Technology Law

รหัส

รายวิชา

น.763
LA763
น.764
LA764
น.765
LA765
น.770
LA770
น.773
LA773
น.774
LA774

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

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

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ปัญหากฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
Selected Problems in International Monetary and Banking Law
กฎหมายธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
International Business Law
กฎหมายประกันภัยทางทะเล
3 (3-0-9)
Maritime Insurance Law
กฎหมายภาษีความมัง่ คัง่ และภาษีท้องถิ่น
3 (3-0-9)
Wealth Tax and Local Tax Law
กฎหมายวิธีสบัญญัตทิ างภาษีอากร
3 (3-0-9)
Taxation Procedure
กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
International Taxation Law
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น.775
LA775
น.783
LA783
น.784
LA784
น.785
LA785
น.786
LA786
น.787
LA787
น.788
LA 788

น.800
LA800
น.700
LA700

กฎหมายบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting Law
ปัญหากฎหมายการเกษตรและสถาบันการเกษตร
Problems in Agriculture and Agricultural Institution Law
ปัญหาการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อม
Problem on Environmental Litigation
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมในธุรกิจระหว่ างประเทศ
Environmental Issue in International Transaction
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเปรียบเทียบ
Comparative Environmental Law
ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้อม
Legal Problems Concerning to Environmental Impact Assessment
กฎหมายพลังงาน
Energy Law

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

3.1.3.3 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
Thesis
3.1.3.4 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
Independent Study
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1
สาขากฎหมายเอกชน
น.610 ทฤษฏีกฎหมายเอกชน
น.611 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ช้ันสู ง
น.710 การระงับข้ อพิพาท
สาขากฎหมายอาญา
น.620 กฎหมายอาญาชั้นสู ง
น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสู ง
น.720 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
ชั้นสู ง
สาขากฎหมายมหาชน
น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสู ง
น.631 กฎหมายปกครองชั้นสู ง
น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสู ง
สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ
น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสู ง
น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา
สาขากฎหมายธุรกิจ
น.650 กฎหมายองค์ กรธุรกิจชั้นสู ง
น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสู ง
น.750 กฎหมายการค้ าและการลงทุน
สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
น.660 การซื้อขายระหว่ างประเทศ
น.661 กฎหมายว่ าด้ วยการเงินในธุรกิจ
ระหว่ างประเทศ
น.760 การขนส่ งทางทะเล
สาขากฎหมายภาษี
น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

แผน ข
ภาคเรียนที่ 1
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

สาขากฎหมายเอกชน
น.610 ทฤษฏีกฎหมายเอกชน
น.611 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ช้ันสู ง
น.710 การระงับข้ อพิพาท
สาขากฎหมายอาญา
น.620 กฎหมายอาญาชั้นสู ง
น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสู ง
น.720 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
ชั้นสู ง
สาขากฎหมายมหาชน
น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสู ง
น.631 กฎหมายปกครองชั้นสู ง
น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสู ง
สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ
น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสู ง
น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา
สาขากฎหมายธุรกิจ
น.650 กฎหมายองค์ กรธุรกิจชั้นสู ง
น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสู ง
น.750 กฎหมายการค้ าและการลงทุน
สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
น.660 การซื้อขายระหว่ างประเทศ
น.661 กฎหมายว่ าด้ วยการเงินในธุรกิจ
ระหว่ างประเทศ
น.760 การขนส่ งทางทะเล
สาขากฎหมายภาษี
น.670 กฎหมายภาษีเงินได้

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1
น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค
3 หน่ วยกิต
น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการ
3 หน่ วยกิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมชั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมระหว่าง
3 หน่ วยกิต
ประเทศ
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
สาขากฎหมายเอกชน
น.711 ปัญหากฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3 หน่ วยกิต
น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายอาญา
น.721 ปัญหากฎหมายอาญา
3 หน่ วยกิต
น.722 สัมมนากฎหมายอาญา
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายมหาชน
น.731 ปัญหากฎหมายมหาชน
3 หน่ วยกิต
น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ
น.741 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศ
3 หน่ วยกิต
น.742 สัมมนากฎหมายระหว่ างประเทศ
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายธุรกิจ
น.751 ปัญหากฎหมายธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3 หน่ วยกิต

แผน ข
ภาคเรียนที่ 1
น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค
3 หน่ วยกิต
น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการ
3 หน่ วยกิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมชั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมระหว่าง
3 หน่ วยกิต
ประเทศ
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
สาขากฎหมายเอกชน
น.711 ปัญหากฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3 หน่ วยกิต
น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายอาญา
น.721 ปัญหากฎหมายอาญา
3 หน่ วยกิต
น.722 สัมมนากฎหมายอาญา
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายมหาชน
น.731 ปัญหากฎหมายมหาชน
3 หน่ วยกิต
น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ
น.741 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศ
3 หน่ วยกิต
น.742 สัมมนากฎหมายระหว่ างประเทศ
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายธุรกิจ
น.751 ปัญหากฎหมายธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 2

แผน ข
ภาคเรียนที่ 2

วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
น.761 ปัญหากฎหมายการค้ าระหว่ าง
3 หน่ วยกิต
ประเทศ
น.762 สัมมนากฎหมายการค้ าระหว่ าง
3 หน่ วยกิต
ประเทศ
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายภาษี
น.771 ปัญหากฎหมายภาษีอากร
3 หน่ วยกิต
น.772 สัมมนากฎหมายภาษี
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
น.781 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่ วยกิต
และสิ่งแวดล้ อม
น.782 สัมมนากฎหมาย
3 หน่ วยกิต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
น.761 ปัญหากฎหมายการค้ าระหว่ าง
3 หน่ วยกิต
ประเทศ
น.762 สัมมนากฎหมายการค้ าระหว่ าง
3 หน่ วยกิต
ประเทศ
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายภาษี
น.771 ปัญหากฎหมายภาษีอากร
3 หน่ วยกิต
น.772 สัมมนากฎหมายภาษี
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
น.781 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่ วยกิต
และสิ่งแวดล้ อม
น.782 สัมมนากฎหมาย
3 หน่ วยกิต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1

แผน ข
ภาคเรียนที่ 1

วิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
น.800 วิทยานิพนธ์

3 หน่ วยกิต วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
9 หน่ วยกิต
หมายเหตุ *คณะฯเปิ ดให้ มีการสอบประมวลความรู้ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ปลายเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2 ปลายเดือนเมษายน

รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 2
น.800 วิทยานิพนธ์
รวม
น.800 วิทยานิพนธ์
รวม

แผน ข
ภาคเรียนที่ 2
9 หน่ วยกิต วิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
9 หน่ วยกิต
รวม
ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 2
3 หน่ วยกิต น.700 การค้ นคว้ าอิสระ
3 หน่ วยกิต
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
3.1.5.1.1 วิชาบังคับ
01 สาขากฎหมายเอกชน
น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3(3-0-9)
LA 610 Theory of Private Law
รากฐานทางความคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิชานิติศาสตร์ อันเป็ นที่มาของระบบกฎหมายเอกชน เช่ น
ทฤษฎีเกีย่ วกับสภาพบุคคล เจตนา ความรับผิด ความเสมอภาค ความสุ จริตและหลักการพืน้ ฐานของนิติสัมพันธ์ แบบต่ าง ๆ เป็ น
ต้ น
น.611 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ช้ันสู ง
3(3-0-9)
LA 611 Advanced Civil and Commercial Law
หลักพื้นฐานในกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ลักษณะต่ าง ๆ เช่ น บุ คคล นิติกรรม หนี้ (รวมถึงลักษณะทั่วไปของหนี้
สั ญญา จัดการงานนอกสั่ ง ลาภมิควรได้ และละเมิด) ทรั พย์ ครอบครั ว มรดก และพัฒนาการใหม่ ๆ ในกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่ างประเทศที่สาคัญ และโดยวิเคราะห์ แนวคาสอนและแนวคาพิพากษาตลอดจนปัญหา
ทางปฏิบัตทิ ้งั ของไทยและต่ างประเทศ
น.710 การระงับข้ อพิพาท
3(3-0-9)
LA 710 Dispute Settlement
การระงับข้ อพิพาทในรู ปแบบต่ าง ๆทั้งนอกศาลและในศาล เช่ น การเจรจาอนุญาโตตุลาการ การไกล่ เกลี่ยและประนอมข้ อ
พิพาท การทาสั ญญาประนีประนอมยอมความและศึ กษาปั ญหาปั จจุบันต่ าง ๆ อันเกิดจากการระงับข้ อพิพาทในศาล ตลอดจน
แนวทางแก้ ไขปัญหาของศาล โดยพิเคราะห์ ถึงรากฐานความคิดพืน้ ฐานของกฎหมาย วิธีพจิ ารณาความแพ่ งด้ วย
น.711 ปัญหากฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3(3-0-9)
LA 711 Selected Problems in Cilvil and Commercial Law
ปั ญหากฎหมายปั จจุบันตามหัวข้ อที่ผู้สอนกาหนดโดยให้ นักศึ กษาไปศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ตามหัวข้ อที่ได้ รับจาก
ผู้สอน แล้ วส่ งงานเขียนให้ ผ้สู อน โดยให้ มกี ารพูดหน้ าชั้นถึงงานค้ นคว้ าทีไ่ ด้ ทามาเพือ่ ให้ นักศึกษาร่ วมชั้นเรียนได้ ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น
น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน
3(3-0-9)
LA 712 Private Law Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
02 สาขากฎหมายอาญา
น.620 กฎหมายอาญาชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 620 Advanced Criminal Law
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงสร้ างความผิดอาญาตามแนวความคิด ของประเทศที่ใช้ ประมวล (Civil Law) และประเทศที่ใช้
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และวิเคราะห์ พฒ
ั นาการทางความคิดและทฤษฎีกฎหมายอาญาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 621 Advanced Criminology and Penology
วิเคราะห์ และประเมินปัญหาทีส่ าคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่ งอาชญากรรม และการแก้ ไขปัญหาดังกล่ าว ศึกษาทฤษฎี
และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทาความผิด มาตรการที่มีประสิ ทธิภาพในการลงโทษประเมินข้ อเสนอแนะที่สาคัญในการปฏิรูป
ระบบการลงโทษ
น.720 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 720 Advanced Criminal Procedures
กระบวนการดาเนินคดีอาญาก่ อนการพิจารณาคดี (pre-trial process) โดยเน้ นเรื่องการจับ ค้ น และการควบคุมตัว การ
ควบคุมการใช้ อานาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา และปัญหาเฉพาะเรื่องในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลจน
คดีถึงทีส่ ุ ด
น.721 ปัญหากฎหมายอาญา
3(3-0-9)
LA 721 Selected Problems in Criminal Law
ศึกษาหัวข้ อสาคัญทั้งในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติ
น.722 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-9)
LA 722 Criminal Law Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
03 สาขากฎหมายมหาชน
น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 630 Advanced Constitutional Law
เปรี ยบเทียบในเรื่ องรั ฐ หลักนิติรัฐ หลักประชาธิ ปไตย หลักการแบ่ งแยกอานาจ หลักการว่ าด้ วยสิ ทธิและเสรี ภาพของ
บุคคล แนวความคิดว่ าด้ วยความเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของรัฐธรรมนูญและกระบวนการควบคุมมิให้ กฎหมายขัดต่ อรัฐธรรมนูญ และ
วิวฒ
ั นาการเกีย่ วกับหลักดังกล่ าว รวมตลอดถึงการศึกษาเปรียบเทียบกั บระบบพรรคการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งในประเทศ
ประชาธิปไตยต่ าง ๆ
น.631 กฎหมายปกครองชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 631 Advanced Administrative Law
ประวัติความเป็ นมาและลักษณะของฝ่ ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่ อเกิดและการใช้ การตีความกฎหมายปกครอง
การจัดโครงสร้ างของฝ่ ายปกครอง ทฤษฎีว่าด้ วยการกระทาของฝ่ ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสั ญญาทางปกครอง และหลัก
ความรับผิดของฝ่ ายปกครอง ตลอดทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรและทรัพย์ สินของฝ่ ายปกครอง และหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมฝ่ ายปกครอง
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น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 730 Law of Advanced Public Finance
ทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับการงบประมาณ การภาษีอากร ทฤษฎีเกีย่ วกับนโยบายการเงินการคลังของ
รัฐ การใช้ มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้ง
แนวความคิดเกีย่ วกับอานาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ
น.731 ปัญหากฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
LA 731 Selected Problems in Public Law
เปรียบเทียบเกีย่ วกับกฎหมายมหาชนทีส่ าคัญ อาทิ พรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง การควบคุมกฎหมาย สัญญาระหว่ าง
รัฐกับเอกชน การใช้ อานาจรัฐ หรือการใช้ อานาจตุลาการมิให้ ขัดต่ อรัฐธรรมนูญการคุ้มครองความเสมอภาคและสิ ทธิเสรีภาพของ
บุคคล การควบคุมการกระทาของฝ่ ายปกครอง การใช้ ดุลพินิจ รวมทั้งปัญหาการคลังมหาชน แรงงานและสวัสดิการสั งคม ตลอดทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลอืน่ ๆ
น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
LA 732 Public Law Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
04 สาขากฎหมายระหว่ างประเทศ
น.640 กฎหมายระหว่ างประเทศชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 640 Advanced International Law
มิติกฎหมายด้ านต่ าง ๆ ของกฎหมายระหว่ างประเทศ (legal dimensions of international law) ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ในเชิงปฏิบัติ โดยเน้ นการศึกษาแบบวิเคราะห์ ในเนือ้ หาสาระสาคัญของกฎหมายระหว่ างประเทศ เช่ น มิติกฎหมายในด้ านบ่ อเกิด
กฎหมายระหว่ างประเทศ บุคคลในบังคับของกฎหมายระหว่ างประเทศ การใช้ และการตีความกฎหมายระหว่ างประเทศ รวมทั้ง
ผลของกฎหมายระหว่ างประเทศในแง่ มุมต่ าง ๆ เป็ นต้ น
น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 641 International Economic Law
ระบบกฎหมายที่ใช้ กับความสั มพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ ทั้งในด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ การเงินและการ
ลงทุนระหว่ างประเทศและการพัฒนา โดยเน้ นการศึ กษาวิเคราะห์ ถึงระบบกฎหมายและกลไกของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่ าง
ประเทศทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากลและในระดับภูมภิ าค รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ ถึงผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่ าง
ประเทศในด้ านต่ าง ๆ และผลกระทบต่ อประเทศกาลังพัฒนาและประเทศไทย
น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา
3(3-0-9)
LA 642 Problems in the Law of Treaties
ความเป็ นมาและความส าคั ญ ของสนธิ สั ญ ญาตั้ง แต่ อ ดีต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาปั ญ หาส าคัญ ๆ อาทิก ระบวนการท า
สนธิสัญญา เงือ่ นไขแห่ งความสมบูรณ์ ของสนธิสัญญา การตั้งข้ อสงวน ขอบเขตของพันธกรณีทางกฎหมาย การตีความ การแก้ ไข
เปลีย่ นแปลง และการสิ้นสุ ดของสนธิสัญญา ทั้งนี้ โดยยึดอนุสัญญากรุ งเวียนนาว่ าด้ วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 เป็ นหลักใน
การวิเคราะห์ และศึกษาปัญหาการใช้ บังคับสนธิสัญญาในประเทศไทย
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น.741 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 741 Selected Problems in International Law
สั มมนาความรู้ ในประเด็นปั ญหาสาคัญ ๆ ของกฎหมายระหว่ างประเทศในลักษณะของประเด็นสาคัญในเหตุการณ์
ปัจจุบัน โดยหยิบยกปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศขึน้ มาถกเถียงวิพากษ์ วิจารณ์ ในชั้นเรียนซึ่งจะต้ องมีการทาการค้ นคว้ าวิจัยมา
ก่ อนทั้งตัวผู้เรียนและตัวผู้สอน รวมทั้งการศึกษาถึงวิธีการใช้ และการตีความกฎหมายระหว่ างประเทศที่เกิดขึน้ ทั้งในส่ วนของรั ฐ
องค์ การระหว่ างประเทศ ศาลและอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องต่ าง ๆ ในมุมมองทางกฎหมาย
ระหว่ างประเทศ
น.742 สัมมนากฎหมายระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 742 International Law Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
05 สาขากฎหมายธุรกิจ
น.650 กฎหมายองค์ กรธุรกิจชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 650 Advanced Business Organization Law
ทฤษฎี หลักกฎหมาย แนวทางปฏิบัติในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายต่ างประเทศเกี่ยวกับองค์ กรธุรกิจในรู ปแบบต่ าง ๆ
ศึกษาการควบรวมกิจการระหว่ างกัน ในลักษณะของกลุ่มบริษัท(บริษัทแม่ – บริษัทลูก) และความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ กรธุรกิจต่ าง
ๆ ภายในกลุ่มบริษัทผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการควบรวมกิจการขององค์ กรธุรกิจต่ าง ๆ ต่ อผู้ที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในองค์ กรธุรกิจที่
มีการควบรวมกิจการ และภายนอกองค์ กร โดยเฉพาะผู้ลงทุนในตลาดทุนในกรณีขององค์ กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนมาตรการการกากับดูแลของหน่ วยงานภาครัฐต่ อการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่ าวเพื่อให้ ความคุ้มครองแก่ บุคคลทุก
ฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องและต่ อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 651 Advanced Taxation Law
ความรู้ พนื้ ฐานในทางเศรษฐศาสตร์ อันเกี่ยวด้ วยภาษีอากรทั่วไป โดยเฉพาะภาษีเงินได้ และภาษีการบริโภค ศึกษาเนือ้ หา
และปั ญ หาของกฎหมายภาษี เ งิน ได้ ทั้ง ที่เ ก็บ จากบุ ค คลธรรมดาและนิ ติบุ ค คล และปั ญ หาของกฎหมายภาษี ก ารบริ โ ภค ทั้ง
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร ศึ กษาแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีเงินได้ และ
กฎหมายภาษีการบริโภค รวมทั้งการวางแผนภาษีอากรในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องด้ วย
น.750 กฎหมายการค้ าและการลงทุน
3(3-0-9)
LA 750 Investment and Trade Law
กฎหมายและปกติประเพณีในทางการค้ าระหว่ างประเทศในเรื่องต่ าง ๆ เช่ น สั ญญาซื้อขายระหว่ างประเทศ การใช้ เลต
เตอร์ ออฟเครดิต การขนส่ ง การประกันภัย การระงับข้ อพิพาททางการค้ า การขัดกันแห่ งกฎหมาย การขอสิ นเชื่อในทางการค้ า
การตั้งสานักงานสาขาในต่ างประเทศ การใช้ ตวั แทนค้ าต่ าง ตลอดจนการลงทุนระหว่ างประเทศและเรื่องอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
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น.751 ปัญหากฎหมายธุรกิจ
3(3-0-9)
LA 751 Selected Problems in Business Law
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายธุ รกิจ เช่ นปั ญหาการปล่ อยสิ นเชื่ อของสถาบันการเงิน ปั ญหาเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน
ปัญหาในทางการค้ าระหว่ างประเทศ ปัญหาการปรับโครงสร้ างหนีข้ ององค์ กรธุรกิจ และปัญหาอืน่ ๆทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบันทีส่ าคัญและ
มีผลกระทบต่ อระบบธุรกิจ
น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(3-0-9)
LA 752 Business Law Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
06 สาขากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
น.660 การซื้อขายระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 660 International Sale of Goods
หลักกฎหมายว่ าด้ วยซื้อขายระหว่ างประเทศ หลักกฎหมายว่ าด้ วยซื้อขายของประเทศอังกฤษ อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้ วยสัญญาซื้อขายระหว่ างประเทศ ศัพท์ หรือข้ อตกลงในการค้ าระหว่ างประเทศ และกฎหมาย กฎเกณฑ์ อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องโดยศึกษา
ในเรื่องต่ าง ๆ เป็ นต้ นว่ า การเกิดขึน้ ของสัญญา สิทธิหน้ าทีข่ องผู้ขาย สิทธิหน้ าทีข่ องผู้ซื้อ ความเสี่ยงภัยในสินค้ า การโอนกรรมสิ ทธิ์
การบอกเลิกสัญญาค่ าเสียหาย ความมีผลใช้ บังคับของข้ อตกลงทางการค้ าระหว่ างประเทศ ข้ อตกลงและสาระสาคัญต่ าง ๆ ที่กาหนด
ในข้ อตกลงทางการค้ าระหว่ างประเทศ ปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อตกลงทางการค้ าระหว่ างประเทศกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่ าด้ วยสัญญาซื้อขายระหว่ างประเทศ
น.661 กฎหมายว่ าด้ วยการเงินในธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 661 International Financial Law
วิธีการต่ าง ๆ ในการชาระราคาในการค้ าระหว่ างประเทศ เช่ น การชาระราคาแบบ Open account, Advance payment,
Documentary payment และ Documentary credit เช่ น Letter of credit รวมถึงกฎเกณฑ์ นิยมใช้ บังคับกับการชาระราคาใน
การค้ าระหว่ างประเทศ เช่ น Uniform rule for collection และ Uniform customs and practice for documentary credit
นอกจากนี้ จะได้ ศึก ษากฎหมายและกฎเกณฑ์ ทางด้ านการเงินต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้ องตลอดจนความหมายและรู ปแบบต่ าง ๆ ของ
หลักประกันในธุรกิจระหว่ างประเทศ อาทิ Bank guarantee และ Trust receipt รวมถึงวิธีปฏิบัติต่าง ๆ และคาพิพากษาของศาลที่
เกีย่ วข้ องกับการชาระเงินระหว่ างประเทศ
น.760 การขนส่ งทางทะเล
3(3-0-9)
LA 760 Contract of Affreightment
หลักกฎหมายว่ าด้ วยการรั บขนของทางทะเล หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ ว่าด้ วยการรั บขนของทางทะเล อนุสัญญา
ระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการทาให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์ บางประการเกี่ยวกับใบตราส่ ง และพิธีสารแก้ ไขอนุสัญญา
ดังกล่ าว อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการขนส่ งของทางทะเล พระราชบัญญัติการรั บขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 และ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง โดยศึกษาในเรื่องต่ าง ๆ เป็ นต้ นว่ า ความหมายของสั ญญารับขนของทางทะเล ความหมาย
และผลทางกฎหมายของใบตราส่ ง สิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ส่งของ ผู้รับตราส่ งและผู้ขนส่ ง ความรับผิดของผู้ขนส่ ง ข้ อยกเว้ นและ
ข้ อจากัดความรับผิดของผู้ขนส่ ง ค่ าเสียหาย อายุความ และแนวปฏิบัตติ ่ าง ๆ ในการขนส่ งของทางทะเล
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น.761 ปัญหากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 761 Selected problems in International Trade Law
วิชาบังคับก่ อน: เคยศึกษา วิชา น.660 การซื้อขายระหว่ างประเทศ น.760 การขนส่ งทางทะเล และ น.661 กฎหมายว่ า
ด้ วยการเงินในธุรกิจระหว่ างประเทศ หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้สอน
ปัญหาต่ าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการค้ าระหว่ างประเทศ เป็ นต้ นว่ า ปัญหาสิ ทธิเลิกสั ญญาซื้อขายระหว่ างประเทศ สิ ทธิในการ
ปฏิเสธสินค้ าและเอกสาร ปัญหาความเสี่ยงภัยในสินค้ า ปัญหาความหมายและผลทางกฎหมายของใบตราส่ ง ปัญหาและข้ อ จากัดใน
การใช้ ใบตราส่ ง ปัญหาอานาจฟ้องของผู้รับตราส่ ง ปัญหาและข้ อจากัดในการใช้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต ปัญหาหลักการปฏิบัติตาม
เครดิตโดยเคร่ งครัด ปั ญหาการใช้ ทรัสต์ รีซีท และผลทางกฎหมาย ปั ญหาเรื่ องเวลาในการมีส่วนได้ เสี ยในสั ญญาประกันภัยทาง
ทะเล ปั ญหาความหมายและผลทางกฎหมายของคารั บรองในการประกันภัยทางทะเล นอกจากนี้ยังศึ กษาถึงปั ญหาทางการค้ า
ระหว่ างประเทศทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่ สอดคล้ องกันของกฎหมายว่ าด้ วยรับขนของทางทะเลกับกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิต
และศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ ปัญหาในกรณีทปี่ ระเทศไทยยังไม่ มกี ฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการค้ าระหว่ างประเทศโดยเฉพาะ
น.762 สัมมนากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 762 International Trade Regulation Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
07 สาขากฎหมายภาษี
น.670 กฎหมายภาษีเงินได้
3(3-0-9)
LA 670 Income Tax Law
ประวัตคิ วามเป็ นมา พัฒนาการทางทฤษฎี หลักการสาคัญ ตัวบทกฎหมายและทางปฏิบัตติ ่ าง ๆ เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ใน
ส่ ว นของภาษี เ งิน ได้ ที่เ ก็บ จากบุ ค คลธรรมดาและภาษี เ งิน ได้ ที่เ ก็บ จากบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ วนนิ ติบุ คคล) ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับของต่ างประเทศ
น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค
3(3-0-9)
LA 671 Consumption Tax Law
ประวัตคิ วามเป็ นมา พัฒนาการทางทฤษฎี หลักการสาคัญ ตัวบทกฎหมายและทางปฏิบัตติ ่ าง ๆ เกี่ยวกับภาษีการบริโภค
ทั่วไป และการบริ โภคเฉพาะ เช่ น ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย เปรี ยบเทียบกับของ
ต่ างประเทศ
น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 672 Theory of Tax Law
ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร โดยศึ กษาวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากรในระบอบการปกครองต่ าง ๆ
โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตย ศึกษาความหมายและขอบเขตของกฎหมายภาษีอากร ตลอดจนความสั มพันธ์ กับศาสตร์ อื่นและ
กฎหมายอื่น รวมทั้งที่มาและโครงสร้ างของกฎหมายภาษีอากร ศึ กษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากร ได้ แก่ หลัก
ความชอบด้ วยกฎหมาย หลักความเสมอภาค หลักความจาเป็ น หลักการใช้ และการตีความกฎหมาย หลักเกี่ ยวกับความรับผิดทาง
ภาษีอากร เช่ น การเกิด การร่ วมกัน การระงับ การขอคืนภาษีอากร หลักเกี่ยวกับโทษทางภาษีอากร หลักอธิปไตย เป็ นต้ น
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รวมทั้งศึ กษาวัตถุ ประสงค์ แ ละนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในด้ า นต่ าง ๆ ที่สาคัญคือ ด้ านการคลัง สั งคม เศรษฐกิจ และ
ผลกระทบทางการเมือง
น.771 ปัญหากฎหมายภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 771 Selected Problems in Taxation Law
ปัญหาสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ได้ แก่ การวางแผนภาษีอากร การเลี่ยงภาษีอากร (Tax Avoidance) การ
หลีกเลีย่ งภาษีอากร (Tax Evasion) ของภาคเอกชน และมาตรการกฎหมายในการป้ องกันและตอบโต้ ของภาครัฐ รวมทั้งประเด็น
ปัญหาใหม่ ๆ ของกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของต่ างประเทศ
น.772 สัมมนากฎหมายภาษี
3(3-0-9)
LA 772 Tax Law Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
08 สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-9)
LA 680 Natural Resources Law and Policy
กฎหมายและนโยบายของรัฐว่ าด้ วยการจัดการ การพัฒนา การใช้ ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ต่ าง ๆ เช่ น ทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ ป่า ดิน นา้ แร่ นา้ มัน ก๊ าซธรรมชาติ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ มีการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างยัง่ ยืน
น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 681 Advanced Environmental Law
ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่ าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการ ป้ องกัน บรรเทา แก้ ไขปัญหามลพิษต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นมลพิษทางน้า
มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสี ยอันตราย หรือวัตถุอันตราย ตลอดจนการศึกษาถึงการ
เรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนสาหรับความเสี ยหายที่เกิ ดจากปั ญหาดังกล่ าว นอกจากนี้ยังต้ องศึ กษากฎหมายและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ
ซึ่งเกีย่ วกับการจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (environmental audit) การจัดการพืน้ ที่พิเศษ โดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่งพืน้ ที่ค้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อมและเขตควบคุมมลพิษ มาตรการในการส่ งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนอานาจหน้ าที่ของ
องค์ กรและพนักงานเจ้ าหน้ าทีท่ เี่ กีย่ วข้ องกับการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 780 International Environmental Law
ความร่ ว มมื อ และหลัก กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ างประเทศที่เกี่ ย วกับ มลพิ ษ ทางน้ า และทางอากาศข้ า มเขตแดน
(transboundary water and air pollution) มลพิษทางทะเล (marine pollution) การขนส่ งของเสี ยและวัตถุอันตรายข้ ามเขต
แดน การเปลี่ยนแปลงของชั้ นโอโซน การคุ้มครองพันธุ์ สัตว์ และพันธุ์ พืชรวมทั้งความหลากหลายทางชี วภาพ การคุ้มครอง
ทรัพย์ สินทางวัฒนธรรมของโลก และการคุ้มครองบริเวณทีไ่ ม่ อยู่ในเขตอานาจของรัฐใด ๆ เช่ น บริเวณขั้วโลกและอวกาศ รวมทั้ง
การศึกษาถึงบทบาทขององค์ การระหว่ างประเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง
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น.781 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 781 Selected Problems in Natural Resources and Environmental Law
ประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม นักศึกษาจะต้ องทาการค้ นคว้ าในหัวข้ อที่
ตนเองสนใจและจัดทารายงานพร้ อมทั้งเสนอรายงานดังกล่ าวต่ อชั้นเรียนเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่ างนักศึกษา
และผู้สอน การจัดทารายงานดังกล่ าวอาจเป็ นประโยชน์ ต่อนักศึ กษาในอนาคตอีกด้ วย เพราะนักศึ กษาสามารถพัฒนารายงาน
ดังกล่ าวเป็ นหัวข้ อในวิชาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง หรือการเขียนวิทยานิพนธ์
น.782 สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 782 Natural Resources and Environmental Seminar
ค้ นคว้ าวิจยั ในหัวข้ อศึกษาทีน่ ักศึกษาเลือก โดยได้ รับคาแนะนาและความเห็นชอบของอาจารย์ และเน้ นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการอย่ างลึกซึ้งตามระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ แล้ วนาเสนอในชั้นเรียน โดยจัดให้ มกี ารถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์
3.1.5.1.2 วิชาเลือก
น.613 คอมมอนลอว์
3(3-0-9)
LA 613 Common Law System
ลักษณะทัว่ ไปของระบบกฎหมายอังกฤษ วิวฒ
ั นาการของคอมมอนลอว์ และเอคคิวตี้ กฎหมายลายลักษณ์ อกั ษร กฎหมาย
จารีตประเพณี แนวบรรทัดฐานของคาพิพากษา (precedent) หลักการออกกฎหมายบางชนิดของศาล (prerogative writs) และ
กฎหมายพระ (cannon law) อีกทั้งศึกษาระบบศาล ระบบรัฐสภา การตรากฎหมาย และวิชาชีพนักกฎหมาย นอกจากนีย้ ังศึกษา
ถึงหลักกฎหมายพืน้ ฐานในรายละเอียดบางลักษณะ เช่ น สัญญา ละเมิด ทรัพย์ เป็ นต้ น
น.614 นิตปิ รัชญา
3(3-0-9)
LA 614 Philosophy of Law
ปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ ความคิดของกฎหมายธรรมชาติ
และปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่น ๆ ในทางนิติปรัชญา เช่ น แนวความคิดสานักกฎหมายประวัติศาสตร์
ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law) นิตศิ ึกษาเชิงวิจารณ์ (critical legal studies) แนวความคิดนิติศาสตร์ เชิงสั งคม
วิทยา (sociological jurisprudence) ตลอดทั้งข้ อความคิดว่ าด้ วยความยุตธิ รรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหา
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกฎหมายกับศีลธรรม รวมถึงภารกิจของวิชานิตปิ รัชญาในยุคปัจจุบัน
น.615 ซีวลิ ลอว์
3(3-0-9)
LA 615 Civil Law System
การเกิดขึน้ และวิวฒ
ั นาการของระบบซีวลิ ลอว์ ตั้งแต่ สมัยโรมัน สมัยพระเจ้ าจัสติเนียน ความคิดของสานักกฎหมายต่ าง
ๆ จนกระทั่งถึงการเกิดขึน้ ของประมวลกฎหมายแพ่ งในฝรั่งเศส ตามมาด้ วยประมวลกฎหมายแพ่ งเยอรมัน และพัฒนาการของ
ระบบประมวลกฎหมายในปั จจุบัน รวมถึงศึ กษาความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายที่สาคัญบางลักษณะ เช่ น สั ญญา ละเมิด
ทรัพย์ เป็ นต้ น
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น.616 หลักกฎหมายแพ่ งเยอรมัน
3(3-0-9)
LA 616 German Civil Law Principles
เปรี ยบเทียบหลักกฎหมายและพัฒนาการทางความคิด ทฤษฎี และนิติวิธีในระบบกฎหมายเอกชนเยอรมัน โดยเฉพาะ
ลักษณะสาคัญในกฎหมายลักษณะนิติกรรม กฎหมายลักษณะหนีท้ ั่วไป ละเมิดจัดการงานนอกสั่ ง ลาภมิควรได้ ค่ าสิ นไหมทดแทน
และทรัพย์ และแนวคาพิพากษาของศาลสู งเยอรมันเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งพัฒนาการทางกฎหมาย
ของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศไทย
น.637 หลักกฎหมายมหาชนเยอรมัน
3(3-0-9)
LA 637 German Public Law Principles
เปรียบเทียบหลักกฎหมายและพัฒนาการทางความคิดและทฤษฎีในกฎหมายมหาชนและรั ฐธรรมนูญของเยอรมัน และ
แนวคาพิพากษาของศาลรั ฐธรรมนู ญและศาลสู งคดีปกครองที่สาคัญ ๆ โดยเปรี ยบเทียบกับระบบกฎหมายของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศไทย
น.643 ปัญหากฎหมายทะเล
3(3-0-9)
LA 643 Problems in the Law of Sea
วิวฒ
ั นาการและแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายทะเล หลักกฎหมายทะเลในปัจจุบันเกีย่ วกับการกาหนดเขตทางทะเล การใช้
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทะเล การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้ อมทางทะเล การระงับข้ อพิพาทอันเกิดจากความขัดแย้ ง
ในการใช้ ประโยชน์ ต่าง ๆ ทางทะเล ตลอดจนประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกฎหมายทะเล
น.653 ปัญหากฎหมายสถาบันการเงิน
3(3-0-9)
LA 653 Selected Problems in Financial Institution Law
วิเคราะห์ ความหมายของ “สถาบันการเงิน” กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินประเภทต่ าง ๆ ทั้ง
ประเภท bank และประเภท non-bank โดยนาประเด็นปั ญหากฎหมายต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมาวิเคราะห์ และศึกษาเชิ ง
เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่ างประเทศ อีกทั้งศึกษาปัญ หากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบ อานาจ หน้ าที่ ขององค์ กรของรัฐที่ทา
หน้ าที่ กากับ ดูแล และส่ งเสริมการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินแต่ ละประเทศเปรียบเทียบกับของต่ างประเทศ
น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา
3(3-0-9)
LA 654 Selected Problems in Intellectual Property Law
ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา คือ เครื่องหมายการค้ า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่ างประเทศที่น่าสนใจ เช่ น กฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ กา อังกฤษ หรื อประเทศภาคพืน้ ยุโรป ตลอดจนคดีสาคัญเกี่ยวกับ
กฎหมายดังกล่ าวในประเทศไทยและในต่ างประเทศ รวมทั้งกฎหมายระหว่ างประเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง
น.655 ปัญหากฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุน
3(3-0-9)
LA 655 Selected Problems in Industrial and Investment Law
กฎหมายเกีย่ วกับการจัดตั้งโรงงาน การควบคุมโรงงาน การส่ งเสริมการลงทุน สิ ทธิและประโยชน์ ที่รัฐให้ แก่ ผู้ลงทุน สิ ทธิ
ของคนต่ างด้ าวในการลงทุน และการเข้ าเมืองเปรียบเทียบกับของต่ างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
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น.656 ปัญหากฎหมายขนส่ งทางบก ทางอากาศและขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ
3(3-0-9)
LA 656 Selected Problems in Land and Air Carriage Law
ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับสัญญารับขนของและผู้โดยสารทางบก ทางอากาศ การขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ ตลอดจนความรับผิด
และการจ ากัด ความรั บ ผิด ของผู้ ข นส่ ง และผู้ ป ระกอบการขนส่ งต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ โดยศึ ก ษาอนุ สั ญ ญาที่เ กี่ย วข้ อ งและ
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายไทย
น.657 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3(3-0-9)
LA 657 Insurance Law and Risk Management
ความหมายของ “ความเสี่ยง” การแบ่ งประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง ศึกษา
รู ปแบบวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางการตลาด และความเสี่ ยงทางกฎหมายตลอดจนการเลือกรู ปแบบวิธีการ
บริหารความเสี่ ยงที่เหมาะสม ศึกษาการประกันภัยในฐานะที่เป็ นรู ปแบบหนึ่งที่สาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ ยง โดยศึกษา
หลักกฎหมายประกันภัยตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจประกันภัยเปรียบเทียบกับของต่ างประเทศศึ กษา
รู ปแบบสัญญาประกันภัยทีส่ าคัญประเภทต่ าง ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ การประกันภัยความรับผิดในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่พัฒนาเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงในด้ านความรับผิดของผู้ประกอบการธุรกิจตามกฎหมาย เช่ น การประกันภัยความรับผิดของกรรมการหรือผู้บริหาร การ
ประกันภัยความรั บผิดของผู้ประกอบวิชาชี พต่ าง ๆ การประกันภัยความรั บผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากสิ นค้ าที่ไม่ ปลอดภัย
ตลอดจนการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และศึกษาการประกันชีวิตรวมทั้งการประกันอุบัติเหตุ และการประกันสุ ขภาพในใน
ฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ
น.658 การบริหารธุรกิจและการจัดงานบุคคล
3(3-0-9)
LA 658 Business Administration Law
โครงสร้ างธุ รกิจ การบริ ห ารธุ รกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การแก้ ปัญ หาในการบริ ห ารในด้ านการผลิต และในด้ า น
การตลาดการเงิน ศึกษาถึงการบริหารงานบุคคลของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตลอดจนการแก้ ปัญหาการบริหารงานบุคคล การ
ระงับข้ อพิพาทแรงงาน และการเลิกจ้ าง
น.673 กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3(3-0-9)
LA 673 Fiscal Law and Taxation of Local Government
ความรู้ พืน้ ฐานในทางเศรษฐศาสตร์ อันเกี่ยวกับการคลังและภาษีขององค์ กรปกครองตนเองส่ วนท้ องถิ่น รวมทั้งเนือ้ หา
และปัญหาของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์ กรปกครองตนเองส่ วนท้ องถิ่นโดยเฉพาะอย่ างยิ่งกฎหมายภาษีบารุ งท้ องที่และ
กฎหมายภาษีโรงเรือน นอกจากนีย้ งั ศึกษาแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์ กรปกครองตนเอง
ส่ วนท้ องถิ่นในอนาคต เช่ น การรวมภาษีโรงเรือนและภาษีบารุ งท้ องที่เข้ าด้ วยกัน ตลอดจนการวางแผนภาษีในส่ วนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายโรงเรือนและกฎหมายภาษีบารุงท้ องที่
น.713 นิตศิ ึกษาทางสังคมวิทยาและประวัตศิ าสตร์
3(3-0-9)
LA 713 Historical Sociological Study of Law
การเกิดขึน้ ของความคิดเกี่ยวกับนิติศึกษาทางวิจัยข้ อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็ นสั จจนิยม (realistic) และด้ วยวิธีการแบบ
ประจักษ์ วาท (empirical) นับแต่ ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นไป ศึกษาถึงการเกิดขึน้ ของวิชานิติศึกษาทางชาติพันธุ์วิทยา (ethnological
jurisprudence) นิตศิ ึกษาทางประวัตศิ าสตร์ (historical Jurisprudence) นิตศิ ึกษาทางสังคมวิทยา (sociological jurisprudence)
นับแต่ ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นไป และการแพร่ ของนิตศิ ึกษาเข้ าไปในวิชามานุษยวิทยา (Anthropology ) ชาติพนั ธุ์วทิ ยา (Ethnology)
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วิชากฎหมายเปรียบเทียบ และวัฒนธรรมเปรียบเทียบ และวิธีศึกษาแบบสหวิชาในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาถึงผลงานและวิธีการของ
นิตศิ ึกษาแบบใหม่ และแสวงหาวิธีทจี่ ะนามาใช้ กบั นิตศิ ึกษาในประเทศไทย
น.714 ประวัตแิ ละสถาบันกฎหมายโรมัน
3(3-0-9)
LA 714 History and Institutions of Roman Law
ประวัตแิ ละสถาบันกฎหมายโรมันรวมทั้งอิทธิพลของกฎหมายโรมันในสมัยต่ อมา เพือ่ ให้ เข้ าใจระบบกฎหมายและสถาบัน
กฎหมายในปัจจุบันดีขนึ้
น.715 ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายเอกชน
3(3-0-9)
LA 715 History of Private Law
การเริ่มก่ อตัวของวิชานิติศาสตร์ ในสมัยกลาง การแผ่ ขยายตัวของวิชานิติ ศาสตร์ จากประเทศอิตาลีภาคเหนือไปยังส่ วน
ต่ าง ๆ ในทวีปยุโรปและการคลีค่ ลายขยายตัวของวิชานิตศิ าสตร์ จากกฎหมายเอกชนไปสู่ กฎหมายแขนงอืน่ ๆ การเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม และการปกครองทีน่ าไปสู่ การปฏิรูปกฎหมายและการทาประมวลกฎหมายจนในทีส่ ุ ดนาไปสู่ การอุบัตขิ นึ้ ของระบบ
กฎหมายสมัยใหม่ ในประเทศตะวันตกและการแผ่ขยายตัวของระบบกฎหมายสมัยใหม่ เข้ าสู่ ประเทศทางตะวันออก
น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
LA 723 Law of Economic Crimes
ทฤษฎีหลักการและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับกฎหมายทีใ่ ช้ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทีก่ ระทบกระเทือนต่ อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่ น กฎหมายที่เกี่ยวกับการฉ้ อโกงสาธารณชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่ น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทเครดิตฟองซิ เอร์ หรื อองค์ กรธุ รกิจภาคเอกชนอื่น ทั้งนี้เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถาบันการเงิน หรือองค์ กรดังกล่ าวทีเ่ ป็ นการประทุษร้ ายต่ อทรัพย์ สินของสถาบันนั้น ๆ หรือ ของประชาชน
เป็ นสาคัญ กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในส่ วนที่เกี่ยวกับการลักลอบส่ งเงินตราหรื อทุนออกนอกประเทศ หรื อกฎหมาย
ศุ ลกากรในส่ วนที่เกี่ยวกับการลักลอบหรื อหลีกเลี่ยงภาษีอากร รวมทั้งศึ กษาปั ญหาเกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่ างประเทศ เพื่อ
ป้ องกันและปราบปรามอาชญาดังกล่ าว
น.724 ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายอาญา
3(3-0-9)
LA 724 History of Criminal Law
ประวัติศาสตร์ กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษ และของประเทศภาคพืน้ ยุโรป ทั้งในเรื่องความรั บผิดทางอาญาและ
ทฤษฎีการลงโทษทางอาญา ศึกษาถึงการปฏิรูปกฎหมายอาญาของประเทศดังกล่ าว ตลอดจนศึกษาถึงอิทธิพลของแนวความคิด
ในทางกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศอังกฤษ และของประเทศภาคพืน้ ยุโรปที่มีต่อกันและกัน
นอกจากนีย้ งั ศึกษาถึงประวัตศิ าสตร์ กฎหมายอาญาของไทยทั้งในแนววิวฒ
ั นาการและเชิงเปรียบเทียบด้ วย
น.725 การบริหารงานยุตธิ รรม
3(3-0-9)
LA 725 Administration of Criminal Justice
กระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาและทัณฑวิทยา ข้ อบกพร่ องของการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางแก้ ไข
ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางปฏิบัตติ ่ อผู้ต้องโทษและผู้ทพี่ ้ นโทษมาแล้ ว
น.726 ปัญหากฎหมายพยาน
3(3-0-9)
LA 726 Selected Problems in Law of Evidence
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในระบบคอมมอนลอว์ และระบบซี วิลลอว์ อันได้ แก่ ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ กฎหมายนี้ ทั้ง
ในทางคดีแพ่ งและในทางคดีอาญาอย่ างละเอียด โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมายไทย ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาในการสืบพยาน

31

น.733 กฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
3(3-0-9)
LA 733 Administrative Procedure Law
ระบบการควบคุมฝ่ ายปกครองโดยองค์ กรตุลาการ หลักการพืน้ ฐานของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภารกิจของศาลปกครอง
เขตอานาจของศาลปกครอง เงือ่ นไขการฟ้องและการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราวก่ อนมีคาพิพากษา
การมีคาพิพากษาหรือคาสั่ งและผลของคาพิพากษาหรื อคาสั่ งในคดีปกครอง การบังคับตามคาพิพากษาหรื อคาสั่ ง ทั้งนี้ โดยศึกษา
และวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครองและคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลไทยและศาลต่ างประเทศด้ วย
น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-9)
LA 734 Administration Organization Law
ทฤษฎีว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประวัตกิ ารจัดระเบียบบริหารราชการแผ่ นดินในประเทศตะวันตก และการ
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ตลอดจนโครงสร้ างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่ นดินในประเทศ
ไทยปัจจุบัน
น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
LA 735 Principles and Problems in Public Economic Law
ข้ อความคิดว่ าด้ วยรัฐสวัสดิการ อิทธิพลของข้ อความคิดว่ าด้ วยรั ฐสวัสดิการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างของ
กฎหมายมหาชนของรั ฐเสรี ประชาธิปไตยโดยลักษณะของการกระทาทางเศรษฐกิจของรั ฐ ทั้งในรู ปของการใช้ อานาจควบคุม
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของเอกชนและในรู ป ของวิ ส าหกิ จ มหาชนต่ า ง ๆ ข้ อ ความคิ ด ว่ า ด้ ว ยการกระท าในทางปกครอง
(administrative juristic act) เกีย่ วกับเศรษฐกิจตลอดจนลักษณะของผลทางกฎหมายทั้งในกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
ของการกระทาทางปกครองเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
น.736 ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
LA 736 History of Public Law
กาเนิดและวิวัฒนาการของข้ อความคิดว่ าด้ วยรั ฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) และประวัติความเป็ นมาของการ
สถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญนิยมในประเทศไทย
น.737 กฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
LA 737 Comparative Constitutional Procedure Law
ศึกษาโครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาลรัฐธรรมนูญต่ างประเทศ ศึกษาหลักการพืน้ ฐานของ
การดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีรัฐธรรมนู ญ หลักการเสนอคาร้ อง หลักการพิจารณาคาร้ อง หลักการคัดค้ านตุลาการ หลักการ
ค้ นหาข้ อเท็จจริ งในระบบไต่ สวน หลัก การรั บฟั งคู่ความในคดี คาวินิจฉั ยและผลของคาวินิจฉั ยของศาลรั ฐธรรมนู ญ โดยศึ กษา
หลักการต่ าง ๆ ดังกล่ าวในระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายของต่ างประเทศเปรียบเทียบกัน
น.740 กฎหมายองค์ การระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 740 Law of International Organizations
กฎหมายระหว่ างประเทศที่ใช้ กับองค์ การระหว่ างประเทศและประชาคมระหว่ างประเทศ โดยเน้ นศึ กษาถึงการเกิด
องค์ การระหว่ างประเทศ การแบ่ งประเภทขององค์ การระหว่ างประเทศ อานาจหน้ าที่และโครงสร้ างทางกฎหมายอื่น ๆ ของ
องค์ การระหว่ างประเทศ สภาพบุคคลขององค์ การระหว่ างประเทศ กฎหมายภายในขององค์ การระหว่ างประเทศ นิติสัมพันธ์ ที่
องค์ การระหว่ างประเทศมีกบั บุคคลอืน่ บทบาทขององค์ การระหว่ างประเทศในประชาคมโลกด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมที่
มีต่อรัฐสมาชิกรวมถึงบุคคลอืน่ ด้ วย
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น.743 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีอาญาและความร่ วมมือระหว่ างประเทศในทางอาญา 3(3-0-9)
LA743 Criminal International Law and Mutual Assistance in Criminal Matters
สั มมนาถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญาซึ่ งมีลักษณะเกี่ยวพันกับต่ างประเทศ โดยเน้ นศึ กษาถึงหลัก
กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีอาญา ตลอดจนความร่ วมมือระหว่ างประเทศในทางอาญา เช่ น หลักเกณฑ์ ในการส่ งผู้ร้ายข้ าม
แดน ความร่ วมมือระหว่ างประเทศในเรื่องเหล่ านี้ หลักเกณฑ์ ในการให้ ทลี่ ภี้ ัยแก่ ผ้ทู กี่ ระทาความผิดทางการเมือง การกระทาความผิด
สากลและการลงโทษ
น.744 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-9)
LA 744 Selected Problems in Private International Law
สัมมนาหลักการและกฎเกณฑ์ ของกฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล ความสัมพันธ์ และความแตกต่ างของกฎหมาย
ระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคลกับกฎหมายอื่น กฎหมายว่ าด้ วยสั ญชาติ กฎหมายว่ าด้ วยการขัดกันแห่ งกฎหมาย หลักเกณฑ์ การ
ย้ อนส่ ง เขตอานาจศาลและการบังคับคดี รวมทั้งปัญหากฎหมายที่สาคัญในปัจจุบัน เช่ น ปัญหาของการไร้ สัญชาติ การสมรสของ
คนต่ างชาติกบั คนไทย การทานิติกรรมสั ญญาที่นิติบุคคลต่ างชาติทากับคนไทยและทากับรัฐ ความรับผิดของรัฐต่ อเอกชนต่ างชาติ
ฯลฯ
น.745 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA745 International Humanitarian Law
วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่ างประเทศที่เกี่ยวกับสงครามและการใช้ กาลังทหาร หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่ าง
ประเทศ กฎเกณฑ์ เกีย่ วกับสงครามทางบก เรือ อากาศ และความเป็ นกลาง บทบาทขององค์ การสหประชาชาติและคณะกรรมการ
กาชาดระหว่ างประเทศ (ICRC) ในการแก้ ไขปัญหาและบรรเทาความเสี ยหายจากการขัดกันทางกาลังทหาร รวมทั้งกฎหมาย
ระหว่ างประเทศทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมและการลดกาลังอาวุธ
น.746 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-9)
LA 746 Human Rights
เนือ้ หาสาระสาคัญของกฎหมายระหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชนในมิตกิ ฎหมายด้ านต่ าง ๆ ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิง
ปฏิบัติ ตั้งแต่ เรื่องของบ่ อเกิดและวิวัฒนาการของสิ ทธิมนุษยชน ไปจนถึงกลไกทางกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายพร้ อมทั้ง
ผลกระทบในแง่ มุมกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้ านต่ าง ๆ การศึกษาจะเน้ นที่การวิเคราะห์ ตราสารระหว่ างประเทศที่เกี่ยวข้ อง เช่ น กฎ
บัตรสหประชาชาติ ปฏิญ ญาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุ ษ ยชนของสหประชาชาติ กติกาว่ าด้ วยสิ ท ธิ ทางการเมืองและสิ ทธิ พลเมือ ง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิ ทธิเด็ก ฯลฯ รวมทั้งวิเคราะห์ ทางปฏิบัติของรัฐและองค์ การระหว่ างประเทศ ต่ าง ๆ ทั้งในระดับ
รัฐบาลและทีม่ ใิ ช่ ระดับรัฐบาลในการให้ ความคุ้มครองและปกป้ องสิทธิมนุษยชน
น.747 ปัญหากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ
3(3-0-9)
LA 747 Selected Problems in Aviation and Aerospace Law
สั มมนากฎหมายการบินพลเรื อนระหว่ างประเทศและภายในประเทศ องค์ การการบินพลเรื อนระหว่ างประเทศ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง อานาจอธิปไตยเหนือน่ านฟ้า สิ ทธิการบิน กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ งทางอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดบนอากาศยาน การก่ อการร้ ายจีเ้ ครื่องบินและการลงโทษ
หลักกฎหมายอวกาศและปั ญหาที่เกิดจากกิจกรรมต่ าง ๆ ในอวกาศ บ่ อเกิดกฎหมายอวกาศ คานิยามและขอบเข ตของ
กฎหมายอวกาศ เสรีภาพในอวกาศ การใช้ อวกาศอย่ างสันติและสนธิสัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
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น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป
3(3-0-9)
LA 748 Selected Problems in European Union Law
สัมมนาวิวฒ
ั นาการทางกฎหมายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปนับจากสมาคมถ่ านหินและเหล็ก ตลาดร่ วมยุโรป
ประชาคมยุโรป ยุโรปตลาดเดีย่ วถึงสหภาพยุโรป หลักเสรีภาพในการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า เงินทุน และบุคคล สถานะทางกฎหมายของ
สหภาพยุโรป ศึ กษากฎหมายสหภาพยุโรปทั้งในแง่ มุมของสถาบันและความสั มพันธ์ ภายนอกกับบุ คคลในบังคับของกฎหมาย
ระหว่ างประเทศ ศาลสิ ทธิมนุษยชนของยุโรป นโยบายร่ วมของสหภาพยุโรปด้ านต่ าง ๆ เช่ น นโยบายเกษตรร่ วมกัน การเงินและ
อุตสาหกรรมร่ วม ฯลฯ
น.749 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการทูตและการกงสุ ล
3(3-0-9)
LA 749 Selected Problems in International Law on Diplomatic and
Consular Relations
สั มมนากฎหมายว่ าด้ วยการทู ตและการกงสุ ลตามกฎหมายระหว่ างประเทศ ทั้งที่เป็ นกฎหมายลายลักษณ์ อักษร และ
กฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่ างประเทศ โดยยึดหลัก ของอนุ สั ญญากรุ งเวีย นนาว่ าด้ ว ยความสั มพันธ์ ทางการทู ต ค.ศ. 1961
อนุสัญญากรุ งเวียนนาว่ าด้ วยความสั มพันธ์ ทางกงสุ ล ค.ศ. 1963 และแนวปฏิบัติของรัฐในเรื่ องต่ าง ๆ เช่ น เรื่ องของเอกสิ ทธิและ
ความคุ้มกัน รวมทั้งตัวอย่ างคาพิพากษาของศาลทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสัมพันธ์ ทางการทูตและกงสุ ล
น.754 กฎหมายฟื้ นฟูกจิ การและล้ มละลาย
3(3-0-9)
LA 754 Bankruptcy and Business Reorganization
วิวฒ
ั นาการ ทฤษฎีหลักการ ขั้นตอนวิธีการ บทบาทและสถานะของลูกหนี้ เจ้ าหนีศ้ าลและเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ ในการ
ฟื้ นฟูกจิ การ และล้ มละลาย รวมทั้งการปลดจากการเป็ นผู้ล้มละลาย
น.755 ปัญหากฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้ า
3(3-0-9)
LA755 Selected Problems in Antitrust Law
แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการแข่ งทางการค้ ากับตลาดในประเทศและตลาดโลกปัญหาและวิธีการแก้ ปัญหาในเรื่องการ
ผูกขาดทางการค้ าในประเทศ และการค้ าข้ ามชาติปัญหาการออกกฎหมายพิเศษ เพื่อควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ปัญหาการปฏิบัติที่มิชอบในทางการค้ า ปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้ านการผลิตและ
การค้ า
น.756 ปัญหากฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-9)
LA 756 Selected Problems in Labour Law and Social Security
ประสิทธิภาพของกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้ างในยุคปัจจุบันโดยกฎหมายแพ่ ง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะการคุ้มครองในเรื่องสิทธิการรวมตัวเป็ นสหภาพแรงงาน สิ ทธิการร่ วมบริหาร สิ ทธิการยื่นข้ อเรียกร้ อง
เจรจาต่ อรอง การนัดหยุดงาน สิทธิทจี่ ะได้ รับการรักษาพยาบาล การคุ้มครองการเลิกจ้ าง การคุ้มครองการว่ างงานและการคุ้มครอง
การชราภาพ
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น. 757 ปัญหากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-9)
LA 757 Selected Problems in Consumer Protection Law
หลักการ เหตุผล และแนวคิดทีท่ าให้ เกิดความจาเป็ นที่จะต้ องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาตรการต่ าง ๆ ทางกฎหมายที่
ใช้ เพือ่ การคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้ กฎหมาย มาตรการทีใ่ ช้ เพือ่ เยียวยาแก่ ผู้บริโภค ตลอดจนหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับ
การพิจารณาคดีผ้บู ริโภค และศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับกับประเทศอืน่ ๆ รวมถึง
ปัญหา ต่ าง ๆ อันเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค
น.758 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี
3(3-0-9)
LA758 Selected Problems in Law of Admiralty
ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการเดินเรือ ความเสียหายทัว่ ไป ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกันการช่ วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การ
กักเรื อ บุ ริมสิ ทธิ ทางทะเล และการจานองเรื อง ตลอดถึงการจากัดความรั บผิดของเจ้ าของเรื อ โดยศึ กษาเปรี ยบเทียบระหว่ าง
กฎหมายระหว่ างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาระหว่ างประเทศขององค์ การทางทะเลระหว่ างประเทศ กฎหมายต่ างประเทศและ
กฎหมายไทย
น.759 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-9)
LA 759 Selected Problems in Information Technology Law
ปั ญหาและพัฒนาการของกฎหมาย ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทางสั งคมและเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ
สั งคม และการปรับใช้ กฎหมายในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญา การกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ศึ กษาหลักการ เหตุผล และแนวคิดของกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ความจาเป็ น ในการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ รองรับสภาพสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.763 ปัญหากฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 763 Selected Problems in International Monetary and Banking Law
ลักษณะทัว่ ไปของเงิน การควบคุมปริมาณเงิน ธุรกิจการเงินระหว่ างประเทศ การค้ าระหว่ างประเทศ การส่ งสินค้ าออกและ
สั่ งสิ นค้ าเข้ า สั ญญาซื้อขายและเอกสารระหว่ างประเทศ วิธีการชาระเงินตราต่ างประเทศ เลตเตอร์ ออฟเครดิต และการให้ สินเชื่ อ
การค้ า ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดเงินตราต่ างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนดุลการชาระเงินระหว่ างประเทศ ธนาคารระหว่ างประเทศ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย กองทุนการเงินระหว่ างประเทศ และธนาคารโลก
น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 764 International Business Law
โครงสร้ าง บทบาท และประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วกับวิสาหกิจข้ ามชาติ (Mulitnational Enterprise) และบริษัทโพ้ นทะเล (Off
shores Company) รู ปแบบของธุรกิจระหว่ างประเทศ(Forms of International Business) 3 รู ปแบบหลัก คือ 1) การค้ าภาคสิ นค้ า
และบริการ (Trade in Goods and Trade in Services) ซึ่งรวมถึงการส่ งออกโดยตรง (Direct Export) และการส่ งออกโดยอ้ อม
(Indirect Export) 2) การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิใช้ เทคโนโลยีและทรัพย์ สินทางปัญญา(International License of Technology and
Intellectual Property) และ 3) การลงทุนโดยตรง(Foreign Direct Investment) ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึน้ กับ
ธุรกิจระหว่ างประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่ านั้น

35

น.765 กฎหมายประกันภัยทางทะเล
3(3-0-9)
LA 765 Maritime Insurance Law
หลักกฎหมายและแนวปฏิบัตทิ างธุรกิจในการประกันภัยทางทะเล ประวัติของการประกันภัยทางทะเล องค์ กรที่สาคัญใน
ธุรกิจประกันภัยทางทะเล อาทิเช่ น Lloyd’s of London, Institute of London Underwriters และ P&I Club รวมทั้งหลักกฎหมาย
ที่สาคัญ อาทิ หลักส่ วนได้ ส่วนเสี ยอันอาจเอาประกันภัยได้ หลักสุ จริ ตอย่ างยิ่ง คารั บรอง กรมธรรม์ ประกันภัย ประเภทของ
กรมธรรม์ ประกันภัยและการโอนกรมธรรม์ เบีย้ ประกันภัย ภัยทีร่ ับผิดและภัยยกเว้ นความเสียหายและการคานวณค่ าสินไหมทดแทน
การประกันภัยซ้ อน การรับช่ วงสิทธิ การประกันภัยต่ อและการประกันภัยร่ วม
น.770 กฎหมายภาษีความมัง่ คัง่ และภาษีท้องถิ่น
3(3-0-9)
LA770 Wealth Tax and Local Tax Law
ประวัติความเป็ นมา พัฒนาการทางทฤษฎี หลักการสาคัญ ตัวบทกฎหมายและทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีทรัพย์ สิน
และความมัง่ คัง่ ตลอดจนภาษีท้องถิ่นชนิดต่ าง ๆ ด้ วย เช่ น ภาษีรถยนต์ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบารุงท้ องที่ ภาษีป้าย อากรมรดก
และการรับมรดกในอดีต ร่ างกฎหมายใหม่ ทเี่ กี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปรับปรุ งภาษีอากรดังกล่ าวของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของ
ต่ างประเทศ
น.773 กฎหมายวิธีสบัญญัตทิ างภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 773 Taxation Procedure
ประวัตคิ วามเป็ นมาทั้งในทางทฤษฎี และในทางกฎหมายตลอดจนทางปฏิบัตติ ่ าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายวิธีสบัญญัติทางภาษี
อากร เช่ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยกรรมวิธี ก ารประเมิ น จัด เก็บ การอุ ท ธรณ์ ท างปกครอง การพิ จ ารณาและด าเนิ น คดี การพิสู จ น์
พยานหลักฐานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของต่ างประเทศ
น.774 กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 774 International Taxation Law
ประวัตคิ วามเป็ นมา พัฒนาการทางทฤษฎี หลักการสาคัญ ตัวบทกฎหมายและทางปฏิบัตติ ่ าง ๆ เกีย่ วกับภาษีอากรประเภท
ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจาหน่ ายจ่ ายโอนหรื อธุ รกรรมข้ ามชาติต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการลงทุน การค้ า หรื อการให้ บริ การระหว่ าง
ประเทศ ทั้งในส่ วนของกฎหมายภายในของไทย และในส่ วนของกฎหมายระหว่ างประเทศ เช่ น อนุสัญญาทางภาษีที่ประเทศไทยทา
กับต่ างประเทศ หลักกฎหมายระหว่ างเทศที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งจะศึ กษาปั ญหาเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีอากรระหว่ างประเทศและ
มาตรการตอบโต้ ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับของต่ างประเทศด้ วย
น.775 กฎหมายบัญชีภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 775 Tax Accounting Law
กฎหมายภาษีอากรในส่ วนทฤษฎี แนวคิด หลักการสาคัญ ตัวบทกฎหมายและทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ กับศาสตร์ ทาง
บัญชี เช่ น หลักการเกีย่ วกับวิธีการทางบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป แนวความคิดเกีย่ วกับรายได้ รายจ่ าย การคิดค่ าสึ ก หรอและค่ าเสื่ อมราคา
ทรัพย์ สิน การตัดหนีส้ ู ญ การตีราคาหรือการคานวณค่ าและราคาต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นราคาทุน ราคาตลาด ราคาสิ นค้ า ราคาทรัพย์ สิน
ราคาหนีส้ ิ น เงินตราต่ างประเทศ เงินทุน เงินสารอง หน้ าที่และวิธีการจัดทารายงานหรื อบัญชี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบกากับภาษี
การขอใบอนุ ญาตเป็ นผู้ตรวจสอบและรั บรองบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติทางการบัญชี อื่น ๆ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายภาษีอากร
โดยเฉพาะประมวลรัษฎากร
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น.783 ปัญหากฎหมายการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3(3-0-9)
LA 783 Problems in Agriculture and Agricultural Institution Law
ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตรตลอดจนกฎหมายที่มีผลกระทบถึง “กรรมสิ ทธิ์ ” ที่ดินที่ใช้ การเกษตร
การควบคุมการใช้ ทดี่ นิ การพัฒนาทีด่ นิ และการปฏิรูปทีด่ นิ
น.784 ปัญหาการดาเนินคดีสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 784 Problem on Environmental Litigation
วิเคราะห์ ส ภาพบัง คับ ทางกฎหมายในข้ อพิพาททางสิ่ งแวดล้ อมทั้ง ในคดีแ พ่ ง คดีอาญาและคดีปกครอง โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบระบบการดาเนินคดีแพ่ ง อาญา และคดีปกครองของกฎหมายไทยและต่ างประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้ กฎหมายโดย
เน้ นเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดี การรวบรวมพยานและการพิ สูจน์ พยานในคดีแพ่ ง อาญา ปกครอง การระงับข้ อพิพาท
นอกศาล และศึกษาวิเคราะห์ กรณีศึกษาทั้งของไทยและต่ างประเทศ
น.785 ปัญหาสิ่งแวดล้ อมในธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 785 Environmental Issue in International Transaction
วิเคราะห์ ประเด็นต่ าง ๆ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการลงทุน ซึ่งไม่ ใช่ มาตรการทางกฎหมาย อาจเป็ นสากล
หรือไม่ ก็ได้ การผลิตสิ นค้ า การนาเข้ าและการส่ งออกสิ นค้ า ตลอดทั้งบทบาทของมาตรการและกฎเกณฑ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อมทั้งใน
ระดับภายในและระหว่ างประเทศทีม่ ตี ่ อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน อีกทั้งปั ญหาการนามาตรการด้ านสิ่ งแวดล้ อมมาเป็ นเครื่องมือ
ในการกีดกันทางการค้ าระหว่ างประเทศ
น.786 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
LA 786 Comparative Environmental Law
ขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่ างโดยเฉพาะจากประเทศที่ใ ช้ ระบบ
กฎหมายต่ าง ๆ กัน (เช่ น ระบบ Civil Law กับระบบ common Law) เพื่อนามาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ ายนิติบัญญัติ ฝ่ าย
ตุลาการ ฝ่ ายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเน้ นหนักในเรื่อง
การแก้ ไ ขปั ญ หามลพิษ (Pollution) การตัด ต่ อ พัน ธุ ก รรม (Genetic Engineering) การตรวจสอบและการประเมิน ผลด้ า น
สิ่งแวดล้ อม (Environmental Auditing) และการระงับข้ อพิพาทนอกศาล (Aternative Dispute Resolution)
น.787 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 787 Legal Problems Concerning to Environmental Impact Assessment
ประวัติความเป็ นมาของสถาบันทางกฎหมายว่ าด้ วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้ อม ศึกษาเกี่ยวกับเนือ้ หาและ
ขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อม ในการอนุมตั โิ ครงการต่ าง ๆ รวมทั้งผลในทางปฏิบัติของมาตรการดังกล่ าวโดย
เปรียบเทียบกับมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อืน่ ๆ พร้ อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับเนือ้ หาขั้นตอนและวิธีการของต่ างประเทศ
ด้ วย
น.788
กฎหมายพลังงาน
3 (3-0-9)
LA 788
Energy Law
ทฤษฏี หลักการ แนวคิด นโยบาย กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบกิจการพลังงาน และการอนุรักษ์ พลังงานไม่ ว่าจะเป็ น
ปิ โตรเลียม ก๊ าซธรรมชาติ พลังงานนา้ พลังงานชีวมวล พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานอิื่นๆ รวมทั้ง ศึกษามาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการด้ านเศรษฐศาสตร์ ในการลดผลกระทบจากการใช้ พลังงานทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อมและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ อากาศของโลก
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3.1.5.1.3 (เฉพาะแผน ข)
น.700 การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
LA 700 Independent Study
ค้ นคว้ าวิจัยในหัวข้ อที่ผู้เรี ยนสนใจโดยผ่ านความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึ กษาในหัวข้ อนั้น และให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษา
ร่ วมกับอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอนื่ อีก 1 คนทีค่ ณบดีแต่ งตั้งเป็ นผู้สอบความรู้ ผ้เู รียนในหัวข้ อนั้น
3.1.5.1.4 วิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก แบบ ก 2)
น.800 วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
LA 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์
เกีย่ วกับนิตศิ าสตร์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2.1 COMPULSORY SUBJECTS
01 Private Law
น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3(3-0-9)
LA 610 Theory of Private Law
This course seeks to explore concepts, theories and evolution of law and jurisprudence underlying the private
law, e.g. theories concerning legal personality, intent, liability, equality, good faith, and fundamental principles of legal
relations.
น.611 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ช้ันสู ง
3(3-0-9)
LA 611 Advanced Civil and Commercial Law
This course is intended to examine fundamental principles in various parts of civil and commercial law, e.g. those
regarding persons, juristic acts, obligations (including general concepts underlying obligations, contracts, management
without mandate, undue enrichment and wrongful acts), property, family, succession, and explore new developments in
civil and commercial law. The study is based upon the comparative law method whereby foreign legal principles of
particular importance will be dealt with. In addition, treatises, precedents and practical issues under Thai law and foreign
laws will be critically analysed.
น.710 การระงับข้ อพิพาท
3(3-0-9)
LA 710 Dispute Settlement
This course is devoted to the study of varying forms of alternative dispute resolution, both in the courtroom and
outside the courtroom, e.g. negotiation, arbitration, mediation, debt settlement and compromise. The scope of the study
also embraces current issues emerging from dispute settlement in court as well as approaches taken by the courts. In this
connection, conceptual foundations of civil procedure law will also be analysed.

38

น.711 ปัญหากฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3(3-0-9)
LA 711 Selected Problems in Cilvil and Commercial Law
This course is aimed at examining such current legal issues as assigned by the instructor. Students shall
undertake independent research on the assigned topic and write a report. Class presentation based upon the research will
be given by students in order to provide a direct forum for discussing the issues and exchanging views in class.
น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน
3(3-0-9)
LA 712 Private Law Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
02 Criminal Law
น.620 กฎหมายอาญาชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 620 Advanced Criminal Law
This course seeks to explore theories relating to structures of criminal liability in the civil law and common law
legal systems and analyse development of dynamic concepts and theories in criminal law.
น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 621 Advanced Criminology and Penology
This course is devoted to analysing and assessing problems of criminological importance, causes of crimes and
solutions to such problems. The study is extended to theories and practice with regard to punishing offenders and efficient
measures for punishing offenders. Evaluation will also be made of suggestions in connection with punishment system
reform.
น.720 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 720 Advanced Criminal Procedures
This course accommodates the study of the pre-trial process in criminal cases, with particular emphasis on
arresting, searching, custody, the control of the exercise of powers of inquiry officials and the exercise of discretion by
public prosecutors, roles of attorneys in the criminal justice process, the protection of rights of offenders in criminal cases,
and particular problems surrounding judicial trials and adjudication.
น.721 ปัญหากฎหมายอาญา
3(3-0-9)
LA 721 Selected Problems in Criminal Law
This course aims to revisit topics of particular importance in criminal law, in both substantive and procedural
dimensions.
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น.722 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-9)
LA 722 Criminal Law Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
03 Public Law
น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 630 Advanced Constitutional Law
This course leads students to a comparative study of concepts relating to the State, the rule of law, principles
underlying the democratic regime, the separation of powers, principles relating to rights and liberties of individuals,
concepts relating to sovereignty of the constitution and constitutionality, and legal development encircling such principles.
In addition, a comparative study will be conducted of political party systems and election processes in various democratic
countries.
น.631 กฎหมายปกครองชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 631 Advanced Administrative Law
This course aims to undertake a study of the history and characteristics of administrative agencies and of the
administrative law, sources, application and interpretation of administrative law, organisation of administrative bodies,
theories underlying administrative acts, legal principles concerning administrative contracts, and legal principles relating
to the control of administrative bodies.
น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 730 Law of Advanced Public Finance
This course aims to be a study of public finance theories, general principles in connection with public budgeting
and taxation, theories relating to state finance policies, the application of financial and tax measures in the determination
of state economic and financial policies. The course also covers concepts surrounding powers of Parliament and of the
Government in relation to the control of state finance.
น.731 ปัญหากฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
LA 731 Selected Problems in Public Law
This course is intended to provide comparative discussions of issues of particular importance in public law e.g.
political parties, electoral systems, legislation control, contracts between the State and private individuals, the exercise of
State powers and the judicial power within the constitutional constraints, the protection of equality, rights and liberties of
individuals, the control of administrative acts and the exercise of discretions of administrative bodies and issues relating to
public finance, labour and social welfare. Decisions of the Constitutional Court, Administrative Courts and other Courts
will also be critically analysed.
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น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
LA 732 Public Law Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
04 International Law
น.640 กฎหมายระหว่ างประเทศชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 640 Advanced International Law
This course takes students through legal dimensions of international law, both theoretically and practically.
Emphasis is placed upon a critical study of fundamental substances of international law, e.g. sources of international law,
persons under the jurisdiction of international law, application and interpretation of international law, and effects of
international law in a diversity of aspects.
น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 641 International Economic Law
This course seeks to study legal systems applicable to international economic relations, in respect of international
trade, international finance, investment and development. A critical analysis will be made of systems and mechanisms of
international economic law currently in force at international and regional levels. The course also covers a critical study
and analysis of effects of international economic law, including impacts on developing countries including Thailand.
น.642 ปัญหากฎหมายสนธิสัญญา
3(3-0-9)
LA 642 Problems in the Law of Treaties
This course explores historical backgrounds and significant of treaties from the past up to present and examines
problems of particular importance e.g. the treaty-making process, essential validity of a treaty, making reservations, scope
of international obligations, interpretation, and amendment and termination of a treaty, in accordance with the Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969. Problems relating to enforcement of treaties in Thailand will also be discussed.
น.741 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 741 Selected Problems in International Law
This course is intended to be a seminal forum for exploring current issues of particular importance in
international law. Implications of international law on such current issues will be critically discussed after prior research
by students and the instructor. The coverage of this course is extended to a study of application and interpretation of
international law in respect of states, international organisations, international courts and tribunals, and other relevant
bodies in the perspective of international law.
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น.742 สัมมนากฎหมายระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 742 International Law Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
05 Business Law
น.650 กฎหมายองค์ กรธุรกิจชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 650 Advanced Business Organization Law
This course seeks to undertake a comparative study of theories, principles of law and practices relating to
varying forms of business organisations, including mergers and acquisitions within business groups (parent companies
and subsidiaries), relationships amongst business organisations within the same group, possible impacts from mergers and
acquisitions on stakeholders within and outside business organisations where mergers and acquisitions occur, in
particular, impacts on investors in the capital market in case of listed companies. The study also embraces how public
bodies exercise regulatory measures in relation to the above-mentioned business operations for protecting all stakeholders
and also in relation to national economy as a whole.
น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 651 Advanced Taxation Law
This course provides basic economic knowledge relevant to taxation, with emphasis on income taxes and
consumption taxes. The study covers substances of and problems in the law relating to income taxes levied from natural
and juristic persons and problems in the law relating to consumption taxes including value added taxes specific business
taxes, excise taxes and customs. Trends of the law relating to income taxes and the law relating to consumption taxes will
also be dealt with. Tax planning in respect of relevant laws is included in the study as well.
น.750 กฎหมายการค้ าและการลงทุน
3(3-0-9)
LA 750 Investment and Trade Law
This course accommodates a survey of laws as well as international trade practices and customs in various
international transactions e.g. international sales, letters of credit, carriage, insurance, settlement of trade disputes,
conflict of laws, business credits, establishment of branch offices in foreign countries, commission agency, international
investment and other related matters.
น.751 ปัญหากฎหมายธุรกิจ
3(3-0-9)
LA 751 Selected Problems in Business Law
This course examines problems in business law e.g. problems concerning credits extended by financial
institutions, problems concerning financial instruments, problems arising in international trade, problems in connection
with debt restructuring in business organisations, and other current important problems affecting business systems.
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น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(3-0-9)
LA 752 Business Law Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
06 International Trade Regulation
น.660 การซื้อขายระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 660 International Sale of Goods
This course is intended to be a study of legal principles concerning international sale of goods, English law on
sale, the United Nations Conventions on International Sale of Goods, terms and conditions in international trade, and
other relevant law and regulations. Topics covered include formation of contract, rights and duties of the seller and of the
buyer, risks in goods, passing of property, termination of contract, damages, application of international trade terms,
substances of international trade terms, and relationship between international trade terms and the UN Conventions on
International Sale of Goods.
น.661 กฎหมายว่ าด้ วยการเงินในธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 661 International Financial Law
This course provides a study of modes of payment in international trade e.g. open account, advance payment,
documentary payment and payment by way of documentary credits such as letters of credit (L/C). The study includes
rules commonly applicable to payments in international trade, including the Uniform Rules for Collections and the
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). In addition, this course embraces relevant laws and
regulations in relation to financing, meanings and forms of securities in international business transactions e.g. bank
guarantees and trust receipts. Practices and judicial precedents central to international payments will also be explored.
น.760 การขนส่ งทางทะเล
3(3-0-9)
LA 760 Contract of Affreightment
This course examines principles of law relating to carriage of goods by sea, common law rules relating to
carriage of goods by sea, the International Conventions on Harmonisation of Certain Rules Relating to Bills of Lading and
Protocols amending such Convention, United Nations Convention on Carriage of Goods by Sea, the Carriage of Goods by
Sea Act, B.E. 2534, and other relevant laws and regulations. The topics dealt with include the meaning of a contract for
carriage of goods by sea, the meaning and legal consequences of a bill of lading, rights and duties of the consignor, the
consignee and the carrier, liability of the carrier, exemption and restriction of liability of the carrier, damages, limitation
period or prescription, and practices relating to the carriage of goods by sea.
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น.761 ปัญหากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 761 Selected problems in International Trade Law
Prerequisite: Have taken LA 660 International Sale of Goods, LA 760 Contract of Affreightment, LA 661
International Financial Law or having prior approval of the instructor
This course is a practical forum for examining problematic issues found in international trade such as those
relating to the right to terminate an international sale agreement, the right to reject goods and documents, risks in goods,
the meaning and legal consequences of a bill of lading, limitation in the use of bills of lading, locus standi of the consignee,
limitation in the use of letters of credit, strict compliance in letters of credit, the use and legal consequences of trust
receipts, time of insurable interest in a marine insurance, the meaning and legal consequences of representations in a
marine insurance, inconsistency of the law on carriage of goods by sea with rules governing letters of credits. The courser
also explores problems relating to the absence, in Thailand, of particular law dealing with international trade in Thailand
and attempts to suggest solutions to such difficulty.
น.762 สัมมนากฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 762 International Trade Regulation Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
07 Tax Law
น.670 กฎหมายภาษีเงินได้
3(3-0-9)
LA 670 Income Tax Law
This course deals with the historical background and development of significant theories, principles, provisions
of law and practices relating to income taxes levied from normal persons and corporate bodies. In this connection, Thai
laws will be compared and contrasted with foreign laws.
น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค
3(3-0-9)
LA 671 Consumption Tax Law
This course provides a survey of the historical background and development of significant theories, principles,
provisions of law and practices relating to general consumption taxes and specific consumption taxes e.g. value added
taxes, specific business taxes, excise taxes. In this connection, Thai laws will be compared and contrasted with foreign
laws.
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น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 672 Theory of Tax Law
This course seeks to discuss general theories of tax law and, for this purpose, explore the evolution of tax law in
different regimes of government, in particular, in the democratic regime. The study includes meanings and a scope of tax
law, the relationship with other disciplines and laws, sources and structures of tax law, fundamental principles in tax law,
namely, the legality principle, the equality principle, the necessity principle, the application and interpretation of law,
principles concerning tax liability e.g. co-existence of tax, tax extinction, tax return, principles relating to tax penalty and
the sovereignty principle, etc. Discussions will also be made of purposes and policies of tax collection in important aspects,
namely, the financial, social, economic and political aspects.
น.771 ปัญหากฎหมายภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 771 Selected Problems in Taxation Law
This course is aimed at exploring important problems in relation to taxation law, namely, tax planning, tax
avoidance and tax evasion in the private sector, legal measures implemented by the State for preventive and
countervailing purposes, and new issues under other legislation bearing some relevance to taxation law of Thailand in
comparison with laws elsewhere.
น.772 สัมมนากฎหมายภาษี
3(3-0-9)
LA 772 Tax Law Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
08 Natural Resources and Environmental Law
น.680 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-9)
LA 680 Natural Resources Law and Policy
This course seeks to explore laws and state policies in connection with the management, development,
exploitation and conservation of natural resources e.g. forests, wildlife, land, water, minerals, oil and gas as well as
biological diversity, with a view to sustainable development of natural resources.
น.681 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมชั้นสู ง
3(3-0-9)
LA 681 Advanced Environmental Law
This course is intended to be a study and analysis of legal theories and principles in connection with the
management, prevention, alleviation and resolution of pollution problems, including water pollution, air pollution, noise
pollution, vibration, garbage, refuse, dangerous wastes and dangerous articles. A claim of compensation for loss arising
from the said problems also falls under the scope of study by this course. The study and analysis are extended to the law
and regulations in connection with an environmental audit, management of special areas, in particular, environmental
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protection areas and pollution control zones, measures for promoting the environment conservation, powers and duties of
organisations and competent officials concerned with the promotion and maintenance of the environmental quality.
น.780 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 780 International Environmental Law
This course explores international co-operation and international legal principles governing transboundary
water and air pollution, marine pollution, transboundary transport of waste and dangerous articles, ozone layer change,
protection of animal and plant varieties and biological diversity, protection of global cultural property, protection of areas
not falling within jurisdiction of any state e.g. polar areas and outer space. Roles of international organisations concerned
will also be studied.
น.781 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 781 Selected Problems in Natural Resources and Environmental Law
This course aims to study and analyse problematic issues in the natural resources and environmental law.
Students are required to undertake research on a topic of their interest and write and present in class a report based on
the research for the purpose of exchanging ideas amongst students and the instructor. The said report may indeed be
developed into a thesis or an independent essay.
น.782 สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 782 Natural Resources and Environmental Seminar
This course requires a conduct of research on a particular topic chosen by each student with the advice and
approval of the instructor. Students are, in particular, expected to conduct their research profoundly with consultation of
academic data in accordance with the research methodology in the field of law, with a view to developing their research
work into a thesis or into an Independent Study work. The research conducted is required to be presented in class for the
purpose of interactive discussion amongst students and the instructor.
3.1.5.2.2 ELECTIVE SUBJECTS
น.613 คอมมอนลอว์
3(3-0-9)
LA 613 Common Law System
This course deals with general features of the English common law, evolution of common law, equity, statutes,
customary law, precedent, prerogative writs, cannon law. The scope of the course covers the judicial system,
parliamentary system, legislative process and legal profession. Principles of some areas of law such as the law of contract,
tort or property will also be dealt with.
น.614 นิตปิ รัชญา
3(3-0-9)
LA 614 Philosophy of Law
This course seeks to explore foundations of legal theories and jurisprudential theories and undertake a historical
study of the natural law concepts, the positive law concepts and other mainstream concepts such as the concepts
propagated by the School of Historical Law, the Pure Theory of Law, Critical Legal Studies, Sociological Jurisprudence,
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and concepts of justice. Discussions will also be made of force of law, relationship between law and morality and roles of
Philosophy of Law at the present time.
น.615 ซีวลิ ลอว์
3(3-0-9)
LA 615 Civil Law System
This course intends to examine the emergence and evolution of the civil law tradition from the Roman time and
Justinian time onwards. A study will be undertaken of legal concepts advocated by various schools of thought in the past
until the emergence of the French Civil Code and the German Civil Code. The development of the present civil law system
will also be explored. The study, in addition, covers fundamental concepts in some areas of law such as the law of contract,
the law of wrongful acts and the law of property.
น.616 หลักกฎหมายแพ่ งเยอรมัน
3(3-0-9)
LA 616 German Civil Law Principles
This course aims to explore legal principles and conceptual development, theories and juristic methods in
German private law, in particular, important substances in the law of juristic acts, the law of obligations and the law
governing wrongful acts, management without mandate, undue enrichment, compensation and property. Precedents
established by the German Supreme Court will also be discussed. All this will be discussed in comparison with the laws
elsewhere, in particular, in comparison with legal development of countries in the European Union and Thailand.
น.637 หลักกฎหมายมหาชนเยอรมัน
3(3-0-9)
LA 637 German Public Law Principles
This course explores, on a comparative law basis, legal principles, conceptual development and theories in
German public law and constitutional law as well as judicial precedents of the German Constitutional Court and Supreme
Court as reflected in administrative cases of particular importance, in comparison with legal concepts of countries in the
European Union and Thailand.
น.643 ปัญหากฎหมายทะเล
3(3-0-9)
LA 643 Problems in the Law of Sea
This course offers a study of evolution of and concepts underlying the law of the sea, current principles in the law
of the sea in relation to the delineation of maritime boundaries, exploitation and management of marine natural resources,
protection and preservation of marine environment and resolution of disputes over marine exploitation. Other issues
central to the law of the sea will also be discussed.
น.653 ปัญหากฎหมายสถาบันการเงิน
3(3-0-9)
LA 653 Selected Problems in Financial Institution Law
This course provides an analytical study of the meaning of “financial institution”, laws relating to the operation
of different types of financial institutions, including banks and non-bank financial institutions. Legal problems arising in
practical reality will be analysed and studied in comparison with foreign laws. The study also extends to legal problems in
connection with forms, powers and duties of State agencies in charge of regulating, supervising and promoting the
operation of each type of financial institutions in comparison with the positions elsewhere.
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น.654 ปัญหากฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา
3(3-0-9)
LA 654 Selected Problems in Intellectual Property Law
This course is intended to investigate problems relating to intellectual property, namely, the laws on trademarks,
patents and copyrights under Thai laws as well as the laws of foreign countries of particular interest such as the laws of
the United States, the United Kingdom and some countries of the Continental Europe. Cases of importance related to
these laws in Thailand and foreign jurisdictions will also be looked at. Further, relevant international law will also be
dealt with.
น.655 ปัญหากฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุน
3(3-0-9)
LA 655 Selected Problems in Industrial and Investment Law
This course aims to explore the laws relating to the establishment and control of factories, promotion of
investment, rights and benefits granted by the State to investors, rights of aliens in relation to investment and
immigration. For the purpose of comparison, foreign laws, especially the laws of ASEAN countries, will also be discussed.
น.656 ปัญหากฎหมายขนส่ งทางบก ทางอากาศและขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ
3(3-0-9)
LA 656 Selected Problems in Land and Air Carriage Law
This course is intended to be a study of legal issues with regard to contracts for carriage of goods and passengers
by land and by air as well as multimodal transport. The study also includes issues surrounding liability and restriction of
liability of carriers and multimodal transport operators. For these purposes, relevant conventions will be studied in
comparison with Thai laws.
น.657 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3(3-0-9)
LA 657 Insurance Law and Risk Management
This course explores the meaning of “risk”, classification of risks, an analysis and prioritisation of risks. The
study embraces forms and methods of management of risks related to finance, marketing and laws and the selection of
appropriate forms and methods of risk management. Also, discussions will be made of insurance as an important form of
risk management and, for this purpose, principles of insurance law and other legislation related to the operation of
insurance business will be studied in comparison with laws of other countries. The study also extends to different types of
insurance contracts of particular importance, in particular, new forms of insurance against liability which have been
developed for dealing with risks of liability of business operators under the law, for example, insurance against liability of
directors or executives, insurance against liability of professionals, insurance against product liability, insurance of crops,
life insurance, accident insurance and health insurance, as a tool for risk management.
น.658 การบริหารธุรกิจและการจัดงานบุคคล
3(3-0-9)
LA 658 Business Administration Law
This course is intended to study business structures, administration of small and large enterprises, how to solve
problems in administration in connection with production and finance markets. The study also covers personnel
administration of small and large enterprises, resolution of problems related to personnel administration, labour dispute
settlement and termination of employment.
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น.673 กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3(3-0-9)
LA 673 Fiscal Law and Taxation of Local Government
This course is directed at basic economic knowledge related to finance and taxation of local government
organisations. Substantive law and legal issues surrounding finance and taxation of local government organisations,
especially the law on local taxes and housing taxes, will also be examined. The study also embraces trends of the laws
relating to finance and taxation of local government organisations, for instance, a possible merger of the housing taxes and
the local taxes. Tax-planning in respect of housing taxes and the local taxes will also be discussed.
น.713 นิตศิ ึกษาทางสังคมวิทยาและประวัตศิ าสตร์
3(3-0-9)
LA 713 Historical Sociological Study of Law
This course is intended to undertake a historical and sociological study of law in the realistic and empirical
dimensions as from the nineteenth century. The study includes ethnological jurisprudence, historical jurisprudence,
sociological jurisprudence and the diffusion of jurisprudence into anthropology, ethnology, comparative law and
comparative culture. The interdisciplinary methodology will also be attempted. The coverage is extended to new methods
of legal studies capable of adaptation to the Thai context.
น.714 ประวัตแิ ละสถาบันกฎหมายโรมัน
3(3-0-9)
LA 714 History and Institutions of Roman Law
This course endeavours to explore the history and institutions of the Roman law and examine influences of the
Roman law on modern legal concepts, in order that students can have sharper insights into current legal systems and
institutions.
น.715 ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายเอกชน
3(3-0-9)
LA 715 History of Private Law
This course examines the formation of legal science or law in the Middle Ages, its expansion from North Italy to
different parts of Europe, its movement from the private law into other branches of law, the economic, social and political
changes that led to law reform and codification which, in turn, led to modern law in the West, and expansion of the
Western modern law into oriental countries.
น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
LA 723 Law of Economic Crimes
This course provides a study of legal principles and practices applicable to the prevention and suppression of
crimes that affect national economic stability. Topics covered by the course include the law on public fraud, the law on
financial institutions (such as commercial banks, finance companies, securities companies, credit foncier companies) and
other business organisations in respect of conduct of executives of such financial institutions or organisations causing
injury to the property of such institutions or organisations or of the public, the law on currency exchange control in
respect of illegal expatriation of money or funds, the law on customs in respect of smuggling and evasion, and also
international co-operation in relation to the prevention and suppression of such crimes.
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น.724 ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายอาญา
3(3-0-9)
LA 724 History of Criminal Law
This course intends to provide a historical study of criminal law of England and of countries in the Continental
Europe both in the context of criminal liability and in the context of punishment. Reform of criminal law of such countries
will be examined. The interplay of concepts in criminal law and criminal procedure law of England and those of the
Continental will be explored. In addition, the history of Thai criminal law will also be discussed in the comparative
dimension.
น.725 การบริหารงานยุตธิ รรม
3(3-0-9)
LA 725 Administration of Criminal Justice
This course provides a study of the administration of criminal justice and penology in order to get insights into
defects in the administration of criminal justice as well as solutions to such defects. The course will also examine how to
treat prisoners and ex-prisoners.
น.726 ปัญหากฎหมายพยาน
3(3-0-9)
LA 726 Selected Problems in Law of Evidence
This course takes students through law of evidence in the common law and civil law systems. Legal principles
applicable to civil and criminal cases will be thoroughly examined in comparison with Thai laws. Psychological aspects of
evidence taking will also be discussed.
น.733 กฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
3(3-0-9)
LA 733 Administrative Procedure Law
This course is intended to be a study of regimes for the control of administrative bodies by way of judicial review,
fundamental principles underlying administrative procedures, functions and jurisdiction of Administrative Courts,
conditions for filing an administrative action and taking administrative proceedings, interlocutory remedies, judgments or
order and consequences of judgments or orders in administrative cases and the execution of judgments or orders. For
these purposes, administrative procedure laws as well as judgments or orders of Courts of Thailand will be studied and
analysed in comparison with those of other countries.
น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-9)
LA 734 Administration Organization Law
This course explores theories underlying the state administrative organisation and history of the state
administrative organisation of the Western countries. The structures of state administrative organisation of Thailand and
the problems encountered will be discussed as well.

50

น.735 หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
LA 735 Principles and Problems in Public Economic Law
This course explores concepts concerning welfare state, influences of the welfare state concepts on changes in the
structure of public law in democratic countries, economic activities of the state in the form of controlling economic
activities of private individuals and in the form of public enterprises, administrative juristic acts of economic nature and
legal consequences flowing from such acts in the perspectives of public law and private law.
น.736 ประวัตศิ าสตร์ กฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
LA 736 History of Public Law
This course provides a study of the origin and evolution of the constitutionalism concept and the history of the
formation of the constitutionalism in Thailand.
น.737 กฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
LA 737 Comparative Constitutional Procedure Law
This course explores structures and functions of the Constitutional Court of Thailand and Constitutional Courts
of other countries. The study includes fundamental principles underlying legal proceedings in constitutional cases and
principles regarding the filing of applications, the consideration of applications, the challenge of judges, fact-finding in an
inquisitorial system, the hearing of parties, and decisions as well as consequences of decisions of Constitutional Courts.
The above-mentioned principles will be studied and discussed in a comparative dimension in which Thai and foreign
positions will be compared and contrasted.
น.740 กฎหมายองค์ การระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 740 Law of International Organizations
This course offers a survey of international law in respect of international organisations and international
communities. The scope of the course includes the formation of international organisations, classification of international
organisations, functions and other legal components of international organisations, personality of international
organisations, municipal law of international organisations, legal relations between international organisations and other
persons, and political, economic and social roles of international organisations vis-à-vis member states and other persons
in the global community.
น.743 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีอาญาและความร่ วมมือระหว่ างประเทศในทางอาญา 3(3-0-9)
LA743 Criminal International Law and Mutual Assistance in Criminal Matters
This course is intended to be a seminal study of laws related to criminal offences with foreign elements. The
study includes criminal international law rules and international co-operation in criminal matters e.g. rules and
international co-operation regarding extradition, rules concerning asylum to political offenders, international offences
and punishment.
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น.744 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-9)
LA 744 Selected Problems in Private International Law
This course is intended to be a seminal study of private international law rules and principles, relationship of
private international law with other laws, differences between private international law and other laws, law related to
nationality, law on conflict of laws, rules of renvoi, jurisdiction of courts and execution of judgment. The study is also
undertaken of current legal issues such as those involving lack of nationality, marriage between a Thai national and an
alien, juristic acts or contracts made by a foreign juristic entity with a Thai national or with the State, liability of the state
towards foreign individuals, etc.
น.745 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA745 International Humanitarian Law
This course provides an exploration of the evolution of international law related to wars and the use of military
forces, international humanitarian law, the rules of wars by land, sea and air, neutrality, the roles of the United Nations
and the International Commission of the Red Cross (ICRC) in solving problems and alleviating losses arising from armed
conflicts, and international law related to the control and diminution of weapons.
น.746 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-9)
LA 746 Human Rights
This course is intended to be an in-depth study of essential substances of international law on human rights in
theoretical and practical perspectives. The scope of the study ranges from sources and evolution of human rights to
mechanisms, enforcement and effects of the human rights law. The study is mphasized on an analysis of relevant
international instruments e.g. the United Nations Charter, the United Nations International Declaration on Human
Rights, the Pact on Political Rights and Civil Rights and the United Nations Convention on Rights of the Child, etc. An
analysis is also made of practices of states and international organisations, at governmental and non-governmental levels,
in connection with the protection and safeguarding of human rights.
น.747 ปัญหากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ
3(3-0-9)
LA 747 Selected Problems in Aviation and Aerospace Law
This course accommodates a seminar on the laws relating to international and domestic civil aviation, the
International Civil Aviation Organisations, relevant laws, aerospace sovereignty, aviation rights, laws relating to carriage
by air, laws relating to the commission of offenses on aircraft and hijacking and penalties.
The scope of this course also covers principles of aerospace law, problems flowing from aerospace activities,
sources of aerospace law, definitions and scope of aerospace law, freedom of aerospace, peaceful use of aerospace and
relevant conventions.
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น.748 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป
3(3-0-9)
LA 748 Selected Problems in European Union Law
This course is a seminal study of the legal evolution of the European economic integration ranging from the
Coals and Steels Community, the European Common Market, the European Community, the Single Market Europe to
the European Union (EU).The course also covers the principles of freedom of goods, capitals and persons, legal status of
the EU, laws of the EU in the perspectives of institutions and relationship with persons under the jurisdiction of
international law, European Court of Human Rights, and common policies of the EU in agricultural, financial, industrial
and other matters.
น.749 ปัญหากฎหมายระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการทูตและการกงสุ ล
3(3-0-9)
LA 749 Selected Problems in International Law on Diplomatic and
Consular Relations
This course offers a seminal study of the law on diplomatic and consular relations in international law, whether
written or customary, based upon the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Vienna Convention on Consular
Relations 1963, state practices regarding immunities and protection, and decisions of Courts related to diplomatic and
consular relations.
น.754 กฎหมายฟื้ นฟูกจิ การและล้ มละลาย
3(3-0-9)
LA 754 Bankruptcy and Business Reorganization
This course is aimed at exploring theories, principles, processes and proceedings in relation to bankruptcy and
business mphasized ion, roles and positions of debtors, creditors, courts and receivership officials in connection with
bankruptcy and business mphasized ion proceedings as well as the discharge of bankruptcy.
น.755 ปัญหากฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้ า
3(3-0-9)
LA755 Selected Problems in Antitrust Law
This course examines concepts and policies in relation to competition in domestic and international markets,
problems and resolution of problems in connection with domestic and international monopoly and transnational trade,
problems in connection with enactment of specific laws regulating economic activities, problems concerning unfair trade
practices and problems arising from the enforcement of laws regulating economic activities in respect of production and
trade.
น.756 ปัญหากฎหมายแรงงานและประกันสั งคม
3(3-0-9)
LA 756 Selected Problems in Labour Law and Social Security
This course examines effectiveness of current laws in protecting employees under the civil law, labour protection
law, labour relations law. The mphasized topics include the right to form a union, the right to participate in
management, the right to lodge claims, negotiations, strikes, rights to medical care, protection from unfair termination of
employment and from absence of work, and security during the retirement age.
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น. 757 ปัญหากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-9)
LA 757 Selected Problems in Consumer Protection Law
This course is intended to be a study of principles, rationales and ideology leading to the need for the law on
consumer protection, legal measures employed in consumer protection, the enforcement of consumer protection law,
redress for consumers and principles of law relating to consumer procedures. For this purposes, legal positions in
Thailand will be compared and contrasted with foreign experiences. Other problems pertinent to consumer protection will
also be dealt with.
น.758 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี
3(3-0-9)
LA758 Selected Problems in Law of Admiralty
This course provides a study of legal problems in relation to shipping, general loss, liability from collisions,
salvage, the arrest of Sea-Going Ships, maritime liens, ship mortgages and restrictions of liability of shipowners. The
study is based on the legal comparative approach whereby international law, in particular, conventions made by the
International Maritime Organisation (IMO), foreign laws and Thai law will be discussed.
น.759 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-9)
LA 759 Selected Problems in Information Technology Law
This course seeks to explore problems and legal development arising from the interplay between social
phenomena and technology, impacts of technological advancements on society and the application of law in diverse
aspects e.g. the making of electronic transactions, the protection of intellectual property or computer crimes. The study
embraces principles, rationales and ideology embodied in legislation relating to information technology and examines
compelling needs for enactment of legislation for society in the age of information technology.
น.763 ปัญหากฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 763 Selected Problems in International Monetary and Banking Law
This course takes students through general characteristics of money, monetary control, international monetary
business, international trade, import-export transactions, sale agreements and international papers, international
payment, letters of credit, loans, securities exchanges, foreign currency exchanges, currency exchange rates, international
payment balance, international banks, the Asian Development Bank (ADB), the International Monetary Fund (IMF) and
the International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) or the World Bank.
น.764 กฎหมายธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 764 International Business Law
This course explores structures and roles of, and legal problems related to, multinational enterprises and
offshores companies and examines 3 principal forms of international business, namely, (1) trade in goods and services,
which includes direct export and indirect export, (2) international licence of technology and intellectual property and (3)
foreign direct investment. Risks likely to occur in international business and management of those risks will also be
studied.
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น.765 กฎหมายประกันภัยทางทะเล
3(3-0-9)
LA 765 Maritime Insurance Law
This course is directed at a study of legal principles and practices in marine insurance, the history of marine
insurance, important organisations in marine insurance business such as the Lloyd’s of London, the Institute of London
Underwriters and the P&I Club, the principle of insurable interest, the utmost good faith (ubberrimae fides) principle,
representations in policies, types of policies, a transfer of policies, premiums, risks insured and risks excluded, damage
and the calculation of compensation, double insurance, subrogation, re-insurance and co-insurance.
น.770 กฎหมายภาษีความมัง่ คัง่ และภาษีท้องถิ่น
3(3-0-9)
LA770 Wealth Tax and Local Tax Law
This course is intended to undertake a study of historical backgrounds and the development of significant
theories, principles, provisions of law and practices relating to wealth tax and local taxes e.g. vehicle tax, house and land
tax, local maintenance tax, signboard tax, succession duty (formerly applicable). Law bills intended to amend or revise
these taxes or duties will also be discussed. For these purposes, the study will be based upon a comparative approach
whereby Thai and foreign experiences will be compared and contrasted.
น.773 กฎหมายวิธีสบัญญัตทิ างภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 773 Taxation Procedure
This course explores theoretical and legal backgrounds of and practices in taxation procedures as reflected in,
for example, the law related to collecting assessment methods, administrative appeal, legal proceedings and evidentiary
proof. For these purposes, Thai and foreign positions will be compared and contrasted.
น.774 กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 774 International Taxation Law
This course accommodates a study of history, theoretical development, important principles, legal texts and
practices with regard to different types of taxes and duties in connection with international distribution or transactions,
including investment, trade and services, under Thai laws and also in international law such as tax conventions entered
into by Thailand and foreign countries. Problems surrounding international tax-evasion and countervailing measures are
also covered. A comparative study of these topics will be undertaken.
น.775 กฎหมายบัญชีภาษีอากร
3(3-0-9)
LA 775 Tax Accounting Law
This course deals with tax law insofar as it concerns important theories, concepts, principles, provisions of law
and practices related to accounting e.g. principles regarding generally recognised accouting practices, concepts concerning
revenues and expenses, calculation of depreciation, amortisation of bad debts, valuation and pricing, whether historical
costs, market value, value of goods, value of property and value of liability, foreign currencies, capital reserves,
accounting duties and methods, credit notes, debit notes, tax invoices, application for a licence to operate as an auditor,
and other accounting practices, in accordance with tax law, in particular, the Revenue Code.
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น.783 ปัญหากฎหมายการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3(3-0-9)
LA 783 Problems in Agriculture and Agricultural Institution Law
This course seeks to study problems in connection with agriculture and agricultural institutions, legal principles
affecting ownership in the land used for agricultural purposes, land use control, land improvement and land reform.
น.784 ปัญหาการดาเนินคดีสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 784 Problem on Environmental Litigation
This course provides a critical study of legal enforcement with respect to environmental disputes in civil,
criminal or administrative cases. For these purposes, Thai and foreign legal positions will be compared and contrasted.
Discussions centre on the right of citizen suit, collection and proof of evidence in civil, criminal and administrative actions,
non-judicial settlement of disputes and case studies of Thailand and other jurisdictions.
น.785 ปัญหาสิ่งแวดล้ อมในธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
LA 785 Environmental Issue in International Transaction
This course intends to undertake a study and analysis of environmental issues raised, internationally or
otherwise, as extra-legal standards for investment, in the contexts of production, import and export. Examination will also
be made of roles of environmental measures and regulations, at both domestic and international levels, towards
sustainable business development. The problems related to the use of environmental measures as impediments to
international trade also fall within the ambit of this course.
น.786 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
LA 786 Comparative Environmental Law
This course provides a study of the scope and evolution of environmental laws of Thailand and selected countries
of different legal systems (such as the Civil Law and Common Law systems). Comparative discussions will be made of the
roles of the Legislature, the judiciary and the Executive and of the public in the protection of environment and the
conservation of natural resources. Emphasis is placed on problems concerning pollution, genetic engineering,
environmental auditing and alternative dispute resolution.
น.787 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-9)
LA 787 Legal Problems Concerning to Environmental Impact Assessment
This course is a study of the history of legal institutions concerning environmental impact assessment (EIA) as
well as substantive principles and processes of environmental impact assessment involved in project approval. In this
connection, ,practical consequences of EIA measures will be compared with other environmental protection measures.
Legal positions in other jurisdictions will also be compared and contrasted with Thai laws.
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น.788
LA 788

กฎหมายพลังงาน
3 (3-0-9)
Energy Law
This course exposes students to theories, principles, policies snd laws relating to energy, energy industry
and conversation which includes energy from petroleum, natural gas, hydropower, biomass, renewable sources and
others. The course also explores legal and economic measure for mitigating impacts of energy use upon the environment
and global climate change.
3.1.5.2.3 (เฉพาะแผน ข)
น.700 การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
LA 700 Independent Study
An Independent Study is intended to be a forum for students to conduct research on the topic of their interest
upon approval of an advisor. Each student will then be co-examined on such topic by his or her advisor together with one
more instructor or qualified examiner as appointed by the Dean.
3.1.5.2.4 วิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก แบบ ก 2)
น.800 วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
LA 800 Thesis
A thesis requires a creation of a research project and a conduct of research leading to a new body of knowledge
in the field of law. Students are required to write a thesis in law and present it. An article reflecting the thesis is also
required to be written and published. Students must adhere to research and publication ethics.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือฝึ กปฏิบัต)ิ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. การทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
วิทยานิพ นธ์ คือ การสร้ างโครงการวิจัย และการดาเนินการวิจัย อันก่ อให้ เกิด องค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิช า
นิตศิ าสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับนิตศิ าสตร์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัย
และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
การค้ นคว้ าอิสระ คือ ศึกษาหัวข้ อที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษาในหัวข้ อนั้น โดยให้
อาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วมกับอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอนื่ อีก 1 คน
ทีค่ ณบดีแต่ งตั้งเป็ นผู้สอบความรู้ผ้เู รียนในหัวข้ อนั้น
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษา :
1. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา คิด ค้ นคว้ า วิเคราะห์ และวิจยั กฎหมายได้
2. มีความพร้ อมที่จะประกอบวิชาชี พในสั งคมพร้ อมที่ จะพัฒนาตนเองทั้งในด้ านความรู้ ความประพฤติเพื่อ
ประโยชน์ แก่ ประเทศชาติ มีความเข้ าใจปัญหาและเห็นใจเพือ่ นมนุษย์
3. สามารถนาความรู้ ใหม่ ไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพได้
5.3 ช่ วงเวลา
- การทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาจะเริ่มขึน้ เมือ่ ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00 และสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านแล้ ว
ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ 1 ภาคการศึกษา และไม่ เกิน 5 ภาคการศึกษา
- การทาการค้ นคว้ าอิสระจะเริ่มขึน้ หลังจากทีน่ ักศึกษาสอบประมวลความรู้ ผ่านแล้ วในภาคที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
มีระยะเวลาในการทาการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภาคการศึกษา
5.4 จานวนหน่ วยกิต
- วิทยานิพนธ์
15
หน่ วยกิต
- การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) นักศึกษาต้ องจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมี
หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ
(3) หลังจากจดทะเบี ย นทาวิทยานิ พนธ์ แล้ ว นัก ศึ ก ษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิท ยานิ พ นธ์ ต่ อ บัณ ฑิ ตศึ ก ษาเพื่อ ให้ ค ณะ
นิตศิ าสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษารวมทั้ง
สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะ
ได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(4) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2535 พร้ อมฉบับแก้ ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
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5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึ กษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) จึงจะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้
(3) นักศึกษาต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทย
(4) นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาแผนนีจ้ ะต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชาทีเ่ ป็ นการค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิตในภาคการศึกษาเดียว
โดยจะต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระให้ เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาทีจ่ ดทะเบียนไว้
(5) การสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบการค้ นคว้ า
อิสระทีจ่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบ
(6) อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(7) การสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
5.5.4 การสอบประมวลความรู้
(1) นักศึกษาจะสอบประมวลความรู้ ได้ จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต และได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่
กว่ า 3.00
(2) คณะนิตศิ าสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ นการสอบแบบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า
ปี การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณะนิติศาสตร์ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
ครั้งที่ 1
เดือนตุลาคม
ครั้งที่ 2
เดือนเมษายน
(3) นักศึกษาต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับผ่าน (P) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่ นักศึกษาเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ มีดงั นี้
5.6.1 การให้ คาแนะนานักศึ กษาเกี่ยวกับหัวข้ อและประเด็นในการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระตามความ
สนใจของนักศึกษา โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
5.6.2 การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ า
อิสระ ประกอบด้ วยคณาจารย์ ภายในคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ ยวชาญในหัวข้ อวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
เพือ่ ให้ คาแนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
5.6.3 ให้ คาแนะนานั กศึ กษาเกี่ย วกับการจัด ทาบทความตีพิมพ์ ใ นวารสารทางวิชาการตามเงื่อนไขการจบ
การศึกษา
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระจะดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการ และเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีกระบวนการประเมินผลดังนี้
5.7.1 การประเมินผลร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายใน
คณะ และอาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วมซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน
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5.7.2 การประเมินผลเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ จากการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้ วยคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี ุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
5.7.3 การประเมิ น ผลวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระเพื่อประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระและให้ คาแนะนา
เกีย่ วกับการแก้ ไขวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระเป็ นครั้งสุ ดท้ าย
5.7.4 การประเมินผลบทความจากวิทยานิ พนธ์ โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึ กษาร่ วมก่ อนส่ งบทความ
ตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารวิชาการหรือสิ่ งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงือ่ นไขการจบการศึกษา (สาหรับนักศึกษาแผน ก)
5.7.5 นักศึกษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระโดยการสอบ ปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดย
คณะกรรมการที่ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ แ ต่ ง ตั้ ง และน าวิท ยานิ พ นธ์ /การค้ น คว้ า อิส ระที่ พิม พ์ แ ละเย็บ เล่ ม เรี ย บร้ อยแล้ ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาในการสอบรายวิชา แบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ ต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือกให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรั บภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตรจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ ง และครั้ งหลังนี้จะต้ อได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถู กถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอืน่
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่
ได้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N
(ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงือ่ นไขต่ าง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบั ณฑิตศึ กษา พ.ศ.
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประเมินจากการมีส่วนร่ วมและพัฒนาการทางการเรียน การสอบรายวิชา
การสอบประมวลความรู้ การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบู รณ์ ซึ่ งการทวนสอบ
มาตรฐานผลสั มฤทธิ์ทางการศึ กษาในแต่ ละขั้นตอนจะดาเนินการโดยอาจารย์ ประจาวิชา อาจารย์ ที่ปรึ กษา คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 สอบผ่านรายวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ระดับ P ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
3.4 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.5 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่คณะนิติศาสตร์ แต่ งตั้ง และ
นาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ (สาหรับนักศึกษาแผน ก)
3.6 ได้ ระดับ S ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ อ งได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) (สาหรับ
นักศึกษา แผน ก)
3.8 นักศึกษาต้ องส่ งบทความสารนิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะพิจารณาส่ งไปตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
3.9 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะนิตศิ าสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

