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4.

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 หลักการและเหตุผล
เป็ นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนอกจากการขยายตัวทางด้ านกฎหมายมหาชนจะเป็ นไปอย่ างรวดเร็วและกว้ างขวางแล้ ว
บทบาทของนักกฎหมายมหาชนยังได้ รับการยอมรั บอย่ างสู งในสั งคมอีกด้ วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบทบาทในส่ วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการเมืองและระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน ดังจะเห็นได้ จากการที่รัฐได้ ออกกฎหมายใหม่ ๆ มาเพื่อบังคับใช้ เป็ นจํานวน
มาก เช่ น กฎหมายเกีย่ วกับวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง ซึ่งถือเป็ นกฎหมายทั่วไปที่กาํ หนดมาตรฐานขั้นตํ่าของกระบวนการใน
การวินิจฉัยสั่ งการของฝ่ ายปกครอง กฎหมายว่ าด้ วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่และหน่ วยงานของรัฐ กฎหมายว่ าด้ วย
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ ฯลฯ ซึ่งล้ วนแต่ เป็ นกฎหมายมหาชนทีอ่ อกมาเพือ่ กําหนดแนวทางที่ชัดเจนของการปฏิบัติงานของฝ่ าย
ปกครองให้ สอดคล้องกับสภาพของสั งคมและเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในส่ วนของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กไ็ ด้ มบี ทบัญญัตใิ ห้ จัดตั้งองค์ กรเพือ่ ควบคุมและตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐอย่างไม่
เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่ นดินของรัฐสภา นอกเหนือไปจากการทีม่ ขี ้ อกําหนดให้
จัดตั้งศาลปกครองภายในเวลาสองปี นับแต่ ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ อันจะต้ องอาศัยนักกฎหมายที่มคี วามรู้ ความเข้ าใจทางด้ าน
กฎหมายมหาชนอย่างถ่ องแท้ เป็ นจํานวนมากเพือ่ ตอบสนองภารกิจดังกล่าวนี้
อย่ างไรก็ดี หากพิจารณาในแง่ ของการศึกษาอบรมตามหลักสู ตรการศึกษาซึ่งคณะนิติศาสตร์ ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
แม้ สัดส่ วนของการศึกษาวิชากฎหมายมหาชนในหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี จะได้ รับการผลักดันให้ มีการขยายเพิ่มหน่ วยกิตมากขึน้
กว่ าแต่ ก่อน และซึ่ งมากกว่ าที่มีในหลักสู ตรของสถาบันการศึกษาอื่นที่มีการสอนวิชากฎหมายแล้ วก็ตาม แต่ ก็หาเป็ นการเพียง
พอที่จะฝึ กฝนให้ ผู้สําเร็จการศึกษาเป็ นนิติศาสตรบัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้ านกฎหมายมหาชนไม่ นอกจากนีใ้ นส่ วน
ของการศึกษาตามหลักสู ตรชั้นปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นเล่ า ก็มีเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์

มุ่งเน้ นหนักไปในทางทฤษฎีให้ ผู้ศึกษามีความรู้ กว้ างขวางลึกซึ้ง สามารถทําการวิเคราะห์ วิจัยเพือ่ พัฒนากฎหมายหรือกําหนดนิติ
นโยบายสํ าหรับอนาคตได้ อีกทั้งจะต้ องใช้ เวลาถึงสามปี เป็ นอย่างน้ อยในการศึกษา
ดังนั้น เพื่อสนองตอบต่ อความจําเป็ นเร่ งด่ วนในการผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ ความเข้ าใจในกฎหมายมหาชน เพื่อ
ออกไปเป็ นผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน สามารถนํ า ความรู้ ไปใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นสถาบันการศึกษาที่เพียบพร้ อม
ไปด้ วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ านกฎหมายมหาชน ทั้งมีศักยภาพอยู่ในระดับที่ไม่ อาจปฏิเสธภาระหน้ าที่ในการ
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ในเรื่องกฎหมายมหาชนได้ จึงได้ ดําริที่จะให้ มีการดําเนินงานโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชนขึน้
4.2

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ความรู้ และฝึ กฝนการใช้ กฎหมายมหาชน
2. เพื่อผลิตนักกฎหมายมหาชนในระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปรั บ
ใช้ กฎหมาย สามารถนําความรู้ ในทางทฤษฎีไปใช้ แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. สร้ า งเสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจในแนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ใ หม่ ๆ เกี่ย วกับ กฎหมายมหาชนทั้ ง ในและ
ต่ างประเทศ
4. เพื่อยกระดับคุณภาพนักกฎหมายให้ สามารถสนองนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในด้ านการปฏิรูป
การเมืองและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2546 เป็ นต้ นไป

6.

คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิเข้ าศึกษา
1. เป็ นผู้สําเร็ จการศึ กษาชั้ นปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรื อต่ างประเทศที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. เป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2529
3. ผ่ านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีค่ ณะนิตศิ าสตร์ กาํ หนด
7.

8.

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ใช้ วธิ ีการสอบข้ อเขียน และสอบสั มภาษณ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษา
ลักษณะของโครงการเป็ นการศึกษาภาคคํ่าตามระบบทวิภาค หลักสู ตรของโครงการนีม้ ิได้ เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร
ในระดับปริ ญญาโท หากแต่ เป็ นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะที่สมบูรณ์ ในตัวเอง การศึกษาตามโครงการนี้จะเน้ นให้ ผู้ศึกษาได้ มี
ความรู้ ท้ังทางด้ านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เป็ นอยู่โดยจะศึกษาทั้งทางด้ านทฤษฎีควบคู่กับการแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ แต่ ละเรื่อง
ในทางปฏิบัติ ลักษณะการสอนจะเป็ นในรู ปของการบรรยายควบคู่กับการสั มมนา เน้ นปัญหาในทางปฏิบัติ อันจะทําให้ ผู้สําเร็ จ
การศึกษาในโครงการนีส้ ามารถเข้ าใจในตัวกฎหมายมหาชน ในขณะเดียวกันก็สามารถนําไปใช้ แก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ ในทางปฏิบัติได้
ด้ วย

อนึ่ง โครงการนีเ้ ป็ นโครงการศึกษาภาคคํ่า ช่ วงเวลาของการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 17.30 – 19.30 น. (สํ าหรับวิชา 2
หน่ วยกิต) และเวลา 17.30 – 20.30 น. (สํ าหรับวิชา 3 หน่ วยกิต) ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้ องมีเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 80 ของ
เวลาในห้ องเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิสอบได้
9.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และไม่ เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ

10. การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาทีห่ นึ่งลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาทีส่ องลงทะเบียนเรียน
รวม

12
13
25

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
11.1.1 การวัดผลแบ่ งเป็ น 6 ระดับ คือ
ระดับ A
AB+
B
C
F
11.1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับเฉพาะลักษณะวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตาํ่ กว่ า B
11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
สอบผ่านทุกลักษณะวิชาตามหลักสู ตรและได้ ค่าระดับทุกลักษณะวิชาไม่ ตาํ่ กว่ า B
12. งบประมาณ
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิต เฉลีย่ ประมาณคนละ 37,600 บาท
13. หลักสู ตรการศึกษา
13.1 จํานวนหน่ วยกิตลอดหลักสู ตร
ภาคการศึกษาทีห่ นึ่ง
ภาคการศึกษาทีส่ อง
รวม

12
13
25

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

13.2 รายวิชา
รหัส
รายวิชา
น.560
LA.560
น.561
LA.561
น.562
LA.562
น.563
LA.563
น.564
LA.564
น.565
LA.565
น.566
LA.566
น.567
LA.567
น.568
LA.568
น.569
LA.569

ปรัชญาและหลักการพืน้ ฐานในกฎหมายมหาชน
Philosophy and Basic Concepts of Public Law
สิ ทธิเสรีภาพ
Fundamental Rights and Liberties
สถาบันทางการเมืองและองค์ กรตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐ
Political Institutions and Organ Inspecting the Exercise of
State Power
การจัดระเบียบราชการบริหาร
Administrative Organization
การคลังสาธารณะและวิธีการงบประมาณของไทย
Public Finances and Budgetary Procedure in Thailand
การกระทําทางปกครองและความรับผิดของฝ่ ายปกครอง
Administrative Actions and Administration’ s Liabilities
การควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
Legal Control of Administration, Administative Courts
and Administrative Court Procedure
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Public Economic Law
หลักการพืน้ ฐานและปัญหาในกฎหมายระหว่ างประเทศ
Fundamental Principles and Problems in International Law
สั มมนากฎหมายมหาชน
Seminar on Public Law

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
2 (2-0)
2 (2-0)
3 (3-0)

2 (2-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

2 (2-0)
2 (2-0)
3 (3-0)

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

รายวิชา

น.560
น.561
น.562
น.563
น.564

ปรัชญาและหลักการพืน้ ฐานในกฎหมายมหาชน
สิ ทธิเสรีภาพ
สถาบันทางการเมืองและองค์ กรตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐ
การจัดระเบียบราชการบริหาร
การคลังสาธารณะและวิธีการงบประมาณของไทย

รวม

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
2 (2-0)
2 (2-0)
3 (3-0)
2 (2-0)
3 (3-0)

12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

รายวิชา

น.565
น.566

การกระทําทางปกครองและความรับผิดของฝ่ ายปกครอง
การควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณา
คดีปกครอง
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
หลักการพืน้ ฐานและปัญหาในกฎหมายระหว่ างประเทศ
สั มมนากฎหมายมหาชน

น.567
น.568
น.569

รวม

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
3 (3-0)
3 (3-0)
2 (2-0)
2 (2-0)
3 (3-0)

13 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
น560
LA560

ปรัชญาและหลักการพืน้ ฐานในกฎหมายมหาชน
2 หน่ วยกิต
Philosophy and Basic Concepts of Public Law
ศึกษาปรัชญา หลักการพืน้ ฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน ข้ อความคิดสํ าคัญ และสถาบันต่ างๆ ในกฎหมาย
มหาชน นิติวิธีของกฎหมายมหาชน แนวความคิดต่ าง ๆ ในการจัดโครงสร้ างองค์ กรผู้ใช้ อํานาจรั ฐรวมตลอดถึงสาขาต่ าง ๆ ของ
กฎหมายมหาชน

สิ ทธิเสรีภาพ
2 หน่ วยกิต
Fundamental Rights and Liberties
ศึ กษาข้ อความคิดว่ าด้ ว ยศั กดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ สิ ทธิมนุ ษยชน สิ ทธิ และเสรี ภาพตามรั ฐธรรมนู ญ การจําแนก
ประเภทสิ ทธิเสรีภาพ การให้ ความคุ้มครองสิ ทธิเสรีภาพให้ แก่ราษฎร รวมตลอดถึงปัญหาในเรื่องเนือ้ หา ขอบเขตการจํากัดและการ
ประกันสิ ทธิเสรีภาพเฉพาะเรื่อง เช่ น สิ ทธิในการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารของราชการ เป็ นต้ น
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สถาบันทางการเมืองและองค์ กรตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐ
3 หน่ วยกิต
Political Institutions and Organ Inspecting the Exercise of State Power
ศึกษาการนําเอาหลักการแบ่ งแยกอํานาจไปปรั บใช้ ในการสถาปนาสถาบันทางการเมืองต่ างๆ ภารกิจของสถาบันทาง
การเมืองของรั ฐ กระบวนการในการถ่ วงและดุลอํานาจระหว่ างสถาบันทางการเมืองต่ างๆ รู ปแบบต่ างๆ ของการจัดโครงสร้ าง
องค์ กรที่ปฏิบัติภารกิจหลักทางด้ านบริหาร หลักเกณฑ์ การทํางานขององค์ กรรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ พรรคการเมืองและ
การเลือกตั้ง ข้ อความคิดว่ าด้ วยองค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ องค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทําหน้ าที่ควบคุม
ตรวจสอบองค์ กรผู้ใช้ อํานาจรั ฐ (คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ) ภารกิจและอํานาจหน้ าที่ของ
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิน รั ฐ สภา ศึ ก ษาหลัก ความเป็ นกฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ และการควบคุ ม ตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายโดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศึ ก ษาอํา นาจหน้ า ที่ แ ละวิ ธี พิ จ ารณา ตลอดจนผลของคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญ
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การจัดระเบียบราชการบริหาร
2 หน่ วยกิต
Administrative Organization
ศึกษาข้ อความคิดว่ าด้ วยนิติบุคคลในระบบกฎหมายมหาชน แนวความคิดในการจัดระเบียบราชการบริหาร ระเบียบ
บริหารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้ องถิ่นในประเทศไทย หลักเกณฑ์ การแบ่ งแยกอํานาจหน้ าที่และภารกิจของกิจการ
ส่ วนกลางและส่ วนท้ องถิ่น รู ปแบบการจัดระเบียบราชการบริ หารส่ วนท้ องถิ่นในประเทศไทย ความสั มพันธ์ ในทางกฎหมาย
ระหว่ างผู้มีอํานาจกํากับดูแลและองค์ การที่ปฏิบัติภารกิจส่ วนท้ องถิ่น ลักษณะทางกฎหมาย ภารกิจ ตลอดจนอํานาจหน้ าที่ของ
องค์ การซึ่งจัดทําบริการสาธารณะประเภทอืน่ เช่ น องค์ การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
น564
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การคลังสาธารณะและวิธีการงบประมาณของไทย
3 หน่ วยกิต
Public Finances and Budgetary Procedure in Thailand
ศึกษาทฤษฎีการคลังสาธารณะ ประเ ภทต่ างๆ ของรายได้ สาธารณะ แนวคิดและหลักปฏิบัติในการใช้ จ่ายเงินแผ่ นดิน การ
แบ่ งประเภทของการใช้ จ่าย หนีส้ าธารณะและการบริหารหนีส้ าธารณะ ศึกษาทฤษฎีงบประมาณและแนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับ

กระบวนการงบประมาณของไทย ศึ กษาวิเคราะห์ กฎหมายสารบัญญัติของไทยในเรื่ องดังกล่ าว โดยเฉพาะอย่ างยิ่งรั ฐธรรมนูญ
กฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่ าด้ วยเงินคงคลัง รวมทั้งกฎหมายว่ าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน
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การกระทําทางปกครองและความรับผิดของฝ่ ายปกครอง
3 หน่ วยกิต
Administrative Actions and Administration’ s Liabilities
ศึ กษาหลักความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ความหมาย ลักษณะ รู ปแบบการกระทําต่ างๆของ
องค์ กรฝ่ ายปกครอง ศึกษาองค์ ประกอบและเงื่อนไขแห่ งความสมบูรณ์ ของคําสั่ งทางปกครอง การเกิดผลและการสิ้นผลของคําสั่ ง
ทางปกครอง การเพิกถอนและการยกเลิกคําสั่ งทางปกครอง การขอให้ พจิ ารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ดุลพินิจและหลักทั่วไป
ว่ าด้ วยการใช้ ดุลพินิจ สั ญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทางปกครอง ตลอดจนความรับผิดของฝ่ ายปกครองโดยศึกษากฎหมายสาร
บัญญัตแิ ละวิธีสบัญญัตขิ องไทยในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายว่ าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่ า
ด้ วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
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การควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
3 หน่ วยกิต
Legal Control of Administration, Administative Courts and Administrative Court Procedure
ศึกษารู ปแบบและวิธีการควบคุมฝ่ ายปกครอง ทั้งการควบคุมโดยองค์ กรภายในฝ่ ายปกครองเอง และการควบคุมโดย
องค์ กรภายนอกฝ่ ายปกครอง ศึกษาความหมาย ความเป็ นมา และอํานาจหน้ าที่ตลอดจนโครงสร้ างของศาลปกครองไทย ศึกษาวิธี
พิจารณาคดีปกครองและหลักการอันเป็ นรากฐานของวิธีพิจารณาคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้ องคดี การดําเนินกระบวนพิจารณา
ระบบการพิ จ ารณาพิ พ ากษาแบบสองชั้ น คํ า พิ พ ากษาและการบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษา การอุ ท ธรณ์ คํ า พิ พ ากษา ตลอดจน
ความสั มพันธ์ และการแบ่ งแยกเขตอํานาจของศาลปกครองออกจากองค์ กรตุลาการอืน่
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กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
2 หน่ วยกิต
Public Economic Law
ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้ าที่ของรัฐ บทบาทและภารกิจหน้ าที่ของรัฐในระบบ
เศรษฐกิจปัจจุบัน รูปแบบและกลไกทางกฎหมายทีร่ ัฐใช้ ในการดําเนินบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รู ปแบบ
ต่ าง ๆ ของการให้ เอกชนเข้ ามาจัดทําบริการสาธารณะทีร่ ัฐดําเนินการอยู่แต่ ด้งั เดิม
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หลักการพืน้ ฐานและปัญหาในกฎหมายระหว่ างประเทศ
2 หน่ วยกิต
Fundamental Principles and Problems in International Law
ศึ กษาถึงสิ ทธิและหน้ าที่ ตลอดจนเขตอํานาจของรั ฐและองค์ การระหว่ างประเทศในฐานะที่เป็ นบุคคลในกฎหมาย
ระหว่ างประเทศ ผลทางกฎหมายของสนธิสัญญาและของข้ อมติในองค์ การระหว่ างประเทศที่มีต่อระบบกฎหมายภายใน หน้ าที่
และบทบาทของฝ่ ายปกครองในการดําเนินการและบังคับการให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสนธิสัญญาระหว่ าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับสิ ทธิมนุษยชน รวมทั้งการใช้ กฎหมายระหว่ างประเทศในประเทศไทย ปัญหา
เกี่ยวกับเขตอํานาจรั ฐ ตลอดจนพันธกรณีของไทยที่มีต่อองค์ การระหว่ างประเทศ เช่ น องค์ การการค้ าโลก (WTO) และกองทุน
การเงินระหว่ างประเทศ (IMF)
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สั มมนากฎหมายมหาชน
3 หน่ วยกิต
Seminar on Public Law
ศึกษาประเด็นตางๆ ที่เปนปญหากฎหมายมหาชนในประเทศไทย โดยนําปญหานั้นมาเปนหัวขอสัมมนาเพื่อศึกษา
วิเคราะหรวมกัน ทั้งนี้เพื่อหาทางเลือกตาง ๆ ในการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหานั้น ๆ ใหสอดคลองกับทฤษฎี

