หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะนิติศาสตร์ ดําเนินการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาไทย
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws
น.ม.
LL.M.

3. วิชาเอก
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 7 วิชาเอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่
1. หมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ
2. หมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน
3. หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ
4. หมวดวิชาเอกกฎหมายเพือ่ การพัฒนา
5. หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม
6. หมวดวิชาเอกกฎหมายภาษีอากร
7. หมวดวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา..........ปีการศึกษา ..........................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที่ 15.1.1
ครั้งที่ 23/2555 เมื่อวันที่ 20 เดือน 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา มร.ในการประชุม ครั้งที่ 8/2555.......
เมื่อวันที่.....25.....เดือน...มิถุนายน....พ.ศ....2555........
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่...............เดือน......................พ.ศ..........................
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่...............เดือน......................พ.ศ..........................
 สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่...............เดือน......................พ.ศ..........................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่วา่ เป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ตุลาการ
8.2 พนักงานอัยการ
8.3 ตํารวจ
8.4 พนักงานฝ่ายปกครอง
8.5 ทนายความ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
นายประเสริฐ

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง

วุฒิการศึกษา
- D.S.U.

8.6
8.7
8.8
8.9

อาจารย์
นิติกร
ที่ปรึกษากฎหมาย
อื่น ๆ

สาขาวิชา
- Sociologie du

สถานศึกษา
Paris II

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

France

2535
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตัณศิริ

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ศาสตราจารย์
- LL.M.

2.

นายกิจบดี
ก้องเบญจภุช

- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- D.E.A. de
ศาสตราจารย์ - D.E.A. de
ดร.
- D.E.A. de
- Docteur en droit
- ศศ.ม.

3.

4.

5.

นายจรัล
เล็งวิทยา

น.ส.สุมาลี
วงษ์วิฑิต

นางวิณัฏฐา
แสงสุข

รอง
ศาสตราจารย์

- บธ.ม.
- ค.บ.
- น.บ.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง

- M.C.J.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- พัฒนบริหารศาสตร
ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต
ดร.
- M.CJ.
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
-

เนติบัณฑิตไทย
น.บ.
น.ด.
LL.M.
Certificate

- น.ม.
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- น.บ.

สาขาวิชา
Droit
- Commercial Law
- Sociologie
- Droit Public
- Connaissance de
Tiers Monde
- Droit Public
- เศรษฐศาสตร์
การเมืองการบริหาร
- บริหารธุรกิจ
- การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
ชั้นสูง
- Criminal Justice
- การบริหารการพัฒนา
- Comparative
Jurisprudence
- กฎหมายพาณิชย์
- International and
Comparative Law
- English legal
Methods
- นิติศาสตร์

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

University of California
(Berkeley)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Paris VII
Paris VII
Paris VII

U.S.A.

2517

ไทย
France
France
France

2514
2533
2532
2531

Paris II
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

France
ไทย

2530
2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศาลยุติธรรม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2553
2523
2520
2540

Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Howard University

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย

2532
2521
2517
2546

U.S.A.

2534

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Chicago-Kent College
of Law (IIT)
University of
Cambridge
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.

2525
2524
2553
2549

U.K.

2552

ไทย
ไทย
ไทย

2544
2537
2536

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเรียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
(การวิเคราะห์หลักสูตร)
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งระบบในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องคํานึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาให้ทัน
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นเมื่อกระแสโลกเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนมีผล
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ทําให้กฎหมายหรือ กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวง ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ศึกษาที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในเป้าหมาย ประกอบกับต้องสร้างความ
ชํานาญทางกฎหมายเฉพาะด้านในแต่ละสาขา รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการนําความเชี่ยวชาญ
ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตรนั้น
ได้คํานึงถึงคุณภาพของสังคม โดยหลักสูตรมีส่วนในการสร้าง สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้าง
คนออกไปสู่สังคมที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมจึงมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการออก
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมตลอดถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศที่ทําอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เหล่านี้นํามาสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้สอนในสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมที่มีผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของความรู้ที่แพร่หลาย การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องเน้นถึงความเข้าใจใน
บริบทของสังคมที่แตกต่างแต่ต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ต้องผสานการใช้เทคโนโลยีกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอย่างมีอารยะ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หลักสูตรนิติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ทางวิชาชีพซึ่งต้องมีการบูรณาการนําไปประยุกต์ใช้กับการงาน
อาชีพในทุกสาขา
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- RAM6000 (RU 600) ความรู้คู่คุณธรรม
- RAM 6003 (RU 603) บัณฑิตศึกษา
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรที่ต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตนักกฎหมายให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะนิติศาสตร์วา่ คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
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1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนาความรู้ในทางสายวิชาชีพกฎหมายจากระดับ พื้นฐาน
ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะระดับสูงขึ้นที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพนําไปสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถให้พัฒนาตามธรรมชาติได้เต็มตามศักยภาพ มุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาวิชาการ
และการค้นคว้า วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจ จึงสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education; TQF : HEd)”
1.4 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร
1.4.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนทั้งทางวิชาและทางอาชีพ สามารถจัดการวินิจฉัยอย่างผู้รู้
ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักการเหตุผลค่านิยมอันดีงามในปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ไม่มีข้อมูลทาง
จรรยาบรรณหรือระเบียบบังคบเพียงพอ มีความริเริ่มทบทวนและแก้ไข ปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมจัดการกับปัญหาและข้อโต้แย้ง
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในสภาพแวดล้อม
ของการทํางานและในชุมชนให้กว้างขวางขึ้น
1.4.2 ด้านความรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อย่างลึกซึ้งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจัยหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพได้ในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและนําไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ตลอดถึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชีพรวมถึง ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรับรู้เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1.4.3 ด้านทักษะและปัญญา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนํา ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปจัดการบริบทที่ไม่
คาดคิด และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ มาพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถนําความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย ไปวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ
หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ
1.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

6
เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทาง
วิชาชีพได้ด้วย ตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ แสดงออก
ทักษะการเป็นผู้นาํ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกลุ่ม
1.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ และสื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
- จัดทําแผนการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ/ - ประเมินหลักสูตรตามแผนที่วางไว้
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
- กระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้อดคล้อง - ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการ
กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ศึกษาและความต้องการของสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ตามความต้องการของสังคม
3. ปรับปรุงคุณภาพการเรียน
- วิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชา
การสอน
ทุกกระบวนวิชา
- ปรับปรุงแผนการสอน

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและวิจัย

- สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้โดย
การศึกษา ดูงาน เข้าร่วมอบรม
ประชุมสัมมนา ทําวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่
สังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- แผนการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ประเมินแล้ว
- รายงานผลการประเมินการใช้
หลักสูตร
- รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจของบัณฑิต
- การประเมินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
- มีรายละเอียดของรายวิชาครบ
ทุกกระบวนวิชา
- รายงานผลการวิเคราะห์ราย
ละเอียด ของรายวิชา
- เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
ที่ปรับปรุงแล้ว
- ปริมาณการศึกษา ดูงาน อบรม
ประชุมสัมมนาของอาจารย์
- ปริมาณผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน กรกฎาคม - เดือน ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ธันวาคม - เดือน มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาโท)
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในชัน้ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 2.75 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ดังกล่าว ต้องมีประสบการณ์การทํางานมาแล้วไม่ต่ํากว่า 2 ปี
3. ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เคยถูกไล่ออกออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากกระทําความผิดหรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดไว้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ถ้ามี)
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา (ถ้ามี)
ไม่มี
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ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การรับเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือรับเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือ
วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย
- จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
- โครงสร้างหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
หมวดวิทยานิพนธ์
การสอบประมวลความรู้

จํานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2
(10)
9
18
9
12
-

จํานวนหน่วยกิต แผน ข
(10)
9
24
9
6*
0

*การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบต้องสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตร และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
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- รายวิชา (ระบุรหัส/ชื่อวิชาภาไทย-ภาษาอังกฤษ/จํานวนหน่วยกิต/จํานวนชั่วโมงบรรยาย/จํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชาประกอบด้วยหลักสูตร 3 ตัวดังนี้
LAW หมายถึง รหัสในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เลขรหัสวิชาตัวที่หนึ่ง (หลักหน่วย)
6000 หมายถึง กระบวนวิชาหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
6800 หมายถึง กระบวนวิชาหมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวมทั้งกระบวนวิชาเลือกไม่สังกัด
หมวดวิชาเอกใด ทั้งแผน ก 2 และแผน ข
7096 หมายถึง กระบวนวิชาการศึกษาอิสระ (หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรแผน ข)
7097 หมายถึง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรแผน ข
7099 หมายถึง วิทยานิพนธ์ (หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรแผน ก 2)
เลขรหัสวิชาตัวที่สอง (หลักสิบ)
1 หมายถึง กระบวนวิชา เอกกฎหมายธุรกิจ
2 หมายถึง กระบวนวิชา เอกกฎหมายมหาชน
3 หมายถึง กระบวนวิชา เอกกฎหมายระหว่างประเทศ
4 หมายถึง กระบวนวิชา เอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา
5 หมายถึง กระบวนวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม
6 หมายถึง กระบวนวิชา เอกกฎหมายภาษีอากร
7 หมายถึง กระบวนวิชา เอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
8 หมายถึง กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/การสอบประมวลความรู้
เลขรหัสวิชาตัวที่สามและตัวที่สี่ (หลักร้อยและหลักพัน)
0 - 20 หมายถึง อนุกรมกระบวนวิชา
* หมายถึง หลักสูตรใหม่
** หมายถึง หลักสูตรปรับปรุง
*** หมายถึง กระบวนวิชาที่มีฐานะเป็นวิชาบังคับหมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและ
หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม และเป็นวิชาเลือกทั่วไปสําหรับหมวด
วิชาเอกกฎหมายอื่น ๆ
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก 2 และหลักสูตร แผน ข
1. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (หมวดวิชาเอกกฎหมาย
ธุรกิจ)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LA 611) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 (3-0-9)
(LA 602) (Principle of Civil and Commercial Law)
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3 (3-0-9)
(LA 604) (Theory of Private Law)
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 614) (Advanced Taxation)
LAW6104 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
3 (3-0-9)
(LA 620) (Law on Business Organizations)
LAW6105 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-9)
(LA 616) (Law on Intellectual Property)
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LA 617) (International Trade and Investment)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 615) (Advanced Lab our Law)
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 622) (Advanced Insurance Law)
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LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
(LA 610) (Advanced Problems in Business Law)
LAW6109 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
(LA 612) (Law on Financial Institutions)
LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
(LA 613) (Industrial and Investment Law)
LAW6111 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
(LA 618) (Law on Trade and Accounting)
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
(LA 619) (Maritime Law)
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
(LA 621) (Economic Law)
LAW6114 สัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
(LA 623) (Seminar on Law of International Business Transaction)
LAW6115 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
(LA 624) (Law on Business Planning)
LAW6116 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(LA 627) (Law on Real Estate Development)
LAW6117 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
(LA 628) (Advanced Law on Securities)
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
(LA 626) (Comparative Commercial Law)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
(LA 800) (Thesis)

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)
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)

2. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (หมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
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LAW6801 นิติปรัชญา
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(LA 611) Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(LA 602) (Principle of Civil and Commercial Law)
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
(LA 604) (Theory of Private Law)
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
(LA 614) (Advanced Taxation)
LAW6104 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
(LA 620) (Law on Business Organizations)
LAW6105 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(LA 616) (Law on Intellectual Property)
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
(LA 615) (Advanced Labor Law)
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(LA 617) (International Trade and Investment Law)

3 (3-0-9)

LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
(LA 626) (Comparative Commercial Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
(LA 622) (Advanced Insurance Law)
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
(LA 610) (Advanced Problems in Business Law)
LAW6109 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
(LA 612) (Law on Financial Institutions)
LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
(LA 613) (Industrial and Investment Law)
LAW6111 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
(LA 618) (Law on Trade and Accounting)
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
(LA 619) (Maritime Law)
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ

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)

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)
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(LA 621) (Economic Law)
LAW6114 สัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
(LA 623) (Seminar on Law of International Business Transaction)
LAW6115 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
(LA 624) (Law on Business Planning)
LAW6116 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(LA 627) (Law on Real Estate Development)
LAW6117 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
(LA 628) (Advanced Law on Securities)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
LAW7096 การศึกษาอิสระ
(LA 797) (Independent Study)
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้
(LA 798) (Comprehensive Examination)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
6 (0-0-18)
0 (0-0-0)

3. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (หมวดวิชาเอกกฎหมาย
มหาชน)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LA 634) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-9)
(LA 603) (Philosophy and Principles of Public Law)
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LW 641) (Advanced Constitutional Law and Political Institutions)
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LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
(LW 642) (Advanced Administrative Law)
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
(LA 648) (Advanced Administrative Procedure)
LAW6205 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
(LA 643) (Constitutional Cases)
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
เลือก
(LA 635) (Advanced Public Financial Law) 1
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
วิชา
(LA 636) (Economic Public Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชัน้ สูง
(LA 637) (Advanced Electoral and Parliamentary Law)
LAW 6209 กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ
(LA 638) (Law on Public Authorities)
LAW 6210 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบริการสาธารณะ
(LA 639) (Law on Public Service Administrations)
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
(LA 640) (French Administrative Law)
LAW6212 กฎหมายปกครองเยอรมัน
(LA 641) (German Administrative Law)
LAW 6213 กฎหมายปกครองแองโกลแซกซอน
(LA 642) (Angle-Saxon Administrative Law)
LAW6214 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน
(LA 644) (Law on Public Liberty)
LAW6215 กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
(LA 645) (Administrative Science)
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
(LA 646) (Sociology of Law)
LAW6217 กฎหมายว่าด้วยระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ
(LW 643) (The Judicial Control on Constitutional)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
(LA 800) (Thesis)

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)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)

4. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (หมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต

15
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
(LA 501) (Legal Research Methodology)

2 (2-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต

RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LA 634) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-9)
(LA 603) (Philosophy and Principles of Public Law)
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LW 641) (Advanced Constitutional LAW and Political Institutions)
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LW 642) (Advanced Administrative Law)
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 648) (Advanced Administrative Procedure)
LAW6205 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-9)
(LA 643) (Constitutional Cases)
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 635) (Advanced Public Financial Law)
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
(LA 636) (Economic Public Law)
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LA 646) (Sociology of Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชัน้ สูง
3 (3-0-9)
(LA 637) (Advanced Electoral and Parliamentary Law)
LAW 6209 กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ
3 (3-0-9)
(LA 638) (Law on Public Authorities)
LAW 6210 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบริการสาธารณะ
3 (3-0-9)
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(LA 639) (Law on Public Service Administrations)
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
(LA 640) (French Administrative Law)
LAW6212 กฎหมายปกครองเยอรมัน
(LW 641) (German Administrative Law)
LAW 6213 กฎหมายปกครองแองโกลแซกซอน
(LA 642) (Angle-Saxon Administrative Law)
LAW6214 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน
(LA 644) (Law on Public Liberty)
LAW6215 กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
(LA 645) (Administrative Science)
LAW6217 กฎหมายว่าด้วยระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ
(LW 643) (The Judicial Control on Constitutional)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
LAW7096 การศึกษาอิสระ
(LA 797) (Independent Study)
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้
(LA 798) (Comprehensive Examination)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
6 (0-0-18)
0 (0-0-0)

5. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (หมวดวิชาเอก
กฎหมายระหว่างประเทศ)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(LA 652) (Graduate Seminar in Law)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
(LA 650) (Advanced International Law)
LAW 6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
(LA 651) (Law of Treaties)
LAW 6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
(LA 653) (Advanced International Organizations Law)
LAW 6304 กฎหมายทะเล
(LA 654) (Law of the Sea)
LAW 6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(LA 655) (International Economic Law)
LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(LA 617) (International Trade and Investment Law) เลือก
LAW 6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
1 วิชา
(LA 681) (International Environmental Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6306 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
(LA 656) (Law on Regional Organization)
LAW6307 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
(LA 657) (Private International Law)
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
(LA 658) (International Criminal Law)
LAW 6309 กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
(LA 659) (Law of War)
LAW6310
(LA 660)
LAW6311
(LA 661)
LAW6312
(LA 662)
LAW 6313
(LA 663)
LAW 6314
(LA 664)
LAW6315

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)
3 (3-0-9)

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
3 (3-0-9)
(Public International Law on Diplomatic and Consular Relations)
สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-9)
(Human Rights)
กฎหมายอากาศและอวกาศ
3 (3-0-9)
(Air and Space Law)
กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(International Labor Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ
3 (3-0-9)
(Law on Carriage by Land and Air)
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
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(LA 665) (International Tax Law)
LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ
(LA 666) (International Contracts)
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
(LA 667) (International Commercial Arbitration Law)
LAW6318 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
(LA 668) (European Union Law)
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
(LA 619) (Maritime Law)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
(LA 800) (Thesis)

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

12 (0-0-36)

6. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LA 652) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6118 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LA 617) (International Trade and Investment Law)
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 650) (Advanced International Law)
LAW6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
3 (3-0-9)
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(LA 651)
LAW6303
(LA 653)
LAW6304
(LA 654)
LAW6305
(LA 655)
LAW6409
(LA 681)
LAW6306

(Law of Treaties)
กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
(Advanced International Organizations Law)
กฎหมายทะเล
(Law of the Sea)
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Law)
เลือก
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
1
(International Environmental Law)
วิชา
กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาค
(LA 656) (Law on Regional Organization)
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
เลือก
(LA 658) (International Criminal Law)
2
LAW6318 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
วิชา
(LA 668) (European Union Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6307 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
(LA 657) (International Criminal Law)
LAW 6309
(LA 659)
LAW6310
(LA 660)
LAW6311
(LA 661)
LAW6312
(LA 662)
LAW 6313
(LA 663)
LAW 6314
(LA 664)
LAW6315
(LA 665)
LAW6316
(LA 666)
LAW6317

กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
(Law of War)
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
(Public International Law on Diplomatic and
Consular Relations)
สิทธิมนุษยชน
(Human Rights)
กฎหมายอากาศและอวกาศ
(Air and Space Law)
กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labor Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ
(Law on Carriage by Land and Air)
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
(International Tax Law)
สัญญาระหว่างประเทศ
(International Contracts)
กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ

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)
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)
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(LA 667) (International Commercial Arbitration Law)
LAW 6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3 (3-0-9)
(LA 619) (Maritime Law)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
LAW 7096 การศึกษาอิสระ
6 (0-0-18)
(LA 797) (Independent Study)
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้
0 (0-0-0)
(LA 798) (Comprehensive Examination)
7. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LA 672) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6401 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
3 (3-0-9)
(LA 670) (Law and social Development)
LAW6402 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
3 (3-0-9)
(LA 671) (Law on Urban and Rural Planning)
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
3 (3-0-9)
(LA 676) (Advanced Problems in Welfare and Social Security Law)
LAW6404 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3 (3-0-9)
(LA 678) (Law on Agriculture and Agricultural Institutions)
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
3(3-0-9)
(LA 674) (Anti–Trust Law)
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
3 (3-0-9)
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(LA 675) (Consumer Protection Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(LA 673) (Environmental Law)
LAW6408 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
(LA 679) (Law on Land Use Control)
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธที างกฎหมาย
(LA 625) (Legal Methodology of Crime)
LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(LA 681) (International Environmental Law)
LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
(LA 613) (Industrial and Investment Law)
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
(LA 615) (Advanced Labor Law)
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
(LA 622) (Advanced Insurance Law)
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
(LA 635) (Advanced Public Financial Law)
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
(LA 636) (Economic Public Law)
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
(LA 646) (Sociology of Law)
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(LA 655) (International Economic Law)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
(LA 800) (Thesis)

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)
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)

8. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
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LAW6801 นิติปรัชญา
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(LA 672) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6401 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
(LA 670) (Law and social Development)
LAW6402 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
(LA 671) (Law on Urban and Rural Planning)
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
(LA 676) (Advanced Problems in Welfare and Social Security Law)
LAW6404 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
(LA 678) (Law on Agriculture and Agricultural Institutions)
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
(LA 674) (Anti–Trust Law)
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
(LA 675) (Consumer Protection Law)

3 (3-0-9)

LAW6407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(LA 673) (Environmental Law)
LAW6408 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
(LA 679) (Law on Land Use Control)
LAW6409 กฎหมายเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(LA 681) International Environmental Law)
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
(LA 625) (Legal Methodology of Crime)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
(LA 615) (Advanced Labor Law)
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
(LA 622) (Advanced Insurance Law)
LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
(LA 613) (Industrial and Investment Law)
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
(LA 635) (Advanced Public Financial Law)
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
(LA 636) (Economic Public Law)
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย

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)
เลือก
2
วิชา

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)
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(LA 646) (Sociology of Law)
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(LA 655) (International Economic Law)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
LAW7096 การศึกษาอิสระ
(LA 797) (Independent Study)

การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้
(LA 798) (Comprehensive Examination)

3 (3-0-9)
6 (0-0-18)

0 (0-0-0)

9. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 แบบ ก 2 (หมวดวิชาเอกบริหารงาน
ยุติธรรม)

- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LA 649) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคําพิพากษา
3 (3-0-9)
(LA 647) (Policy on Crime and Post Conviction Process)
LAW6502 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-9)
(LA 684) (Diversion of Offenders from Criminal Justice Processes)
LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-9)
(LA 686) (Human Rights and Criminal Justice Processes)
LAW6504 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 687) (Advanced Juvenile Justice)
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 691) (Advanced Criminal Procedure)
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LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(LA 696) (Advanced Criminal Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธที างกฎหมาย
(LA 625) (Legal Methodology of Crime)
LAW6506 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธพี ิจารณาคดียาเสพติด
(LA 685) (Narcotics Law and Procedure)
LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(LA 690) (Criminal Justice Administration)
LAW6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
(LA 695) (Advanced Criminology and Penology)
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
(LA 646) (Sociology of Law)
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
(LA 658) (International Criminal Law)
LAW6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญา
(LA 697) (Seminar in Advanced Criminal Law)
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
(LA 698) (Advanced Contracts and Torts)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
(LA 800) (Thesis)

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)
12 (0-0-36)

10. รายวิชาสําหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)

25
(LA 649) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคําพิพากษา
(LA 647) (Policy on Crime and Post Conviction Process)
LAW 6502 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(LA 684) (Diversion of Criminal Justice Process)
LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(LA 686) (Human Rights and Criminal Justice)
LAW6504 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
(LA 687) (Advanced Juvenile Justice)
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธที างกฎหมาย
(LA 625) (Legal Methodology of Crime)
LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(LA 690) (Criminal Justice Administration)
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
(LA 691) (Advanced Criminal Procedure)
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(LA 696) (Advanced Criminal Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6506 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(LA 685) (Narcotics Law and Procedure)
LAW6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
(LA 695) (Advanced Criminology and Penology)
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
(LA 646) (Sociology of Law)
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
(LA 658) (International Criminal Law)
LAW6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
(LA 697) (Seminar in Advanced Criminal Law)
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
(LA 698) (Advanced Contracts and Torts)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
LAW7096 การศึกษาอิสระ
(LA 797) (Independent Study)
LAW7097 ประมวลความรู้
(LA 798) (Comprehensive Examination)

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)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
6 (0-0-18)
0 (0-0-0)

11. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 แบบ ก 2 (หมวดวิชาเอกกฎหมายภาษีอากร)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
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LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
3 (3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3 (3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3 (3-0-9)
(LW 620) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LW 601) (Advanced studies of income tax laws)
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
3 (3-0-9)
(LW 602) (Consumption taxes)
LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณา
3 (3-0-9)
คดีภาษีอากร
(LW 603) (Seminar on Tax investigation and procedures of tax cases)
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-9)
(LW 604) (Principle of tax accounting)
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LW 608) (Laws of international business taxation)
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
3 (3-0-9)
(LW 611) (Property Tax, Heritage Tax and Gift Tax)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6605 กฎหมายภาษีสําหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
3 (3-0-9)
(LW 605) (Tax laws on international trade and logistics)
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษี
3 (3-0-9)
(LW 606) (Seminar on tax planning)
LAW6607 กฎหมายภาษีสําหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
3 (3-0-9)
(LW 607) (Tax laws on business re-structuring)
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครือ่ งมือและธุรกรรมทางการเงิน
3 (3-0-9)
(LW 609) (Tax laws on business re-structuring)
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LAW6610
(LW 610)
LAW6612
(LW 612)
LAW6613
(LW 613)
LAW6614
(LW 614)
*LAW6615

ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
(Comparative studies on tax Law theories)
สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
(Seminar on public finance and taxation theories)
ภาษีสรรพสามิต
(Excise Tax)
ภาษีศุลกากร
(Customs Law)
หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
(Legal Principles and Theories of the Revenue Code)
*LAW6616 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
(Accounting Principles for Lawyers)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
(LA 800) (Thesis)
12. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แผน ข (หมวดวิชาเอกกฎหมายภาษีอากร)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
(LA 500) (English for Legal Study)
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
(LA 501) (Legal Research Methodology)
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
(RU 600) (Knowledge and Morality)
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
(RU 603) (Graduate Study)
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(LW 620) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
(LW 601) (Advanced studies of income tax laws)
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
(LW 602) (Consumption taxes)
LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-3)
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)

2 (2-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
2 (2-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-9)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-9)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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คดีภาษีอากร
(LW 603) (Seminar on Tax investigation and procedures of tax cases)
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-9)
(LW 604) (Principle of tax accounting)
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษี
3 (3-0-9)
(LW 606) (Seminar on tax planning)
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LW 608) (Laws of international business taxation)
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
3 (3-0-9)
(LW 611) (Property Tax, Heritage Tax and Gift Tax)
*LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
3 (3-0-9)
(Legal Principles and Theories of the Revenue Code)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6605 กฎหมายภาษีสําหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
3 (3-0-9)
(LW 605) (Tax laws on international trade and logistics)
LAW6607 กฎหมายภาษีสําหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
3 (3-0-9)
(LW 607) (Tax laws on business re-structuring)
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครือ่ งมือและธุรกรรมทางการเงิน
3 (3-0-9)
(LW 609) (Tax laws on business re-structuring)
LAW6610 ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
(LW 610) (Comparative studies on tax Law theories)
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
3 (3-0-9)
(LW 612) (Seminar on public finance and taxation theories)
LAW6613 ภาษีสรรพสามิต
3 (3-0-9)
(LW 613) (Excise Tax)
LAW6614 ภาษีศุลกากร
3 (3-0-9)
(LW 614) (Customs Law)
*LAW6616 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-9)
(Accounting Principles for Lawyers)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
LAW7096 การศึกษาอิสระ
6 (0-0-18)
(LA 797) (Independent Study)
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้
0 (0-0-0)
(LA 798) (Comprehensive Examination)
13. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 แบบ ก 2 (หมวดวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
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LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
(LA 500) (English for Legal Study)
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
(LA 501) (Legal Research Methodology)
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
(RU 600) (Knowledge and Morality)
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
(RU 603) (Graduate Study)
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(LW 640) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
(LW 621) (Advanced Copyright Law)
LAW6702 กฎหมายเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
(LW 622) (Trade Mark Law, Geographical Identity Protection and
Unfair Competition)
*LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Advance Patent Law and Related Law)
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(LW 623) (International Trade Law)
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
(LW 625) (Arbitration)

2 (2-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
2 (2-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-9)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-9)
ไม่นับหน่วยกิต
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)

*LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(International Investment Law)
- หมวดวิชาเลือก 3 วิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
3 (3-0-9)
LAW624) (Alternative Dispute Resolution for Trade and Investment)
*LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประทศ
3 (3-0-9)
และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(Philosophy of International Intellectual Property Protection
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and Dispute Settlement in Intellectual Property Cases)
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
(LW 626) (Advanced Contracts and Torts)
*LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Transaction Law)
*LAW6709 กฎหมายพาณิชย์ทางอิเลคทรอนิคส์
(Law of E-commerce)
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
(LW 627) (Conflict of Law in Commercial Transactions)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
(LA 800) (Thesis)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)

14. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แผน ข (หมวดวิชาเอกวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ)
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 4 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 500) (English for Legal Study)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(LA 501) (Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3 (3-0-9)
(RU 600) (Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
(LA 601) (Philosophy of Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(LA 640) (Graduate Seminar in Law)
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
(LW 621) (Advanced Copyright Law)
LAW6702 กฎหมายเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม
(LW 622) (Trade Mark Law, Geographical Identity Protection and
Unfair Competition)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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*LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3 (3-0-9)
(Advance Patent Law and Related Law)
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LW 623) (International Trade Law)
*LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประทศ
3 (3-0-9)
และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(Philosophy of International Intellectual Property Protection
and Dispute Settlement in Intellectual Property Cases)
*LAW6709 กฎหมายพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิคส์
3 (3-0-9)
(Law of E-commerce)
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-9)
(LW 625) (Arbitration)
*LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(International Investment Law)
- หมวดวิชาเลือก รวม 3 วิชา 9 หน่วยกิต
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
3 (3-0-9)
(LW 624) (Alternative Dispute Resolution for Trade and Investment)
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LW 626) (Advanced Contracts and Torts)
*LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
(Electronic Transaction Law)
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
3 (3-0-9)
(LW 627) (Conflict of Law in Commercial Transactions)
- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
LAW7096 การศึกษาอิสระ
6 (0-0-18)
(LA 797) (Independent Study)
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้
0 (0-0-0)
(LA 798) (Comprehensive Examination)
กระบวนวิชาไม่สังกัดหมวดวิชาเอก
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 697) (Seminar in Advanced Criminal Law)
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
(LA 629) (Advanced Law on Securities)
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA698) (Advanced Contracts and Torts)
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 691) (Advanced Criminal Procedure)
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LAW6814
LA 692)
LAW6815
(LA 693)
LAW6816
(LA 694)
LAW6817
(LA 626)
LAW6818
(LA 696)

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ
(Comparative Criminal Justice Practices)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
(Advanced Civil Procedure)
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
(Comparative Law on Evidence)
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
(Comparative Commercial Law)
กฎหมายอาญาชั้นสูง
(Advanced Criminal Law)

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

แผนการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6101
LAW6102
LAW6103
LAW6105
LAW6118
LAW6802
LAW6104
LAW6803
LAW........
LAW........

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
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LAW........
LAW7099

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

3
12
15

รวมตลอดหลักสูตร

48

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สอบวิทยานิพนธ์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ แผน ข
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6101
LAW6102
LAW6103
LAW6105
LAW6118
LAW6802

LAW6104
LAW6106
LAW6803
LAW6817
LAW........
LAW……..
LAW........
LAW7096

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย

(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3
3

รวม

12

รวม

3
3
3
3
12

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายแรงงานชั้นสูง
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การศึกษาอิสระ

หน่วยกิต

3
3
3
6

34
รวม
LAW7097

รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6201
LAW6202
LAW6203
LAW6204
LAW6802
LAW........
LAW6205
LAW6206
LAW6207
LAW6803
LAW........
LAW.......
LAW7099

15

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ประมวลความรู้

0
รวมตลอดหลักสูตร
48
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน แผน ก แบบ ก 2
ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กฎหมายปกครองชั้นสูง
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
กฎหมายการคลังชั้นสูง
เลือก
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 1 วิชา
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน แผน ข

(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
12
15
48
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รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
(2)
(2)
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
(3)
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
(3)
3
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
3
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3
รวม
9
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
3
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
3
3
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3
รวม
12
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
3
LAW6205 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3
รวม
15
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
3
LAW……… วิชาเลือก
LAW……… วิชาเลือก
3
LAW........ วิชาเลือก
6
LAW7096 การศึกษาอิสระ
รวม
12
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
LAW7097 ประมวลความรู้
0
รวมตลอดหลักสูตร
48
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

36

LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6301
LAW6303
LAW6302
LAW6305
LAW6409
LAW6118
LAW6802
LAW6304
LAW6803
LAW........
LAW........
LAW........
LAW7099

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายทะเล
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3

เลือก
1 วิชา

3
12
3
3
3
3
12
3
12
15
48

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ แผน ข
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)

37
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง

3
3
3

รวม

LAW6118
LAW6302
LAW6305
LAW6409
LAW6802

LAW6304
LAW6803
LAW6306
LAW6308
LAW6318

LAW……..
LAW........
LAW........
LAW7096

LAW7097

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เลือก
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
1 วิชา
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายทะเล
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การศึกษาอิสระ
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

9

3
3
3
3
12
3
3
เลือก
2 วิชา

3
3
12
3
3
3
6
15
0
48

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก 2
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
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LAW6401 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
LAW6402 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
LAW6404 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
LAW6406 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW........ วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW........ วิชาเลือก
LAW7099 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
12
15
48

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา แผน ข
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6401
LAW6402

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9

39
LAW6403
LAW6404
LAW6406
LAW6802

ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
3
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3
รวม
12
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
3
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3
LAW6407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เลือก
LAW6408 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
3
2 วิชา
LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธที างกฎหมาย
รวม
12
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW......... วิชาเลือก
3
LAW…….. วิชาเลือก
3
LAW........ วิชาเลือก
3
LAW7096 การศึกษาอิสระ
6
รวม
15
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
LAW7097 ประมวลความรู้
0
รวมตลอดหลักสูตร
48
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม แผน ก แบบ ก 2
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6501
LAW6502
LAW6503

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคําพิพากษา
การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3

40
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
LAW6504 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW........ วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก

3
3
3
12
3
3
3
3

รวม

12

รวม
รวมตลอดหลักสูตร

3
12
15
48

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW........ วิชาเลือก
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารงานยุติธรรม แผน ข
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6501
LAW6502
LAW6503
LAW6802
LAW6813
LAW6818

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคําพิพากษา
การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
กฎหมายอาญาชั้นสูง
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3
3
12

41
LAW6504
LAW6505
LAW6507
LAW6803

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
อาชญากรรมและกระบวนวิธที างกฎหมาย
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW......... วิชาเลือก
LAW……. วิชาเลือก
LAW……. วิชาเลือก
LAW7096 การศึกษาอิสระ
รวม
LAW7097 ประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

3
3
3
3
12
3
3
3
6
15
0
48

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายภาษีอากร แผน ก แบบ ก 2
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6601
LAW6602
LAW6603
LAW6608
LAW6802
LAW……..
LAW6604
LAW6611
LAW6803
LAW……....

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
กฎหมายภาษีการบริโภค
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สัมมนาการตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หลักการบัญชีภาษีอากร
ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12

42
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW.......... วิชาเลือก
LAW7099 วิทยานิพนธ์
รวม

3
12
15

รวมตลอดหลักสูตร

48

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สอบวิทยานิพนธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเอกกฎหมายภาษีอากร แผน ข
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6601
LAW6602
LAW6603
LAW6608
LAW6615
LAW6802
LAW6604
LAW6606
LAW6611
LAW6803

LAW..........
LAW..........
LAW..........
LAW7096

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
กฎหมายภาษีการบริโภค
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สัมมนาการตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หลักการบัญชีภาษีอากร
สัมมนาการวางแผนภาษี
ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การศึกษาอิสระ

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
6
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รวม

15

รวมตลอดหลักสูตร

0
48

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
LAW7097 สอบประมวลความรู้
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
วิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6701
LAW6702

LAW6703
LAW6704
LAW6710
LAW6802
LAW6712
LAW6803
LAW........
LAW........
LAW........
LAW7099

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการ
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
12
15
48

44
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
วิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รหัส
LAW6000
LAW6001
RAM6000
RAM6003
LAW6801
LAW6701
LAW6702

LAW6703
LAW6704
LAW6710
LAW6802

LAW6706
LAW6709
LAW6712
LAW6803

LAW.........
LAW……..
LAW........
LAW7096

LAW7097

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการ
ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การศึกษาอิสระ
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2)
(2)
(3)
(3)
3
3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
6
15
0
48
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3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

ชื่อ-นามสกุล
นายนิมิตร
ชิณเครือ
นายจตุพร
วงศ์ทองสรรค์

นายวินัย ล้ําเลิศ

นางมรกต
ศรีจรุณรัตน์

5. 7 นายสุเมธ
. จานประดับ
6. 8 นายประโมทย์
. จารุนิล
7.

8.
9.

นายเรืองยศ
แสนภักดี

นายเพิ่มบุญ
แก้วเขียว
นายณฐ
สันตสว่าง

10.

นายประเทือง
ธนิยผล

11.

นายกิจบดี
ก้องเบญจภุช

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

รอง
- พบ.ม.
ศาสตราจารย์
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์
- M.S.
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

- น.บ.
- รป.ศ.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- พบ.ม.

สาขาวิชา
- การบริหารงาน
ยุติธรรม
- Comparative Law
- Political Sciences
- รัฐประศาสนศาสตร์

- พัฒนบริหารศาสตร์

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- พบ.ม.
- การบริหารงาน
ศาสตราจารย์
ยุติธรรม
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- Doctorat de 3
- Droit Public
ศาสตราจารย์ cycle
ดร.
- D.E.A.
- Droit Public

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Penns State
University
Mississippi State
University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2538

ไทย
ไทย
U.S.A.

2519
2517
2519

U.S.A.

2517

ไทย
ไทย

2514
2546

ไทย
ไทย
ไทย

2519
2517
2535

ไทย
ไทย

2521
2519

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

2538
2520
2519

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548

ไทย
ไทย

2520
2519

ไทย
ไทย
France

2527
2520
2529

France

2522

France
U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย

2521
2519
2516
2515
2530

ไทย
France
France
France

2521
2533
2532
2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Paris I, PanthéonSorbornne
Paris I, PanthéonSorbornne
- Certificate en Droit - Droit Administraitif Paris II
- LL.M.
- Law
New York University
- เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอง
- สค.ม.
- อาชญวิทยาและงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์
ยุติธรรม
- น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รอง
- D.E.A. de
- Sociologie
Paris VII
ศาสตราจารย์ - D.E.A. de
- Droit Public
Paris VII
ดร.
- D.E.A. de
- Connaissance de Paris VII
Tiers Monde

2520
2535
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
- Docteur en droit
- ศศ.ม.

12.

นายสมชัย
ศิริสมบูรณ์เวช

- บธ.ม.
- ค.บ.
- น.บ.
- Ph.D. (Pol.Sc.)

รอง
ศาสตราจารย์
ดร.
- M.P.A. (Pol.Sc.)
- M.A. (Pol.Sc.)

13.

นายพัฒนะ
เรือนใจดี

14.

นายกําธร
กําประเสริฐ

15.

นายประกอบ
ประพันธ์เนติวุฒิ

รอง
ศาสตราจารย์

- น.บ.
- พบ.ม.

- น.ม.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์ - น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์ - Dip. On Int’l Law
Teaching

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

Paris II
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

France
ไทย

2530
2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
The University of
Oklahoma
The University of
Oklahoma
Eastern New Mexico

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.

2553
2523
2520
2532

U.S.A.

2527

U.S.A.

2519

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย

2517
2537

ไทย
ไทย

2537
2533

- Comparative Law

S.M.U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

U.S.A.
ไทย

2516
2509

- Comparative Law
- Human Rights

S.M.U.
International Institute
of Human Rights,

U.S.A.
France

2515
2520

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2514

สาขาวิชา
- Droit Public
- เศรษฐศาสตร์
การเมืองการบริหาร
- บริหารธุรกิจ
- International
Relations
- Public
Administration
- Developing
Country
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์

Strasbourg,

- น.บ.

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
16.
17.
18.

นางพรทิพย์
เพ็ชรศิริ
นางดวงจิตต์
กําประเสริฐ

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

- LL.M.
- น.บ.
- M.C.L

- Law

New York University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
S.M.U.

U.S.A.
ไทย
U.S.A.

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา
2515
2510
2515

นายจรัล
เล็งวิทยา

- น.บ.
รอง
- ประกาศนียบัตร
ศาสตราจารย์ ชั้นสูง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาลยุติธรรม

ไทย
ไทย

2510
2540

U.S.A.
ไทย

2532
2521

- M.C.J.

- Comparative Law
- การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม
ชั้นสูง
- Criminal Justice

Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
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19.

นายประเสริฐ
ตัณศิริ

รอง
ศาสตราจารย์

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- D.S.U.
- LL.M.

20.

น.ส.สุมาลี
วงษ์วิฑิต

21.

นายจรัญ
โฆษณานันท์

22.

นายสมชาย
กษิติประดิษฐ์

23.

นางวิณัฏฐา
แสงสุข

- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- รัฐประศาสนศาสตรศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต
ดร.
- M.C.J.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- LL.M. Master of
ศาสตราจารย์ Law
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- Diplôme Universitaire
ศาสตราจารย์ de Recherche
ดร.
(DROIT),
(Mention Tres
Honorable)
- น.บ.
ผู้ช่วย
- น.ด.
ศาสตราจารย์ - LL.M.
ดร.
- Certificate
- น.ม.
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- น.บ.

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
24.

25.

นายสถาพร
สระมาลีย์
น.ส.ปภาศรี
บัวสวรรค์

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

วุฒิการศึกษา

- Doktor der Rechte
(Dr.jura),
- Mag.iuris
(Mag.iur)
ผู้ช่วย
- น.ด.
ศาสตราจารย์ - น.ม.
ดร.
- น.บ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2517

Paris II

France

2535

University of
California (Berkeley)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Howard University

U.S.A.

2517

ไทย
ไทย

2514
2546

U.S.A.

2534

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Sydney University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
Australia
ไทย

2525
2524
2526
2518

Université de Nice

France

2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2521

- กฎหมายพาณิชย์
- International and
Comparative Law
- English legal
Methods
- นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Chicago-Kent College
of Law (IIT)
University of
Cambridge
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
U.S.A.

2553
2549

U.K.

2552

ไทย
ไทย
ไทย

2544
2537
2536

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ
Germany

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา
2542

Germany

2539

ไทย
ไทย
ไทย

2549

- Sociologie du
Droit
- Commercial Law
- การบริหารการ
พัฒนา
- Comparative
Jurisprudence
- Human Rights

- Droit de
Dévellopment

Oeffentliches Recht Göttingen University
(Verwalthungsrecht)
Göttingen University
- กฎหมายธุรกิจ
- นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3.3 อาจารย์บัณฑิตประจํา
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1.

นางสุขสมัย
สุทธิบดี

2.

นายนิมิตร
ชิณเครือ

3.

4.

นายทองสุก
กรัณยพัฒนพงศ์

นายจตุพร
วงศ์ทองสรรค์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

รอง
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - บริหารรัฐกิจ
- บริหารงานระดับสูง
ศาสตราจารย์ - ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร
- การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม
ชั้นสูง
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- พบ.ม.
- การบริหารงาน
ศาสตราจารย์
ยุติธรรม
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- พบ.ม.
- นโยบายสาธารณะ
ศาสตราจารย์ (เกียรตินิยมดี)
และบริหารโครงการ
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์
- M.S.

- Comparative Law
- Political Sciences

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทบวงมหาวิทยาลัย
ศาลยุติธรรม

ไทย
ไทย
ไทย

2533
2541
2542

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

2515
2538

ไทย
ไทย
ไทย

2519
2517
2535

ไทย
ไทย

2518
2516

U.S.A.

2519

U.S.A.

2517

Penns State
University
Mississippi State
University
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ลําดับ
5.

6.

7.

ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย ล้ําเลิศ

นางมรกต
ศรีจรุณรัตน์

นางมยุรี
พันแสงดาว

8.

นายสุเมธ
จานประดับ

9.

นายประโมทย์
จารุนิล

10. นางจุฑามาศ
นิศารัตน์
11. นายเรืองยศ
แสนภักดี

12.
13.
14.
15.

นายเพิ่มบุญ
แก้วเขียว
น.ส.อรวรรณ
พจนานุรัตน์
นางสุภาพ
สารีพิมพ์
นายณฐ
สันตสว่าง

16.

นายประเทือง
ธนิยผล

17.

นายประสิทธิ์
จงวิชิต

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

- น.บ.
รอง
- รป.ศ.
- รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- พบ.ม.
- พัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- พบ.ม.
- นโยบายสาธารณะ
ศาสตราจารย์
และบริหารโครงการ
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- น.ม.
- กฎหมายแพ่ง
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- พบ.ม.
- การบริหารงาน
ศาสตราจารย์
ยุติธรรม
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- Doctorat de 3
- Droit Public
ศาสตราจารย์ cycle
ดร.
- D.E.A.
- Droit Public
- Certificate en Droit - Droit Administraitif
- LL.M.
- Law
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- สค.ม.
- อาชญวิทยาและงาน
ศาสตราจารย์
ยุติธรรม
- น.บ.
รอง
- น.ม.
- นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยม 1)

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย

2514
2546

ไทย
ไทย
ไทย

2519
2517
2535

ไทย
ไทย

2521
2519

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2535

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2517
2538
2520
2519

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2520
2524
2514
2535

ไทย
ไทย

2520
2519

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Paris I, PanthéonSorbornne
Paris I, PanthéonSorbornne
Paris II
New York University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
France

2527
2520
2530
2514
2529
2513
2529

France

2522

France
U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย

2521
2519
2516
2515
2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2521
2527
2522
2521
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ลําดับ
18.

ชื่อ-นามสกุล
นายสุนทร
เฉลิมสันต์

19.

นางพิมพ์ใจ
รื่นเริง

20.

นายกิจบดี
ก้องเบญจภุช

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
- น.ม.
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
ผู้ช่วย
- LL.M.
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- D.E.A. de
ศาสตราจารย์ - D.E.A. de
ดร.
- D.E.A. de
- Docteur en droit
- ศศ.ม.
- บธ.ม.
- ค.บ.
- น.บ.

ลําดับ
21.

ชื่อ-นามสกุล
นายสมชัย
ศิริสมบูรณ์เวช

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

นายสาครินทร์
ยุวะพุกกะ

24.

25.

นางฐิติพร
ลิ้มแหลมทอง
นายพัฒนะ
เรือนใจดี

นายอภิชัย
มานิตยกุล

26.

นายพรพรหม
อินทรัมพรรย์

27.

นายธีรนิติ์

- General
- Sociologie
- Droit Public
- Connaissance de
Tiers Monde
- Droit Public
- เศรษฐศาสตร์
การเมืองการบริหาร
- บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

รอง
- Ph.D. (Pol.Sc.)
ศาสตราจารย์
ดร.
- M.P.A. (Pol.Sc.)

- International
Relations
- Public
Administration
- Developing
Country

อาจารย์

- น.บ.
- High certificate
- LL.M.
- M.C.L.

23.

- นิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา

- M.A. (Pol.Sc.)
22.

สาขาวิชา

- น.บ.
ผู้ช่วย
- น.ม.
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- พบ.ม.
ศาสตราจารย์
- น.ม.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
อาจารย์
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.
อาจารย์
- LL.M. (Master
Degree of Law)
- น.บ.
อาจารย์
- น.ม.

- Legisterative
Drafting
- International Law
- Comparative Law
- กฎหมายมหาชน
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- หลักสูตรวิชาว่าความ
- Law
- นิติศาสตร์

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

สถานศึกษา

ประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Tulane University
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Paris VII
Paris VII
Paris VII

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
France
France
France

2524
2523
2529
2525
2523
2533
2532
2531

Paris II
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

France
ไทย

2530
2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

2553
2523
2520

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

The University of
Oklahoma
The University of
Oklahoma
Eastern New Mexico

U.S.A.

2532

U.S.A.

2527

U.S.A.

2519

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Royal Institution of
Public Administration
Howard University
The American
University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
U.K.

2517
2538

U.S.A.
U.S.A.

2538
2537

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2528
2537
2531
2537

ไทย
ไทย

2537
2533

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.

2548
2539
2538
2537
2543

ไทย
ไทย

2541
2547

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CASE WESTERN
RESERVE UNIVERSITY
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

เทพสุเมธานนท์

28.

นายกําธร
กําประเสริฐ

29.

นายประกอบ
ประพันธ์เนติวุฒิ

วุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตร

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์ - น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์ - Dip. On Int’l Law
Teaching

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา (รุ่นที่ 1)
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
S.M.U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2544

ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย

2544
2543
2516
2509

U.S.A.
France

2515
2520

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2514

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

- Comparative Law

New York University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
S.M.U.

U.S.A.
ไทย
U.S.A.

2515
2510
2515

- Droit International

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Université de Nice

ไทย
France

2510
2524

สาขาวิชา
- กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา

- Comparative Law
- Comparative Law
- Human Rights

S.M.U.
International Institute
of Human Rights,
Strasbourg,

- น.บ.

ลําดับ
30.
31.
32.

33.

ชื่อ-นามสกุล
นางพรทิพย์
เพ็ชรศิริ
นางดวงจิตต์
กําประเสริฐ
น.ส.มัลลิกา
พินิจจันทร์

นายจรัล
เล็งวิทยา

34.

นางสุธินี
รัตนวราห

35.

นายประเสริฐ
ตัณศิริ

36.

นายภูมิ
โชคเหมาะ

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

รอง
- LL.M.
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- M.C.L
ศาสตราจารย์
- น.บ.
รอง
- Doctorat d’
ศาสตราจารย์
Université
ดร.
(Mention Très
Bien)
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- ประกาศนียบัตร
ศาสตราจารย์ ชั้นสูง
รอง
ศาสตราจารย์ -

M.C.J.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ. (เกียรตินิยมดี)
LL.M.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ.

รอง
- D.S.U.
ศาสตราจารย์
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- Docteur en Droit :
ศาสตราจารย์ Nouveau Régime
ดร.
1984 (Mention Très
Honorable)
-Maîtrise en Droit
(Equivalent)
- น.บ.

สาขาวิชา
- Law

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม
ชั้นสูง
- Criminal Justice

ศาลยุติธรรม

2516
ไทย

2540

Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A.
ไทย
ไทย

2532
2521
2517

- Criminal Justice

New York University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A.
ไทย
ไทย

2522
2513
2512

- Sociologie du
droit
- Commercial Law

Paris II

France

2535

University of
California (Berkeley)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Université de
Bourgogne (Dijon)

U.S.A.

2517

ไทย
France

2514
2536

France

2533

ไทย

2518

- Droit économique
International
- Droit investment

Université de
Bourgogne (Dijon
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

52
- Cert. in Instructor

- Damage Control

- Cert. in Damage
Control
37.

นางกัลยา ตัณศิริ

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
38.
39.

นางภูริชญา
วัฒนรุ่ง
น.ส.สุมาลี
วงษ์วิฑิต

40.

นายจรัญ
โฆษณานันท์

41.

นายสมชาย
กษิติประดิษฐ์

42.

นางวิณัฏฐา
แสงสุข

รอง
- D.S.U.
ศาสตราจารย์
ดร.
- D.E.D.
(Très Honorable)
- น.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
ตําแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา
วิชาการ
รอง
- Doctorat d’
ศาสตราจารย์ Université de Droit
ดร.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- รัฐประศาสนศาสตรศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต
ดร.
- M.C.J.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- LL.M. Master of
ศาสตราจารย์ Law
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- Diplôme Universitaire
ศาสตราจารย์ de Recherche
ดร.
(DROIT),
(Mention Tres
Honorable)
- น.บ.
ผู้ช่วย
- LL.D.
ศาสตราจารย์
ดร.
- LL.M.
- Certificate

43.

นางศิริพร
มณีพันธ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

-

น.ม.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ.
LL.M.

- M.C.J.

44.

นายสถาพร
สระมาลีย์

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
ผู้ช่วย
- Doktor der Rechte
ศาสตราจารย์ (Dr.jura),
ดร.
- Mag.iuris

- Diplôme
Supérieur de
L’Université
- Diplôme d’
Etudes Doctorale
- กฎหมายแพ่ง

Instructor School,
Sandiego
U.S. Naval School
Command, San
Francisco
Paris II
Paris II

2515

U.S.A.

2515

France

1994

France

1991

ไทย
ไทย

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

- Droit Public

Paris I

France

2526
2516
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา
2526

- การบริหารการ
พัฒนา
- Comparative
Jurisprudence
- Human Rights

- Droit de
Dévellopment

- Law
- International and
Comparative Law
- English legal
Methods
- นิติศาสตร์
- International Law
- Comparative Law

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Howard University

ไทย
ไทย

2518
2546

U.S.A.

2534

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Sydney University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
Australia
ไทย

2525
2524
2526
2518

Université de Nice

France

2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2521

สถาบันการศึกษา
นานาชาติ (IIS)
Chicago-Kent College
of Law (IIT)
University of
Cambridge
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Temple University

ไทย

2553

U.S.A.

2549

U.K.

2552

ไทย
ไทย
ไทย
USA

2544
2537
2536
2540

USA

2539

ไทย
ไทย
Germany

2536
2535
2542

Germany

2539

Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oeffentliches Recht Göttingen University
(Verwalthungsrecht)
Göttingen University
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45.

น.ส.สลิล
สิรพิทูร

อาจารย์

(Mag.iur)
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- LL.M.

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Washington College
of Law, American
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
U.S.A

2529
2527
2542

ไทย

2539

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

- International
Law

University of Hull

U.K.

2545

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Case Western
Reserve University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Case Western
Reserve University
Case Western
Reserve University
University of East
Anglia
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Case Western
Reserve University
Case Western
Reserve University
University of East
Anglia
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.

2537
2549

ไทย
ไทย
U.S.A.

2546
2543
2551

U.S.A.

2550

U.K.

2550

ไทย
ไทย
U.S.A.

2547
2547
2551

U.S.A.

2550

U.K.

2550

ไทย
ไทย

2547
2547

- Pepperdine
University School of
Law, Malibu:California
- QUEENS COLLEQE
Of The City
University Of New
York

U.S.A.

- International
Legal Studies

- น.บ.

ลําดับ
46.

ชื่อ-นามสกุล
นายรติชัย
รถทอง

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

วุฒิการศึกษา
- LL.M.

47.

น.ส.ปภาศรี
บัวสวรรค์

อาจารย์
ดร.

48.

น.ส.นันทรัตน์
เตชะมา

อาจารย์

- น.บ.
- น.ด.
- น.ม.
- น.บ.
- LL.M.

อาจารย์

- น.บ.
- ศศ.บ.
- LL.M. (Honor)

49.

นายธนสร
สุทธิบดี

- Certificate (Honor)
- LL.M.

50.

น.ส.แพรวพรรณ
หลายปัญญา

อาจารย์

- น.บ.
- วศ.บ.
- LL.M. (Honor)
- Certificate
- LL.M.
- น.บ.
- พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี

- กฎหมายธุรกิจ
- นิติศาสตร์
- Intellectual
Property Law
- U.S. and Global
Legal Study
- International
Trade Law
- Law
- วิศวกรรมโยธา
- U.S. and Global
Legal Study
- International
Trade Law
- Law
- สถิติศาสตร์

อาจารย์ชาวต่างประเทศ
1.

Mr. Frederick
Ceely

- Juris doctor
(Pepperdine )
- B.A.

-

2548
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3.4 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ
ลําดับ
1

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

เกษม คมสัตย์ธรรม

อาจารย์ ดร.

2

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

ศาสตราจารย์

3

กมลินทร์ พินิจภูวดล

4

กริชผกา บุญเฟื่อง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.
อาจารย์ ดร.

5

กวีพล สว่างแผ้ว

อาจารย์

6

กฤติกา ปั้นประเสริฐ

อาจารย์

7

กฤษณ์ วสีนนท์

อาจารย์ ดร.

8

กุลพล พลวัน

อาจารย์

9

โกศล ฉันธิกุล

อาจารย์

10

ไกรสร บารมีอวยชัย

อาจารย์

ลําดับ
11

ชื่อ - นามสกุล
คัมภีร์ แก้วเจริญ

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

วุฒิการศึกษา
- นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- LL.M.
- น.ม.
- น.บ.
- นบ.ท.
- น.บ.
- Doctorat en droit
- D.E.A.
- S.J.D.
- LL.M.
- LL.M.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- น.ม.
- น.บ.
- LL.M.
- น.ม.
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- น.บ.
- Docteur En Droit
(Mention Très
Honorable avec
Félicitation)
- D.E.A.
- D.S.U.
- น.บ.
- น.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- LL.M.
- นม.
- นบ. (เกียรตินิยมดี)
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.

สาขาวิชา
- International Law
- กฎหมายอาญา

- Droit International
- Droit International
- Law
- Law
- กฎหมายธุรกิจ

- Maritime Law
- Maritime Law
- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายมหาชน
-

สาขาวิชา
- Law

ประเทศ

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Golden Gate
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Schuman de Strasbourg
- Université de Strasbourg

ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
France
France

- American University
- University of Pennsylvania
- American University
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Université de Nantes
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- International Maritime
Law Institute
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Université de Paris I

U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
France
ไทย

- De Droit Public
- Université de Paris I
Interne
- De Droit Administratif - Université de Paris II
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Cert. On Tech.
- Sydney University
- นิติศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
- LL.M.

สถาบัน

สถาบัน
- Tulane University

ไทย
ไทย
ไทย
France

France
France
ไทย
ไทย
ไทย
Australia
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเทศ
U.S.A
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12

จรัญ ภักดีธนากุล

ศาสตราจารย์
พิเศษ

13

จักรกฤษณ์ ควรพจน์

14

จินดาวรรณ
แสงกาญจนวนิช

รอง
ศาสตราจารย์
ดร.
อาจารย์

15

จิรนิติ หะวานนท์

16

จุฬา สุขมานพ

ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.
อาจารย์ ดร.

17

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

อาจารย์

18

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

อาจารย์

- ศศ.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- Barister at Law
- นบ.ท.
- น.บ.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- Ph.D.
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- LL.M.
- M.C.L
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- S.J.D.
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- Doctor of Philosophy
- Master of Laws
- น.บ.
- Cert. in Tax Law
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- LL.M.
- LL.M.

19

ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี

อาจารย์

20

ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

อาจารย์ ดร.

ลําดับ
21

ชื่อ - นามสกุล
ไชยยงค์ มงคลกิจงาม

- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- LL.M.
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- น.บ.
- Docteur En Droit
- Diplôme d’Etude
Supérieur
- Certificate of
American Law
and Legal Institutions
- น.บ.

- Intellectual Property
- Law
- Tax Law
- Bussiness Law
- Law

- Administrative Law

- Maritime Law
- Tax Law
- Law

- International &
Comparative Law
- International Legal
Studies

- Banking Law

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- ประชากรและการพัฒนา

- Master of Arts
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

- Administrative Sci.
- เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Gray's Inn
- เนติบัณฑิตยสภา
- Cambridge University
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- University of Aberdeen
- University of Warwick
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- KYUSHU University
- INDIANA University
- Temple University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- George Washington U.
- Harvard Law School
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- U. of Southampton
- U. of Southampton
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- New South Wales
- Duke
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- University of IOWA

ไทย
ไทย
U.K.
ไทย
U.K.
ไทย
U.K.
U.K.
ไทย
Japan
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
U.S.A
U.S.A
ไทย
U.K.
U.K
ไทย
Australia
U.S.A
ไทย
ไทย
U.S.A

- American University

U.S.A

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Boston University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Université de Caen
- Université de Caen

ไทย
ไทย
U.S.A
ไทย
ไทย
France
France

- University of Wisconsin
At Madison

U.S.A

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

สถาบัน

ประเทศ

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- George Washington U.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
U.S.A
ไทย

56
22

ธนกฤต วรธนัชชากุล

อาจารย์ ดร.

23

ธรรมนูญ พิทยาภรณ์

อาจารย์ ดร.

24

25

26

27

28

ธรัมพ์ ชาลีจันทร์

นัทธี จิตต์สว่าง

นันทน อินทนนท์

นิรุจน์ มณีพันธ์

บัณฑิต อุชชิน

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ ดร.

- Doctorat
- D.S.U.
- D.E.A.
- นบ.ท.
- น.บ.
- J.S.D.
- LL.M. (Master of
Laws )
- LL.M. (Master of
Laws )
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
- Master of science
Interne
- น.ม.
- LL.M.
- LL.M.
- LL.M.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- M.C.J
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- Ph.D
- LL.M.
- น.บ.

ลําดับ
29

ชื่อ - นามสกุล
บุญอนันต์
วรรณพาณิชย์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.

วุฒิการศึกษา

- Droit Prive
- กฎหมายแพ่ง
- droit Prive

- Doctor of Science of
Law
- Law

- Robert Schuman
- PANTHE'ON ASSAS
- Robert Schuman
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Columbia University

France
France
France
ไทย
ไทย
U.S.A

- Columbia University

U.S.A

- Law

- Yale University

U.K.

- นิติศาสตร์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bristol University

ไทย
ไทย
ไทย
U.K.

- การบริหาร

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

- Criminology

- Florida State University

U.S.A

- นิติศาสตร์
- Information
Technology
- Distinction
- Human Right
- นิติศาสตร์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- University of Stockholm

ไทย
Sweeden

- University of Leicester
- University of Hongkong
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Howard University
- Temple University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Brunel University
- Warwick University

U.K.
Hongkong
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
U.K.
U.K.

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

- Public
International Law

- Law

- International Tax Law
- International
Economic Law
- กม.แพ่งและกม.อาญา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

- D.E.D.

- De droit public

- Université de Toulouse

France

- D.E.A.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.

- De droit public
- นิติศาสตร์

- Université de Toulouse
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

France
ไทย
ไทย
ไทย
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30

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อาจารย์

31

ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์

อาจารย์

32

ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

อาจารย์

33

ประพจน์ คล้ายสุบรรณ

อาจารย์ ดร.

34

ประภาศ คงเอียด

35

ประสาท พงษ์สุวรรณ์

36

37

38

ลําดับ
39

ปรีชา รณรงค์

ป้องกมล แสงเทียน

ปัญญา สุทธิบดี

ชื่อ - นามสกุล
ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์

อาจารย์

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

อาจารย์

ศาสตราจารย์
พิเศษ

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- น.บ.
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- ITP/LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- Docteur en Droit
- D.E.A.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- Master of Arts
- น.บ.
- ศศ.บ.
- LL.M.
- น.บ.
- บัญชีบัณฑิต
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)

วุฒิการศึกษา
- LL.M.
- Cert.In Crime
Prevention and
Treatments of
Offenders
- Cert.In Financial
Investigation
- นบ.ท.

- นิติศาสตร์

- อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา

- Air and Space
- กฎหมายมหาชน
ทางสิ่งแวดล้อม
- Law

- International Tax Law

- De droit public
- De droit public
- นิติศาสตร์

- Applied Geography
and Regional Planning
- นิติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- Taxation
- ต้นทุน
- นิติศาสตร์

สาขาวิชา
- International &
Comparative Law

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- McGill University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
Canada
ไทย
ไทย

- University of Aberdeen
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Harvard Law School
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- PANTHE'ON ASSAS
- Toulouse I
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Banaras Hindu University

U.K.
ไทย
ไทย
U.S.A
ไทย
ไทย
France

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- ม.สงขลานครินทร์
- University of London
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
India
ไทย
ไทย
U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

สถาบัน

ประเทศ

- VRIJE Universeit, Bruseles

Belgium

- Unafei Tokyo

Japan

- Customs House

London

- เนติบัณฑิตยสภา

ไทย
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40

พงษ์เดช วานิชกิตติกุล

41

พนิต ธีรภาพวงค์

อาจารย์

อาจารย์ ดร.

- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- Ph.D.
- LL.M.

42

พรชัย ขันตี

อาจารย์
พ.ต.ท. ดร.

43

พรชัย ด่านวิวัฒน์

อาจารย์ ดร.

44

พรรณวิภา ณ บางช้าง

45

ลําดับ
46

เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ

ชื่อ - นามสกุล
ไพจิตร สวัสดิสาร

อาจารย์

อาจารย์ ดร.

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.

- น.บ.
- Ph.D.
- M.A.
- รัฐประศาสนศาสตร์
- J.S.D.
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- LL.M
- นบ.ท.
- น.บ.
- Ph.D.
- LL.M.
- น.บ.
- บธ.บ.

- Law

- International Tax
Law
- International
Economic Law

- International Law
- International Law

- Law
- Law

- International Tax Law
- International Law
- การจัดการทั่วไป

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

- S.J.D.
- ศษ.ด.
- M.S.I.S

- ประชากรศึกษา

- M.C.L.
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.

- Law

- American University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- London University

U.S.A.
ไทย
ไทย
U.K.

- Warwick University

U.K.

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Sam Houston State U.
- Sam Houston State U.
- ร.ร.นายร้อยตํารวจ
- New York University
- New York University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Cornell University
- Legal Institution,
Wisconsin University
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- University of London
- University of Exeter
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย
U.S.A
U.S.A
ไทย
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
U.K.
U.K.
ไทย
ไทย

สถาบัน

ประเทศ

- Northwestern California
U.
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- U. of Pittsburgh School
of Information Sci.
- U. of Miami School of
Law
- U. of Missouri School
of Law
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A
ไทย
U.S.A
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
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47

ไพฑูรย์ เนติโพธิ์

อาจารย์

48

ภรณิกา กาญจนกุญชร

อาจารย์

49

มีพาศน์ โปตระนันทน์

อาจารย์

50

รัตนา เพ็ชรวิจิตร

อาจารย์

51

52

53

รุ่งแสง กฤตยพงษ์

ฤทัย หงส์สิริ

วรรณชัย บุญบํารุง

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

- บ.ย.ส.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- LL.M.
- LL.B.
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- M.B.A
- น.บ.
- พ.บ.
- Ph.D.
- LL.M.
- Hier. Cert.in Law
- นบ.ท.
- น.บ.
- D.E.A.
- D.S.U.

- Human Right
- International Law
- Economic Law

-พาณิชยศาสตรบัณฑิต
- Commercial Law

- Droit International
- Droit International
Public

- นบ.ท.
- น.บ.
- Doctorat

- Droit Privé

- D.E.A.

- Droit Privé

- นบ.ท.
- น.บ.

ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

54

วรวุฒิ ทวาทศิน

อาจารย์

55

วสันต์ เทียนหอม

อาจารย์

56

วันชัย รุจนวงศ์

57

วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ

อาจารย์

รอง

วุฒิการศึกษา
- LL.M
- LL.M
- LL.M
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- สถิติประยุกต์

สาขาวิชา
- Law
- Law
- Law

- International
Banking Law

- Law

- ประชากรและการพัฒนา

- วิทยาลัยการยุติธรรม
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- U. College London
- U. College London
- University of Bristol
- Stanford University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Detroit University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- University of Bristol
- University of Bristol
- University of Bristol
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Paris II
- Paris II

ไทย
ไทย
ไทย
U.K.
U.K.
U.K.
U.S.A.
ไทย
ไทย
U.S.A
ไทย
ไทย
U.K.
U.K.
U.K.
ไทย
ไทย
France
France

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Robert Schuman de
Strasbourg
- Robert Schuman de
Strasbourg
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
France
France
ไทย
ไทย

สถาบัน

ประเทศ

- London University
- Pennsylvania University
- Tulane University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Boston University

U.K.
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
U.S.A

- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Cornell University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไทย
ไทย
U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย
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ศาสตราจารย์
ดร.
58

วารี นาสกุล

ศาสตราจารย์
ดร.

59

วิชัย อริยะนันทกะ

ศาสตราจารย์
พิเศษ

60

วิชา มหาคุณ

ศาสตราจารย์
พิเศษ

61

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อาจารย์ ดร.

62

วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

63

วิษณุ มกรพงศ์

64

วีระพงษ์ บุญโญภาส

ศาสตราจารย์

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ลําดับ

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

65

วุฒิพงษ์ เวชยานนท์

อาจารย์

66

ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์

อาจารย์

67

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ

พ.ต.ท. ดร.

- Economics
- M.A
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
- Dr. eu Droit
- Lieeueie
- น.บ.
- Barrister-at-Law
- LL.M.
- Law
- LL.B.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - บริหารรัฐกิจ
- น.ม.
- นิติศาสตร์
- น.บ.
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- การบริหารจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาครัฐและเอกชน
- พาณิชยศาสตร์
มหาบัณฑิต
- วศ.บ.
- ไฟฟ้า
- น.บ.
- Ph.D.
- Economics
- M.Soc.Sc
- Public Policy
- นบ.ท.
- น.บ.
- Master of Laws
- Law
- น.บ.
- LL.M.
- Criminal Justice
- นบ.ท.
- น.บ.

วุฒิการศึกษา
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- Program of
Instruction for
Lawyers
- Diploma in
Criminology
- Certificate in
English Studies
- นบ.ท.
- น.บ.
- J.S.D

สาขาวิชา
- Law

- LL.M.

- Doctor of Science of
Law
- Law

- LL.M.

- Law

- Syracuse University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Paris University
- Paris University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Gray's Inn
- London University
- Wales University
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง

U.S.A
ไทย
France
France
ไทย
U.K.
U.K.
U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Sydney University
- Waikato University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CWRU
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- N.Y.U.
- เนติบัณฑิตยสภา

ไทย
ไทย
Australia
Newzealand
ไทย
ไทย
U.S.A
ไทย
U.S.A
ไทย

สถาบัน

ประเทศ

- Harvard University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Harvard Law School

U.S.A
ไทย
U.S.A

- University College,
Cardiff , Wales
- University of Cambridge

U.K.

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- UIUC

ไทย
ไทย
U.S.A

- University of Illinois at
Urbana – Champaign
- Indiana U. –

U.S.A

U.K.

U.S.A
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68

69

ศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ม.ล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์

อาจารย์

อาจารย์

70

สงขลา วิชัยขัทคะ

อาจารย์ ดร.

71

สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์

อาจารย์ ดร.

72

สมจิตต์ เซอร์ซันซี

73

สมชาย เจริญอํานวยสุข

ลําดับ
74

ชื่อ - นามสกุล
สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

75

สมพล วณิคพันธุ์

อาจารย์

76

สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์

อาจารย์

77

ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

อาจารย์

78

สุเทพ พงษ์พิทักษ์

อาจารย์

- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- DBA
- บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
- เศรษฐศาสตร์
- M.C.J
- M.C.L
- นบ.ท.
- น.บ.
- D.E.A.
- D.S.U.
- LL.B.
- Ph.D. Candidate
- Master of Laws
- น.บ.
- LL.D.
- LL.M.
- น.บ.
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- น.บ.

วุฒิการศึกษา

- กฎหมายมหาชน

- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

- Droit de Development
- Droit de Development
- International Law

- Securities &
Corpuration Laws

สาขาวิชา

- Master in
European
Business Law
- น.ม.
- นิติศาสตร์
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- Law
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- Master of
Taxation
- นบ.ท.
- น.บ.
- น.ม.
- กฎหมายธุรกิจ
- น.บ.
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - บริหารรัฐกิจ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- ภาษาไทย
- นิเทศศาสตรบัณฑิต
- ประชาสัมพันธ์

Bloomington
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- U. of South Australia
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
Australia
ไทย

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Howard University
- The Dickinson School
of Law
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Paris V
- Paris V
- ILERI
- Delft

ไทย
ไทย
France
France
France
Netherland

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- KOBE University

ไทย
Japan

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

สถาบัน
- Aix-Marseille III U.

ไทย
U.S.A
U.S.A

ประเทศ
France

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- U. of London
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
U.K.
ไทย
ไทย

- Melbourne University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Australia
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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79

สุทธิพล ทวีชัยการ

อาจารย์ ดร.

- นิติศาสตรบัณฑิต
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
- S.J.D.

- การสอนสังคมศึกษา
- การบัญชี

- LL.M.

- Law

- น.บ. (เกียรตินิยม)
80

สุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์

อาจารย์

81

สุภา ธรรมนิติวัฒน์

อาจารย์

- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- LL.M.

82
83

สุรพล อ่อนอุระ
สู่บุญ วุฒิวงษ์

อาจารย์
อาจารย์

- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- LL.M.
- น.บ.
- M.C.L. / LL.M

- นิติศาสตร์

- Securities
Regulation
- Law

- Law
- American Law /
Maritime Law

- น.บ.

ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

84

อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

85

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

86
87

อมเรศฤทธิ์ วัฒนวิบูลย์
อรรณพ ลิขิตจิตถะ

88

อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

89

90

อาบ นคะจัด

อํานาจ เนตยสุภา

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

อาจารย์

- น.บ.

รอง
ศาสตราจารย์
ดร.

- J.S.D.

- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
พล.ต.ต.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
อาจารย์
- นบ.ท.
- น.บ.
อาจารย์
- น.ม.
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
- น.บ.
ศาสตราจารย์ - Ph.D Candidate
- M.S.

อาจารย์

- ธรรมศาสตร์บัณฑิต
- LL.M.
- น.บ.

สาขาวิชา
- กฎหมายธุรกิจ

- Law

- กฎหมายมหาชน

- Land Economics
and Farm Management
- Law

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- University of
Pennsylvania
- Harvard University /
University of Pennsylvania
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Georgetown U. Law
Center
- U. of Chicago Law
School
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- McGill University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- George Washington U. /
Tulane University
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A

สถาบัน

U.S.A
ไทย

U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A
ไทย

ประเทศ

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

- New York University

U.S.A

- New York University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Cornell University
- Oregon State University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- The American U. ,
George Washington U.
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A
U.S.A
ไทย
U.S.A
ไทย
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อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

92

อุทัย อาทิเวช

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ร.ต.ท. ดร.

- M.S.C.
- น.บ.
- Docteur en Droit
- D.E.A.
- D.S.U.
- นบ.ท.
- น.บ.

- H.S.D.

- A.I.T.
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Paris I
- Paris I
- Paris II
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องทําวิทยานิพนธ์โดยต้องเป็น
ประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือเลือกศึกษาในแผน ข ซึ่งต้องทําการศึกษาอิสระเป็นรายบุคคล
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
- วิทยานิพนธ์เป็นการค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อค้นพบแนวคิดทาง
กฎหมาย หรือองค์ความรู้ใหม่ และเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที่เสนอในความควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ (แผน ข)
- การศึกษาอิสระ เป็นการศึกษาค้นคว้า หัวข้อเกี่ยวกับกฎหมาย ทางด้านทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ภายใต้ความเห็นชอบและควบคุมงานเขียนโดยที่ปรึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโครงการ และนําเสนอการวิเคราะห์ในรูปเล่มรายงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

ไทย
ไทย
France
France
France
ไทย
ไทย
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นักศึกษามีการเรียนรู้จากกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถประยุกต์และบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านกฎหมาย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรค
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต สําหรับการศึกษาอิสระ และ
12 หน่วยกิต สําหรับวิทยานิพนธ์
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การทํา
วิทยานิพนธ์ และประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.5.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับรับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 เมื่อทําวิทยานิพนธ์เสร็จ ให้นักศึกษาเรียบเรียง ก่อนยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6.2 คณะกรรมการสอบทําการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และให้
คําแนะนําการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามที่เห็นสมควร
5.6.3 นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และจัดทํา
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
5.6.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือบางส่วนของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ
บางส่วนของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว จึงจะถือว่านักศึกษาได้ทาํ วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
และสําเร็จการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นําทางวิชาการ
1.1.1 มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ละวิชา
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจน การจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดอบรม และ สัมมนาเพื่อให้
นักศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และ
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มุ่งให้นักศึกษาศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองได้ และ
สามารถจัดระบบองค์ความรู้ต่างๆด้วยตนเองโดยอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละวิชาจะแนะนําให้นักศึกษา
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ทําการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี เช่นค้นคว้าหาความรูโ้ ดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อ่านหนังสือหรือวารสารทางกฎหมายที่มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ
ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้งสามารถ จับใจความสําคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมี
เหตุผล
1.1.2 มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน การจัดสัมมนา โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชา
กฎหมายแต่ละวิชาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้นาํ ทางวิชาการด้าน
กฎหมาย ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว เช่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้
มองอนาคตและเตรียมการอย่างเป็นระบบได้ ทัศนคติที่ดี
1.1.3 สามารถมองประเด็นแห่งปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แม้ไม่เห็นด้วยในบางกรณี สามารถ
คิดหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างแนวทางในการพัฒนาวิชาการได้ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะประเด็นปัญหากฎหมายที่สําคัญๆ ตั้งใจจริงและกล้าที่จะ
ตัดสินใจทํางานให้ประสบผลสําเร็จได้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อวิชาชีพกฎหมาย
การมุ่งงานที่รับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วงไปโดยไม่หวั่น หรือย่อท้อต่ออุปสรรค นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละวิชาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษารับความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
1.2.1 ให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ละวิชาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษารักและศรัทธาในวิชาชีพกฎหมาย เพื่อให้เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทีมุ่งรักษา
มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัดในอนาคต ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย
ให้แก่นักศึกษา มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่นักศึกษาในเรื่องการรักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพกฎหมายให้มีความ
รักและความศรัทธาในวิชาชีพกฎหมาย
1.2.2 จัดให้มีการอภิปราย ตลอดจนการสัมมนา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาการยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างมีมาตรฐานใน
อนาคต โดยเน้นเรื่องการประกอบวิชาชีพด้วยถูกต้องชอบธรรมไม่มีความอคติ กล่าวคือ มีฉันทาคติ
ลําเอียงเพราะความรัก มีโทสาคติ ลําเอียงเพราะความโกรธ มีภยาคติ ลําเอียงเพราะความกลัว และมี
โมหาคติ ลําเอียงเพราะความหลง ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบใน
ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วย
1.3 ด้านจิตสํานึกสาธารณะ
จะมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ละวิชา
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดสัมมนา เพื่อนักศึกษาจะได้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีจิตสํานึกสาธารณะมุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ที่มองเห็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมมากกว่าที่จะมองเห็นผลประโยชน์ที่เป็นค่าตอบแทนส่วนตน
มุ่งให้เกิดจิตสํานึกของการรักษาประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์สว่ นตนเองและพวกพ้องอีกด้วย
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีสัมมาทิฐิ มีจิตใจรับใช้ประชาชน มีเมตตาเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ(ทางกฎหมาย)
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(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) มีความเข้าใจผู้อื่นและการเปลี่ยนแปลงของโลก
(6) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความยุติธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี อาจารย์ผสู้ อนจะต้องเน้นการเข้า
ห้องเรียน ให้ตรงเวลา รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางาน การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอาจารย์
ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ตรงต่อเวลา และประโยชน์ส่วนรวม
2.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าห้องเรียน
(2) ประเมินจากการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหงว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในห้องสอบ
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเนือ้ หาที่ศึกษารวมทั้งนิติวิธีใน
การตีความกฎหมาย
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีขั้นสูง และเจตนารมณ์ของวิชาที่ศึกษา
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและประกอบวิชาชีพได้
อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถบูรณาการความรูข้ ั้นสูงที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการทางด้านกฎหมายอย่าง
เป็นสากล
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การบรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา การวิเคราะห์สังเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นสําคัญต่าง ๆ
(2) ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น อีกทั้งมีการจัดสัมมนา หรือจัดอบรมในประเด็น
ข้อกฎหมายที่กําลังเป็นที่สนใจเพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา
2.2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ใช้การสอบเก็บคะแนน ทํารายงานรายบุคคล หรือ ทํารายการกลุ่ม
(2) การสอบปลายภาค โดยข้อสอบอัตนัยที่เน้นการวัด ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีขั้นสูง และการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบ
โดยพิจารณา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางกฎหมายระหว่าง กฎหมายไทยและกฎหมายของต่างประเทศได้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
2.3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ และนําไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้
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(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนํามาวิเคราะห์ ตัดสินใจ
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถผลการวิจัยมาพัฒนาแนวทางปฏิบัติในวิชาชีกฎหมาย
2.3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้การบรรยายอย่างเป็นระบบและสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องในเนื้อหา
(2) เน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยการ อภิปราย
กลุ่ม หรือการจัดทํารายงาน
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เช่น
มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้ามาก่อนเข้าชั้นเรียน ในประเด็นที่น่าสนใจ
2.3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม หรือ รายงาน
(2) ใช้การสอบปลายภาค โดยข้อสอบอัตนัยที่เน้นหลักการของกฎหมาย การตีความ
และการปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงที่ตรงกับปัจจุบัน ตลอดจนสอดแทรกแนวคิด ทฤษฎีขั้นสูง
ทั้งกฎหมายของประเทศไทย และ กฎหมายของต่างประเทศ
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีลักษณะความเป็นผู้นาํ มติมหาชน
(2) สามารถแสดงทักษะความเป็นผู้นํา ร่วมมือกับผู้อื่นและจัดการข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม
(3) สามรถเพิ่มประสิทธิภาพของตนและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(4) สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและรับผิดชอบการดําเนินงานของตนเองและองค์กร
2.4.2 วิธีการสอน
(1) ให้อาจารย์ผู้บรรยายสอดแทรกความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจการ
ทํางานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
(2) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม หรือ จัดทํารายงานกลุ่ม มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลใน
เชิงปฏิบัติการ นําเสนอปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม หรือ การจัดทํารายงานกลุ่ม โดยพิจารณาว่า นักศึกษา
มีความรับผิดชอบต่องานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน การยอมรับของเพื่อนนักศึกษาในกลุ่ม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
2.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารการนําเสนอได้ระดับสูงขึ้น
(2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและเป็นสากล
2.5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ
(2) ชี้แนะแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเพื่อการค้นคว้า
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2.5.3 วิธีการประเมินผล
(1) พิจารณาจากการนําเสนอแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้า
(2) พิจารณาจากการสร้างความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูล
วิธีการวัดผล
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ จะมีการสอบไล่ใน
แต่ละกระบวนวิชา บางกระบวนวิชาอาจไม่มีการสอบไล่ตอนปลายภาค จะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาโท พ.ศ.2552
ข้อ 24 และ ข้อ 33 (แนบท้ายภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ เพื่อสุ่มตรวจสอบเกณฑ์การ
ให้คะแนนในบางวิชา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาโท พ.ศ.2552 ข้อ 33
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามที่หลักสูตรกําหนดและสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (B)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การพัฒนาคณาจารย์
1.1 มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจในนโยบายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบในตําแหน่งและหน้าที่การทํางาน
สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ที่อาจารย์พึงได้รับ
1.2 กําหนดให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และประชุมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และการทําวิจัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อบรมเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการสอน รวมถึง
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการเกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1. สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
2. ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนํามาใช้
ในการสอน
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกลในการบริหารหลักสูตร
1.1 ดําเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งแต่งตั้งจาก
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจํา ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นๆและผู้แทนจากองค์กร
วิชาชีพ
1.2 มีคณาจารย์เป็นกลไกสําคัญในการพิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
1.3 มีการประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
1.4 มีการประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา โดย
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณประจําปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้
เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่นตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร
อุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมและการวางแผนการจัดหาตําราและ
เอกสารสําหรับการศึกษาและวิจัยที่ทันสมัย
บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือและตํารา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
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อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตาม
ทบทวนหลักสูตรและหาแนวทางที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นไปตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถใน
รายวิ ชาที่แ ต่งตั้ ง โดยต้องได้ รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลั กสู ต รและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กําหนด
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนาในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา เช่น มีการกําหนดตารางเวลาของ
อาจารย์ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนและให้คําปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในวิชาใด สามารถที่จะยื่นคําร้อง
เพื่อขอดูกระดาษคําตอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- จัดให้มีการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปี ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด
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สอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.0
รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
จํานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
(2) ประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการซักถาม การตอบคําถามในชั้นเรียน และ
การอภิปรายในชั้นเรียน
(4) ดําเนินการอบรมความรู้เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
(2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
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(3) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิต
(2) คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต
(3) คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุมเพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
(4) มีการนําข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(5) ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการของหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรนิติสาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
LAW6000
(LA 500)

ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
2(2-0-6)
(English for Legal Study)
ศึกษาศัพท์และสํานวนกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียน การแปล การอ่านและ
การจับใจความในเชิงนิติศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทําวิจัยทางกฎหมาย
The study of vocabulary, idioms, translation, reading and comprehension
related to law, legal study research.
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2(2-0-6)
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(LA 501)

(Legal Research Methodology)
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยที่จะนํามาใช้กับการวิจัยทางนิติศาสตร์ ได้อันประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูลตลอดจน
วิธีการเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal)
The study of research methodology applicable to legal research consisting
of qualitative research, quantitative research, data collection and analysis and presentation of
data in research proposal writing.
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0-9)
(LA 602) (Principles of Civil and Commercial Law)
ศึกษาระบบกฎหมายเปรียบเทียบ ประวัติ รากฐาน แนวคิดของกฎหมายแพ่งว่าด้วย
ลักษณะสัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพย์สินและหลักกฎหมายพาณิชย์ ปัญหาการนําหลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้ในหลักกฎหมายไทย
A comparative study of the history, foundations and concepts of civil Law
on contracts, obligation, torts and property, as well as commercial law; the problems
encountered in the application of civil and commercial Law to Thailand.
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3(3-0-9)
(LA 604) (Theory of Private Law)
ศึกษารากฐานทางความคิดทฤษฎี และวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิชานิติศาสตร์อันเป็น
ที่มาของระบบกฎหมายเอกชน เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพบุคคล เจตนา ความรับผิด ความเสมอภาค
ความสุจริต และหลักการพื้นฐานของนิติสัมพันธ์แบบต่าง ๆ เป็นต้น
This course studies the root of theory, the evolution of law, and the jurisprudence which is the origin of Private Law system. For example the theory of personality,
intention, liability, equality, faith, and basic of juristic relations in the other ways.
LAW6103
(LA 614)

กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Taxation)
ศึกษาการวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องกับองค์กรทางธุรกิจแต่ละประเภท การวางแผน
ภาษีอากรให้สอดคล้องกับสัญชาติของผู้ร่วมลงทุน เพื่อให้เกิดภาระภาษีอากรน้อยที่สุด ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล และในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีสัญญาภาษีซ้อนกับรัฐบาลไทย
การวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องกับกิจการค้าหรือตามสัญญา เช่น สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเปรียบเทียบผลกระทบจากการใช้กฎหมาย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับภาษีการค้า
A study of tax Planning that is suitable for each business organization and
nationality of each investor to lessen the tax burden in doing business with an individual
or a juristic person. Examines joint investors who have a nationality of a country which
has a double taxation avoidance agreement with the Thai Government, including the study of
tax planning that is relevant to a business or a contract, such as hiring of foreign adviser
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contracts, transfer of technology contracts, including the VAT system and comparing the
effects of using VAT with commercial taxes and compare effective of using VAT and tax.
LAW6104 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
3(3-0-9)
(LA 620) (Law on Business Organizations)
ศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจตามกฎหมาย บทบาทขององค์กรธุรกิจในธุรกิจสมัยใหม่
โดยเน้นบริษัทจํากัดและสัญญาการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร บทบาทและความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น
การขายกิจการและการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ
A study of forming a business organization, the roles of modern business
organizations, especially related to limited companies and joint ventures. Theories and
legal concepts concerning authority duties and responsibilities of the director, roles and
relation-ships between managers, shareholders, and the arrangements by means of a
holding company.
LAW6105 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-9)
(LA 616) (Law on Intellectual Property)
ศึกษาประวัติ แนวคิด และลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ รวมทั้งแง่มุมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบ
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
A study of the history and the concept of intellectual property, such as
patents, trademarks and copyrights. This course will cover the issue of intellectual
property, including patents, trademarks and the international copyright system.
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 615) (Advanced Labor Law)
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ นโยบายด้าน
แรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทแรงงาน สถานะทางกฎหมาย และบทบาทของสหภาพแรงงาน กฎเกณฑ์ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และความเกี่ยวพันธ์ของกฎเกณฑ์ ดังกล่าวต่อโครงสร้างของกฎหมายแรงงานไทย
A study of the theory of labor law, Law on labor protection and labor polices,
labor policy relationships between employers and employees, Thai labor in foreign
Countries, labor disputes, labor unions, ILO and its relationship with Thai labor law.
LAW6107
(LA 622)

กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Insurance Law)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎีกฎหมายประกันภัยชั้นสูง ซึ่งเกี่ยวกับหลักการใช้
การตีความ และการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบ
ธุรกิจการประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
An in-depth consideration of specific contracts and insurance, with emphasis
on the concept and the role of insurance involved in developing and supporting both
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business enterprise and economic policy; theories of advanced levels of insurance Law in
connection with how to apply and interpret the Law of insurance and how to develop
this Law to reach the goal of controlling and supporting the insurance business, as well as
the consequences of the policy which develops the economy and society of the country.
LAW6108
(LA 610)

ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-9)
(Advanced Problems in Business Law)
ศึกษาปัญหาที่สําคัญในกฎหมายธุรกิจ อาทิ การกําหนดนโยบายการเงิน และการคลังของ
รัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเอกชน การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเพื่อบริการนักธุรกิจ ปัญหากฎหมาย
ในสัญญาประกันหนี้ด้วยบุคคลและทรัพย์ สัญญาชื้อขาย เช่าซื้อหรือประกันภัย
A study of important problems in business law, such as making a financial
policy affecting the private sector, giving credit by financial institutions for servicing the
private sector, legal problems in a guarantee contract with persons and property, sales
contract, hire purchase or insurance.
LAW6109
(LA 612)

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 3 (3-0-9)
(Law on Financial Institutions)
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีและหลักการควบคุมธนาคารพาณิชย์ และสถาบันควบคุมธนาคาร
พาณิชย์ ทรัสต์ และเครดิตฟองซิเอร์ การควบคุมตลาดหลักทรัพย์ สถาบันออมทรัพย์ และสถาบันการเงิน
อื่น ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของธนาคารกลางเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
A comparative study of theory and principles to control commercial banks
and institutions which control commercial banks, trusts, and credit fanciers, securities
market, savings institutions and financial institutions. This course will study and analyze
the role of the central bank in comparison with other countries.
LAW6110
(LA 613)

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
3(3-0-9)
(Industrial and Investment Law)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งและการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย สนธิสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภายใน ปัจจัยในการเลือกการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในบริษัท
การประเมินหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมและตลาดหุ้น รวมทั้งศึกษากฎหมายควบคุมการแสวงหาประโยชน์
และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทั้งนี้โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะเดียวกันของ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ
A study of forming and controlling an industrial plant, investment promotion
policy, rights and duties of the foreign investors in Thailand, treaties relating to
international investment, that effect the internal investment, the factors in choosing
investment analysis of investment in a company, evaluation of industrial assets and
securities market. This course will cover the laws which control the exploitation of
natural resources. This course also compares the industrial and investment Law of other
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countries, business organizations, such as corporations, financial institutions, tax Law and
the legal responsibilities of accountants.

LAW 6111 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
3 (3-0-9)
(LA 618) (Law on Trade and Accounting)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางทฤษฎีและหลักการบัญชี สภาพและความมุ่งหมายของรายงาน
การเงินที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ การนําหลักการบัญชีมาใช้หาข้อเท็จจริงและประกอบการวิเคราะห์ประเด็น
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ อาทิ หุ้นส่วนบริษัท สถาบันการเงิน กฎหมายภาษี
อากร หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของนักบัญชี
A study of fundamental theory and principles of accounting. Nature and objectives
of financial reporting used in business operations. The introduction of accounting principles in
finding the facts and in analyzing the legal issues, especially in the laws of business organizations,
such as corporations, financial institutions, tax law and the legal responsibilities of accountants.
LAW6112
(LA 619)

กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3-0-9)
(Maritime Law)
ศึกษากฎเกณฑ์การขนส่งระหว่างประเทศการใช้หลักกฎหมายขัดกัน และใช้หลักกฎหมาย
บังคับกับคดีการขนส่งทางทะเลที่สําคัญ (Case Study) สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ กัปตัน
ผู้ว่าจ้างและลูกเรือ หลักเกณฑ์วา่ ด้วยสถานะทางกฎหมายแรงงานของลูกเรือ (Maritime Labor
Regulation) การประกันภัยทางทะเล
A study of principles of international transportation, conflict of laws,
important case studies, rights and duties of owner, hirer and crews of ships, maritime
labor regulations and maritime insurance.
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
(LA 621) (Economic Law)
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ความหมายและที่มาของกฎหมายเศรษฐกิจ ลักษณะทั่ว ๆ ไป
ของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจกับสาขากฎหมายคลาสสิก กฎหมายเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของระบบทุนนิยม
โดยเน้นที่การรวมศูนย์ปัจจัยการผลิตของระบบทุนนิยม การแทรกแซงของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างการ
รวมศูนย์ทุนนิยมกับการแทรกแซงของรัฐ
An introduction to the application of the concepts, theories, meaning and
sources of economic law; the relations of economic Law and classical law; Law
concerning the business organization; the plan to develop an economic system and the
variation of the basic structure of capitalism with emphasis on the combination of
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products in capitalism, the intervention of state, the relations between the centralization
of capitalism and the intervention of state.
LAW 6117 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 628) (Advanced Law on Securities)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนและตลาดเงิน ประเภทของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อการครอบงํากิจการ การซื้อขายหลักทรัพย์
ล่วงหน้า การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์
Topics include: Law of capital markets and monetary markets, types of
securities, stock exchanges, public offering, tender offer, unfair securities transactions, and
wrongful securities acts.
LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LA 617) (International Trade and Investment Law)
ศึกษาปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต ขนส่ง ประกันภัย วิธีระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ การบังคับคดีตามคํา
พิพากษา และการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
A Study of legal problems and practice relating to international trade, such
and sale contracts, letters of credit, transportation, insurance, international dispute
resolutions, executing of judgments and international investment.
LAW6201
(LA 603)

ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
(Philosophy and Principles of Public Law)
ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง โดยศึกษา
ถึงความหมาย ลักษณะเฉพาะ การแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวความคิด
ในกฎหมายมหาชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สถาบันทางกฎหมายมหาชน สาระสําคัญของรัฐ ลักษณะทาง
กฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย อํานาจ ทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจสถาบันภายในรัฐ
ที่ใช้อํานาจต่างๆ เช่น สถาบันทางการเมือง สถาบันทางปกครอง สถาบันทางการคลัง สถาบันศาล
การจํากัดอํานาจรัฐ การควบคุมการใช้อํานาจต่างๆ
A study of philosophy and the main concepts of constitutional Law and
administrative Law in terms of its meaning and characteristics, as well as the division of
public law. Past and current developments of the philosophy and concepts of the
public Law institution, the principle characteristics of state; the relation of state and law;
the theory of distribution of power to various institutions such as the political institution,
administrative institution, public financial institution and the courts; the restriction of state
powers, as well as the control and use of such powers.
LAW6202
(LW 641)

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Constitutional Law and Political Institutions )
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ศึกษาทฤษฎี ทั่วไปของกฎหมายรัฐ ธรรมนูญการควบคุม การใช้อํา นาจของรัฐ กําเนิดและ
วิวัฒนาการของแนวความคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม และสถาบันการเมืองของประเทศสําคัญในระบบ
การปกครองประชาธิป ไตยและแบบสัง คมนิย มทั้ งในประเทศที่ พั ฒนาแล้ว และกํ าลั งพั ฒ นา ลั ก ษณะ
แตกต่างกันระหว่างรัฐธรรมนูญกับความเป็นจริงในทางการเมือง
The aim of the course is to initially study general theories of constitutional
Law including theory of state, theory of state power and scope of state power. Besides,
deliberation relates to the origin and development of concepts of the form of
constitutions and political institutions of the prototype countries in democratic and
socialist systems. Which cover a study of the constitution and practices in and
developed countries developing countries. And also, The study will consider. The
difference between constitution and its application.
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3(3-0-9)
(LW 642) (Advanced Administrative Law)
ศึกษาถึงรากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครอง ทฤษฎี
เกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมาย สัญญาทางปกครอง การจัดทํากิจการทาง
ปกครองต่าง ๆ ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและศาลปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมัน สหรัฐอเมริกา และวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง ทั้งในรูปแบบการควบคุมแบบ
ป้องกัน การควบคุมแบบแก้ไข ปัญหาการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย
The course will focus on the fundamental of administrative law, theory of
administrative organization and administrative act, together with the principle of legality
and administrative contract. The study will also consider administrative responsibility,
administrative court responsibility as well as the legal control of administration exists in
the other jurisdictions such as the United Kingdom, Germany, France and the United
states of America. It will finally consider how to control these administrations regarding
both prevention and alteration, including the legal control of administration difficulties in
our jurisdiction.

LAW6204
(LA 648)

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Administrative Procedure)
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองที่มีลักษณะพิเศษในระบบไต่สวน การนั่ง
พิจารณาและการจัดองค์คณะผู้พิพากษา ผูพ้ ิจารณาคดี ระบบวิธีพิจารณาแบบสองชั้น ตลอดจน
สาระสําคัญของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง
This course focuses on the judicial process of administrative cases especially
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in inquiry system countries. Topics cover jurisdiction, trials, judges, dual procedural
system and essentials of administrative procedural cases.
LAW6205
(LA 643)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
3(3-0-9)
(Constitutional Cases)
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสถาบั น วิ นิ จ ฉั ย คดี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ ในยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก าและไทย
ตลอดจนคดีทางรัฐธรรมนูญในประเทศเหล่านี้
A comparative study of judicial institutions related to constitutional cases in
some European countries, the United States and Thailand. Some important constitutional
cases of those countries will be analyzed.
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 635) (Advanced Public Financial Law)
ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไปทางการคลัง ที่มาของกฎหมายการคลัง นโยบายทางการคลัง
การเงิน สถาบันทางการคลัง โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของรัฐ การจัดทํางบประมาณ การควบคุมของรัฐ
The course will deal will theory and fundamental concepts of financial
law, financial and monetary policy of the government, organization of financial
institutes, public debt, budget, state expenditure and control of state finance.
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
(LA 636) (Economic Public Law)
ศึกษาถึงความหมาย การก่อรูปและที่มาของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง
ขององค์กรทางปกครองทางเศรษฐกิจ ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ เช่น วิธีการทางกฎหมาย
ของฝ่ายปกครองในการดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจ ปัญหาเกี่ยวกับความชอบทางกฎหมาย และการ
ควบคุมการแทรกแซงทางเศรษฐกิจทั้งก่อนและภายหลัง
A study of general principles in economic public law, their fundamental
meaning and sources of economic public law. The structure of economic political
organization in central and local regions. Law and control of intervention in the economy.
State economic action, such as planning and intervention in Production, marketing,
competition import and export and state enterprise.
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 637) (Advanced Electoral and Parliamentary Law)
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทย และต่างประเทศ การเข้าสู่ตําแหน่งของ
สมาชิกรัฐสภา ระบบการเลือกตั้งประเภทต่าง ๆ กฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อํานาจ
หน้าที่ของรัฐสภาไทยและต่างประเทศในการจัดทํากฎหมายการควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ และ
อํานาจหน้าที่อื่น ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไทยและต่างประเทศ กลไกและการจัดองค์กรของรัฐสภา
This course combines a study of the historical development and forms of
Parliaments in Thailand and foreign countries, entry to power of members of Parliament,
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the electoral process, Thai and foreign election laws, powers of Parliament in legislation,
control of the Executive and the Judiciary and other powers, parliamentary rules of
procedure and parliamentary organization.
LAW 6209 กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รฐั
3 (3-0-9)
(LA 638) (Law on Public Authorities)
ศึกษาถึงระบบที่สําคัญเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐในยุโรป อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สังคมนิยม และประเทศกําลังพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ การเลือกสรร การเพิ่มประสิทธิภาพ การจําแนก
หน้าที่การจัดระเบียบทางอาชีพ สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักประกันของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบระบบดังกล่าวกับระบบของประเทศไทย
This course concentrates on management, selection, effectiveness, rights
and duties including assurance for public authorities in England, European countries,
U.S.A., socialist countries and developing countries. This course also compares the
stated topics to the public authorities in Thailand.
LAW 6210 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบริการสาธารณะ
3 (3-0-9)
(LA 639) (Law on Public Service Administrations)
ศึกษาถึงหลักการในการจัดโครงสร้างทางปกครองของรัฐ หลักการรวมอํานาจ กระจาย
อํานาจทั้งในด้ านพื้ นที่และบริ การ โดยศึกษาเปรียบเที ยบกรณีประเทศฝรั่งเศส อั งกฤษ แนวความคิด
เกี่ยวกับบริการสาธารณะ ความหมายและความแตกต่างของบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ ตลอดจน
ความแตกต่างของหลักกฎหมายปกครองที่มีต่อประเภทที่แตกต่างกันของบริการสาธารณะ รูปแบบและ
วิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะ อาทิ การจัดตั้ง ยุบเลิก การจัดระบบหลักกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในเรื่องนี้
และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบริการสาธารณะในแง่กฎหมายปกครองในประเทศไทย
A study of the principles in organizing administrative structure,
centralization, and decentralization both by territory or by service compared to cases in
France and in England; the basic concepts, evolution and concepts relating to public
service; the meaning and the difference of various categories of public service including
the difference of administrative law principles relating to the various categories of public
service, forms and modality in undertaking public service, i.e. establishment,
abolishment, the organization and principles of law governing these problems and a
study of the problems and the difficulties arising from public service in the Thai the
administrative legal approach.
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
3(3-0-9)
(LA 640) (French Administrative Law)
ศึกษาถึงหลักกฎหมายปกครองในประเทศฝรั่งเศสอย่างกว้าง ๆ และเน้นความสําคัญใน
ปัญหาเกี่ยวกับคดีปกครอง การจัดระเบียบทางศาลในคดีปกครอง อํานาจศาลในคดีปกครอง โดยพิจารณา
ถึงอํานาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม และการแบ่งอํานาจกันภายในศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครองในสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ และในศาลปกครองชั้นต้น คดีปกครองประเภทต่าง ๆ อาทิ คดีเพิกถอน
นิติกรรมทางปกครอง คดีที่ศาลปกครองมีอํานาจเต็ม เป็นต้น
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A study of administrative Law principles in general, emphasizing important
problems relating to administrative cases, organization of the administrative courts,
jurisdiction of the courts in administrative cases, various categories of litigation and
procedure before the administrative courts. Problems of important administrative cases
will also be analyzed.
LAW6212 กฎหมายปกครองเยอรมัน
3(3-0-9)
(LA 641) (German Administrative Law)
ศึกษาถึงประวัติศาสตร์กฎหมายปกครอง และสภาของกฎหมายปกครองเยอรมัน
หลักกฎหมายปกครองและการใช้กฎหมายปกครอง ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ การจัดโครงสร้างการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การควบคุมการกระทําทาง
ปกครอง
A study of the history of German administrative Law and the assembly
according to German administrative law, the principle and particles of administrative law,
the theories relating to administrative acts, state responsibility, organization of administrative
structure and civil service personnel including the control of administrative acts.
LAW 6213 กฎหมายปกครองแองโกลแซกซอน
3 (3-0-9)
(LA 642) (Anglo-Saxon Administrative Law)
ศึกษาถึงระบบทางปกครองในอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ
และสถาบันทางปกครองต่าง ๆ การออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร กระบวนการทางปกครองต่าง ๆ การ
ควบคุมโดยองค์กรชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองเบื้องต้น (Tribunals) ต่าง ๆ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง
การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม
A study of administrative systems in Great Britain and The United States,
concerning constitutional concepts and administrative institutions. Fundamental principles of
their administrative legal process such as administrative court, administrative legal procedure,
jurisdiction, conflict of jurisdiction between ordinary court and administrative court etc.
LAW6214
(LA 644)

กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน
3(3-0-9)
(LAW on Public Liberty)
ศึกษาถึงความหมายของเสรีภาพมหาชน เทคนิคทางกฎหมายในการคุ้มครองเสรีภาพ
มหาชนในประเทศที่สําคัญ หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพมหาชนที่สําคัญ เช่น เสรีภาพทางร่างกาย
เสรีภาพทางความคิดหรือความเชื่อ เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาของ
กฎหมายในเรื่องนี้ ต่อพัฒนาการของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ
A study of the meaning of public liberty, fundamental principles of legal
process and legal protection of public liberty as applied in various countries; Legal
principles of some basic public liberty such as liberty in life and person, liberty of religion
or freedom of expression, liberty to express opinion, liberty to assemble peacefully etc.
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are emphasized including legal problems of those liberties as related to the development of
information technology and other new technological systems.
LAW6215 กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
3(3-0-9)
(LA 645) (Administrative Science)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของวิชาศาสตร์การบริหาร (Administrative Science) กับกฎหมาย
ปกครอง อํานาจทางปกครองของรัฐ และอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ในการใช้อํานาจ โครงสร้างทางการปกครอง
เจ้าหน้าที่ วิธีการในการดําเนินกิจการทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
ปกครองกับประชาชน ประเด็นปัญหาสําคัญต่าง ๆ ในการบริหารของรัฐโดยพิจารณาเชิงกฎหมาย
A study of the relationship between administrative science and administrative
Law and administrative power. Other related factors such as administrative structure,
personnel procedure, control, and the relationship between administration and people
are also examined, and important legal issues in state administrative.
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
(LA 646) (Sociology of Law)
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ และความสัมพันธ์ของสังคมวิทยาทางกฎหมายกับ
สังคมศาสตร์ อื่น ๆ วิธีการศึกษาโดยทั่วไป และเทคนิคเฉพาะ แนวความคิดของนักทฤษฎีคนสําคัญ
ทางด้านสังคมวิทยาทางกฎหมาย อาทิ เวเบอร์ (Max Weber) เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) เยียริช
(Eugene Ehrlich) ประเด็นปัญหาสําคัญต่าง ๆ ในสังคมวิทยาทางกฎหมายปัจจุบัน
A study of meanings, objectives, and relationship of sociology of Law to
other social sciences; a study of the general and specific techniques of major sociological
theorists such as Max Weber, Emile Durkheim, Eugene Ehrlich as well as a study of major,
contemporary issues of sociology law.
LAW 6217 กฎหมายว่าด้วยระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-9)
(LW 643) (The Judicial Control on Constitutional)
ศึกษาถึงหลักทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการรัฐธรรมนูญ (องค์กรที่ควบคุมมิ
ให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ) หลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ระบบการควบคุมมิให้
กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ อาทิ ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทย รวมทั้ง
โครงสร้างอํานาจหน้าที่ วิธีพิจารณาความตามคําวินิจฉัยขององค์กรที่มีหน้าที่ดังกล่าว
This course studies the general theory concerning to Constitution Court, a
judge of Constitution Court (The organization control on Constitution), the principle of
constitution law, judicial control on Constitution system, comparing with Germany,
France, and Thailand. Including the structure of power, duty and the procedure follows
the organization decision.
LAW6301
(LA 650)

หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced International Law)
ศึกษาวิวัฒนาการการเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
สนธิสัญญา ความรับผิดชอบของรัฐ การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยวิธีรุนแรงและแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ใช้กําลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา และคดีที่สําคัญ ๆ ทางกฎหมายระหว่างประเทศ
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A study of the development of the sources and principles of international
law; subjects of international law, Law of treaties, responsibility of states, peaceful
settlement and use of force in international disputes of international law, international
crimes etc. This course also includes analysis of selected international problems and
cases.
LAW6302
(LA 651)

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
3(3-0-9)
(Law of Treaties)
ศึกษาบทบาทของสนธิสัญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของสนธิสัญญา
กระบวนการในการทําสนธิสญ
ั ญา เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา ผลของสนธิสัญญา การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของสนธิสัญญา โดยยึดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสญ
ั ญา ค.ศ.1969
(Vienna Convention on The Law of Treaties) เป็นหลักในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ
แนวปฏิบัติของรัฐ แนวปฏิบัติของรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะของประเทศไทย
An examination of the history and current Law of treaties, various aspects of
international agreement, conclusion of treaties, validity and invalidity, amendment and
modification, termination etc. The course emphasizes the substance of the Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969, including the Practices of Thailand and other
states.
LAW 6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 653) (Advanced International Organizations Law)
ศึกษาประเภทต่างๆ ขององค์การระหว่างประเทศทุกระดับ วิเคราะห์โครงสร้าง กฎเกณฑ์
การบริหารงานภายในขององค์การระหว่างประเทศ
The nature and scope of various levels of international organizations will be
examined. The course will analyze their principles, regulations, structures, internal organs
and junctions.
LAW6304
(LA 654)

กฎหมายทะเล
3(3-0-9)
(LAW of the Sea)
ศึกษาอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยของรัฐในการใช้ประโยชน์จากทะเล วิเคราะห์
หลักการ และเหตุผลในการร่างกฎหมายทะเลตั้งแต่การประชุมกฎหมายทะเลครั้งที่หนึ่งถึงปัจจุบัน ปัญหา
เขตแดนทางทะเล ทรัพยากรทะเล การควบคุมมลพิษทางทะเล ปัญหาการประมง ปัญหาข้อกฎหมายและ
ผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและทางสังคม
A study of the development of international Law of the sea to the present.
The course will emphasize the principles of the in the UN Convention on the Law of the
Sea 1982. Analysis of legal problems concurring sovereignty and sovereign right of the
coastal states over various parts of the sea will be focused on, including exploitation of
natural resources and pollution. It also examines the effect of current technological
development and social change to these principles.
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LAW6305
(LA 655)

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(International Economic Law)
ศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้บังคับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาระของ
หลักเกณฑ์ กลไกต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน การคลัง
การธนาคาร การค้า การพัฒนา ฯลฯ ในระดับสากลและระดับภูมิภาค และวิเคราะห์ปัญหาและข้อกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศกําลังพัฒนา
A study of the legal system concerning international economic activities and
related institutions; finance, trade, transactions, development etc. It also includes an
analysis of legal issues and problems effecting on economic development of developing
countries.
LAW6306 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
3(3-0-9)
(LA 656) (Law on Regional Organization)
ศึกษาสภาพสถานะและโครงสร้างกฎหมายของการร่วมมือส่วนภูมิภาคที่สําคัญ เช่น
ประชาคม ยุโรป อาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา และแอฟริกา
โดยเน้นที่ผลกระทบของการร่วมมือ หรือการรวมตัวดังกล่าวต่อเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย
รวมทั้งบทบาทของประเทศไทยที่จะคุ้มครอง เรียกร้อง หรือป้องกันผลประโยชน์หรือผลเสียที่เกิดจาก
องค์การส่วนภูมิภาคเหล่านั้น
A study of the structure, status, and function of regional organizations,
especially The European Union, ASEAN, and other selected regional organizations. The
impact of economic and political cooperation of these organizations on Thailand will be
analyzed.
LAW6307 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
3(3-0-9)
(LA 657) (Private International Law)
ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย การขัดกันแห่งกฎหมาย ในยุค
ปัจจุบัน เงื่อนไขในการปรับใช้กฎหมายขัดกัน การใช้กฎหมายของประเทศที่จะนํามาปรับแก่คดี การขจัด
การขัดกันแห่งกฎหมาย การพิจารณาปัญหาว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายไทย บทบาทของกฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกําหนดสัญชาติของบุคคล หลักการอันเป็นสากลในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติของรัฐ สัญชาติและภูมิลําเนาของนิติบุคคล สิทธิและฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย
A study of the development and theories of conflict of laws in Juristic
relations which involve foreign factors, conflict of laws and resolutions, condition of using
conflict of law, choice of laws, determination of the nationality of natural and juristic
persons according to international law, Thai conflict of laws rules; nationality domicile,
status, rights and duties of foreign nationals and foreign juristic persons.
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3(3-0-9)
(LA 658) (International Criminal Law)
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี อาญาสนธิ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ องและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการลงโทษผู้กระทําความผิด
A study of the principles of international criminal law, related treaties
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and international cooperation in the imposition of punishment upon offenders.
LAW 6309 กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
3 (3-0-9)
(LA 659) (Law of War)
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยการใช้กําลังและการกระทําสงคราม
โดยเฉพาะหลักการห้ามใช้กําลัง รวมทั้งข้อยกเว้น บทบาทของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
ส่ ว นภูมิ ภาคในการรั กษาสัน ติ ภาพ ตลอดจนกฎเกณฑ์ ที่ใ ช้บั งคั บรัฐ คู่ ส งคราม และกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศว่าด้วยความเป็นกลาง รวมทั้งหลักทั่วไปและปัญหาของการควบคุมและลดกําลังอาวุธ รวมทั้งการ
ห้ามใช้อาวุธตามอนุสัญญาต่างๆ
A study of the history and evolution of rules and regulations related to war,
the use of force and aggression of state, self-defense, neutral state, armed control etc. It
also analyzes the role of the United Nations and other regional peace-keeping
organizations, including unarmed under various convention.
LAW6310
(LA 660)

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
3(3-0-9)
(Public International Law on Diplomatic and Consular Relations)
ศึกษากฎหมายว่าด้วยการทูตและกงสุล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมืองและวิวัฒนาการ โดยยึดหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ.
1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 อนุสัญญาว่าด้วยคณะทูตพิเศษ
ค.ศ.1969 และแนวปฏิบัติของรัฐในปัจจุบัน
A study of the development of laws and their applications to diplomatic and
consular relations. Mainly, the course, will focus on the principles under the Vienna
Convention on Diplomatic Relations, 1960 the Vienna Convention on Consular Relations,
1963, and the UN Convention on Special Mission, 1969.
LAW6311 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-9)
(LA 661) (Human Rights)
ศึกษาความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
การพยายามพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้เป็นสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งเหตุการณ์ปัญหาตลอดจนวิธีการและ
อุปสรรคในการที่จะพยายามทําให้สิทธิมนุษยชนมีผลบังคับจริงในทางปฏิบัติ หลักกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐ และองค์กรของเอกชน ในการ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
A study of the basis of the development of relevant international law,
including concepts of human rights; the development of human rights into legal right and
practical circumstances, problems, processes and obstacles in the enforcement of human
rights. Principles of humanitarian law, the roles of international organizations,
governmental and non-governmental organizations in order to promote and protect
human rights.
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ
3(3-0-9)
(LA 662) (Air and Space Law)
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ศึกษาประวัติการบินพลเรือน ความสําคัญของการบินพลเรือนอากาศ ที่ว่างเปล่าในอากาศ
สิทธิการบินความหมายของลักษณะของกฎหมายอากาศ องค์กรบริหารการบินการเดินอากาศ (อากาศยาน
สนามบิน และเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ฯลฯ) การควบคุมจราจรทางอากาศ ฯลฯ การรับขน
ทางอากาศ ความเสียหายโดยอากาศยานต่อบุคคลที่สามบนพื้นผิว กฎหมายอากาศเกี่ยวกับคดีอาญา
(สลัดอากาศ) รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวกับสนธิสัญญาอวกาศซึ่งครอบคลุมถึง
กิจกรรมของรัฐในการสํารวจและการใช้ประโยชน์ในอวกาศรวมตลอดถึงดวงจันทร์และดวงดาวอื่น ๆ
การควบคุมการใช้อาวุธในอวกาศ ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ สัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบ
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอวกาศ สัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ อํานาจอธิปไตย
ในอวกาศ มลภาวะในอวกาศ เป็นต้น
Topics include the history and management of the Civil Aviation Authority
(aircraft, aerodrome, and air navigation facilities); Air and space law, airspace, Criminal
International Air LAW(hijacking) and relating international laws, air traffic control, carriage,
and damage by aircraft to third persons on the ground. The course also will cover Outer
Space treaties with emphasis on sovereignty of outer space, state exploration and use of
outer space, including the moon and planets; pollution, weapon control, responsibility
for damages caused by space objects, and registration of space objects.
LAW 6313 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(LA 663) (International Labor Law)
ศึกษาหลักกฎหมายที่กําหนดในอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศที่กําหนดให้ประเทศใน
เครือสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศปฏิบัติให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนําไปบัญญัติกฎหมาย
แรงงานในประเทศของตน เพื่อสนับสนุ นและให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการใช้แรงงาน
รวมทั้ งศึ ก ษาถึ งความเป็น มาขององค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ อนุ สัญ ญา (Convention) ข้อแนะ
(Recommendation) และมาตรฐานแรงงาน เป็นต้น
Concentrates on the principles of international labor convention, which
require all members countries to have the same standards, to legislate a labor law in
their countries and to support fairness in labor uses. Studies the history of international
labor organization, convention, recommendation and labor standard.
LAW 6314 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ
3 (3-0-9)
(LA 664) (Law on Carriage by Land and Air)
ศึกษาความรับผิดของผู้ขนส่งทางบกและทางอากาศ ข้อจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง โดย
ศึกษาอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น CMR Convention ปี 1956 CIM Convention ปี 1970 และ
Warsaw Convention ปี 1929 และ 1955 ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การบินพลเรือนสากล (IATA)
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายไทย
Examines liability of air and land carriers by studying related conventions
such an CMR Convention (1956), CMI Convention (1970) and Warsaw Convention (1992
and 1955) and rules of the international Air Transport Association (IATA) compared with
domestic law.
LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
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(LA 665)

(International Tax Law)
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน
ปัญหาและการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศโดยบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการของ
บรรษัทข้ามชาติที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกําไรระหว่างบริษัทในเครือ
ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับภาษี สนธิสัญญาภาษีอากรและแนวความคิด
เกี่ยวกับ Unitary Tax System อื่น ๆ
Focus on international tax systems, double taxation system, Anti-Tax
avoidance rules for multinational transactions, foreign exchanges, transnational
corporations, including interest, dividend, remuneration from using rights and profit
transfers between parent companies and subsidiaries, tax planning, tax treaties, and the
idea of a Unitary Tax system.
LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LA 666) (International Contracts)
ศึกษาทฤษฎี ลักษณะ และสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างของสัญญาเมื่อมีการเปลี่ยนจากการลงทุนทางตรงมาเป็นการลงทุนในการบริการ การร่างและ
การตรวจสัญญา ข้อความที่ได้เปรียบเสียเปรียบกับประเทศกําลังพัฒนาในสัญญาประเภทต่าง ๆ และ
ในกิจการประเภทต่าง ๆ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญาระหว่างประเทศ ผลของสัญญาระหว่าง
ประเทศ การระงับข้อพิพาทลักษณะต่าง ๆ อันเกิดจากความเห็นแย้งกันใน ข้อสัญญาหรือการผิดสัญญา
ระหว่างประเทศ
Provides theories, characteristics and legal status of international contracts,
including contractual architecture changes from direct investment to service investment,
drafting and examining contracts, advantage and disadvantage clauses for developing
countries and other businesses. Also covers negotiation and dispute resolution arising
from by conflicts of international contracts.
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LA 667) (International Commercial Arbitration Law)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของอนุญาโตตุลาการต่อการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
และธุรกิจระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่ ทั้งในด้านกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 และกฎหมายต่างประเทศ สนธิสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง หลักปฏิบัติของนานาประเทศและของสถาบันอนุญาโตตุลาการที่นิยมใช้กันทั่วไป ตลอดจน
การบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศโดยศาลไทยและศาลของนานาประเทศ
Studies definition and importance of arbitration for business and international
commercial disputes, as well as also the principles, procedures, treaties and enforcement
of arbitration as they arise under both domestic LAW(Arbitration Act 2530) and
international law.
LAW6318 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
3(3-0-9)
(LA 668) (European Union Law)
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ศึกษาสถาบันและระบบกฎหมายทั้งในด้านองค์กรและการทํางาน สาระสําคัญของกฎหมาย
และนโยบายของสหภาพยุโรป เช่น การแข่งขันอย่างเสรีทางการค้า นโยบายด้านการเกษตร การเงิน
การอุตสาหกรรม แนวคิดการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป เป็นต้น
Surveys the EU institutions and legal systems in both organization and
management, including principles and policies such and free-trade system, agriculture,
monetary, industrial and common market, concept of establish EU.
LAW6401 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-9)
(LA 670) (Law and social Development)
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกฎหมายในการจัดระเบียบการ
พัฒนาสังคม การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่สืบเนื่องจากวิถีการพัฒนาตามแบบจําลองต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อ
ระบบกฎหมาย ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวางแบบแผนสังคม (Social Planning) ที่
ปรากฏในระบบกฎหมายภายในโดยเฉพาะเรื่องปัญหาความไม่สมดุลย์ระหว่างความก้าวหน้าของการพัฒนา
สังคม และความล้าหลังในการพัฒนาระบบกฎหมายที่ได้ มาตรฐาน การพัฒนาเชิงโครงสร้างต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พร้อมกับศึกษาเชื่อมโยงกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการพัฒนา
A study of theory and concepts relation to the role of Law in the
arrangement of social development, an analysis of social problems and their impact on
the legal system; problems and resolutions of social planning which take place in the
internal legal system, especially the problems regarding in balance between the progress
of social development and the deterioration of standards of legal system development;
structural development of Law relating to development through comparison with foreign
countries, including the connection with international Law concerning development.
LAW6402 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
3(3-0-9)
(LA 671) (Law on Urban and Rural Planning)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามเมืองและชนบทการวางผังเมือง
และชนบท การวางนโยบายหรือแผนเตรียมรับการขยายตัวในอนาคตของเมืองสําคัญต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น รวมทั้งศึกษาปัญหาด้านเคหะสถาน ระบบการอนุญาต (Permit System) ให้ก่อสร้างสิ่ง
ต่าง ๆ ขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบ การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม
A study of Law on local administration in urban and rural areas, making
a town plan, policy or plan to deal with the expansion of the city including problems
relating to home place permit system regarding construction, extent of the discretion
of governmental officials, improvement of slums and controlling of environment.
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
3(3-0-9)
(LA 676) (Advanced Problems in Welfare and Social Security Law)
ศึกษาถึงปัญหาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคมใน
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายในลักษณะเดียวกันของประเทศซึ่งเป็นสวัสดิการต่าง ๆ
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A study of problems in both theory and practice regarding welfare and social
security Law in Thailand through comparison with other countries.
LAW6404 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3(3-0-9)
(LA 678) (Law on Agriculture and Agricultural Institutions)
ศึกษาถึงกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร อันรวมถึงกฎหมายที่มี
ผลกระทบถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งใช้ในการเกษตร การควบคุมการใช้ที่ดิน การพัฒนาและปฏิรูปที่ดิน หรือ
ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันอันเป็นตัวแทนของเกษตรกร
A study of Law relating to agriculture and agricultural institutions including
laws the impact on title of land which is used for agriculture. Control of utilization,
development and reform of land, or problems of the institutions or agents of the
agriculturist.
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
3(3-0-9)
(LA 674) (Anti – Trust Law)
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดที่ทําให้เกิดการตรากฎหมายป้องกันการผูกขาด และการ
กีดกันทางการค้า โดยเปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของ
ประเทศไทย และประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญอื่น ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่นหรือ
ออสเตรเลีย
A study of theory, concepts and the need to enact anti-trust Law by means
of a comparative study between Law an measures in Thailand and the United States.
Britain, Germany, Japan and Australia.
LAW6406 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-9)
(LA 675) (Consumer Protection Law)
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดที่ทําให้เกิดความจําเป็นในการตรากฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภค โดยเปรียบเทียบ หลักการและ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ พัฒนาการของ
แนวความคิดใหม่ ๆ ทางสังคมซึ่งเปิดกว้างให้มีการปกป้องทางกฎหมายต่อสิทธิของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ศึกษาตัวอย่างคดีและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
A study of theory and concepts of consumer protection Law legislation,
consumer remedies through comparison with principles and legal measures of Thailand
and of some other countries, development of social concepts of legal protection
regarding consumer rights, including a study of sample cases and problems relating to an
analysis of consumer protection Law in Thailand.
LAW6407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(LA 673) (Environmental Law)
ศึกษาถึงธรรมชาติและลักษณะของปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากแง่มุมที่มีสาระสัมพันธ์
กับสถาบันทางกฎหมาย และทิศทางการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง (Politicoeconomic Base) การบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality) รวมทั้งปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของ
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กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่ปรากฏจากการทํางานของรัฐหรือสถาบันต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม
A study of natural and legal problems relating to environment, legislation
and enforcement of Law as the implement in resolving environmental quality. This
course will cover both theoretical and practical problems regarding environment law.
LAW6408 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
3(3-0-9)
(LA 679) (Law on Land Use Control)
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเทคนิคของรัฐในการควบคุมการใช้ที่ดินและการพัฒนา
องค์กรของรัฐที่มีอํานาจและความรับผิดชอบด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ที่ดิน กฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่ควบคุมการใช้ที่ดินซึ่งประชาชนอยู่อาศัย และทํางานเพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อม
การหลีกเลี่ยงเหตุรําคาญสาธารณะ (Public Nuisance) การสงวนคุ้มครองเพื่อประโยชน์ทางประวัติศาสตร์
(Historic Preservation) การแบ่งเขตการใช้ที่ดิน กฎหมายผังเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรร ที่ดิน
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค และบริการต่าง ๆ หรือกฎหมายภาษีเกี่ยวกับที่ดิน ข้อจํากัดสิทธิการ
ใช้ที่ดินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ที่รัฐจะเข้าถือประโยชน์ในที่ดินของเอกชน ทั้งในแง่การเวนคืนที่ดินและปัญหาการจ่ายค่าทดแทนที่เป็น
ธรรม รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ที่ป่าสงวนและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
The study of the objective and techniques of the state in controlling land
use and development, the state organization which possess power and responsibility in
land use planning, the laws or regulations which are applied to land for residency and
development for the purposes of environmental control, prevention of public nuisance,
historic preservation, zoning, city planning, law, related to land development, regulations
related to public utilities and other services or tax legislation levied on land; the
constitutional limitation on land use or other limitations by the Civil and Commercial
Code and other legislation related to the utilization of private land by the state in terms
of appropriation and equitable payment of compensation, including legislation related to
land use in the form of public domain of state, state property, forest conservation and
other natural resources.
LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LA 681) (International Environmental Law)
ศึกษาถึงกฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศอุตสาหกรรม
การเติบโตของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางอาญา (Criminal Environmental Law) การประสานงาน
ความร่วมมือเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ มาตรฐานระหว่างประเทศของคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาข้อตกลงหรือหลักการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐหรือบริษัท
ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ในเรื่องมลภาวะทางทะเล แม่น้ํา อากาศ บรรยากาศของโลก สารกัมมันตภาพรังสีหรือ
สารพิษต่าง ๆ รวมทั้งการปกป้องต่อสัตว์ป่า เผ่าพันธุช์ ีวิตทีห่ ายากหรือสรรพสิ่งอันจัดเป็นมรดกของ
วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (World Cultural and Natural Heritage) ให้ปลอดพ้นจากการถูก
ทําลายสาบสูญ
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The study of legal problems of environmental legislation in industrialized
countries, the growth of criminal environmental law, cooperation for international
environmental protection, the international quality standard of environment; legal
problems arising from international law, international conventions, agreements and
principles relating to state or commercial corporations, responsibility for pollution of the
sea, river, air and world atmosphere, radiation, or other toxic substances, including the
prevention of scarce wild life species or world cultural and natural heritage from
extinction.
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคําพิพากษา
3(3-0-9)
(LA 647) (Policy on Crime and Post Conviction Processes)
ศึกษาหลักและทฤษฎีในการวางนโยบายของรัฐ เพื่อกําหนดความรับผิดทางอาญา โดย
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ในแต่ละยุคสมัย ทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ที่จะมีผลต่อนโยบายทางอาญาของรัฐ การประยุกต์ใช้นโยบายทางอาญา
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ยุติธรรม อีกทั้งศึกษาถึงการลงโทษผู้กระทําความผิดทั้งในและ
นอกทัณฑสถานและมาตรการอื่นซึ่งทดแทนการลงโทษ
A study of the principles and the theories which the state employs in
determining criminal responsibility by analyzing the differences in economic, social,
political and cultural factors of different periods both in Thailand and abroad, which have
impact upon the criminal policy of the state and effect the administration of justice. A
study of imposition of penalties within and without the penitentiary, as well as alternative
sentencing.
LAW6502 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-9)
(LA 684) (Diversion of offenders from Criminal Justice Processes)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการผลักดันผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา กลไกทางกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการในขั้นตอน
ต่าง ๆ เช่น การไกล่เกลี่ยคดี การไม่รับลงประจําวัน การชะลอ ฟ้องร้อง การต่อรอง คํารับสารภาพ การคุม
ประพฤติในชั้นศาลและในชั้นราชทัณฑ์ และการพักโทษ เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางปรับใช้ใน
ประเทศไทย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้กระทําความผิด ต่อกระบวนการยุติธรรม และต่อสังคม
A study of the Principles and theories of diversion of offenders, judicial
machinery and other formal or informal measure indifferent stages such an mediation,
non-booking, prosecution suspension, plea bargaining, confession, as well as probation at
the stage of court proceedings, correctional institutionalization and parole. An analysis of
the possibility of the application of those measures in Thailand and the effect upon the
offender, the judicial process and society.
LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-9)
(LA 686) (Human Rights and Criminal Justice Processes)
ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United
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Nations Standard, Norms and Guidelines) ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในการศึกษาจะเน้นความสําคัญของ
สิทธิมนุษยชนและความจําเป็นที่รัฐจักต้องให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จําเลย ผู้ต้องขัง
ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา โดยจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง
นอกจากนี้จะนําเอากฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลเพียงไร หรือไม่
A study of the philosophy, concepts, and rules in the protection of human
rights in the criminal justice process compatible with the United Nations Standard, norms
and guidelines relating to the subject. The study will emphasize the importance of
human rights and the necessity of the state to guarantee certain rights to the accused,
detainee, the defendant, the victim and the witnesses in criminal cases. Special emphasis
is given to the protection of the rights of the child and women. A comparative analysis
between Thai law, regulations and guidelines and the universal standard, will be made to
ascertain compatibility.
LAW6504 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 687) (Advanced Juvenile Justice)
ศึกษาถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วิวัฒนาการของกฎหมาย
มาตรฐานสากลของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ
และภูมิภาคต่าง ๆ บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชน
รวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ในการศึกษาให้คํานึงถึง
กฎหมายภายในที่ให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบบกระบวนการยุติธรรม มาตรการและกลไกต่าง ๆ
ของรัฐในการให้ความคุ้มครอง
A study of the promotion and support for the protection of juveniles; the
development of Law and the universal standard of Law relating to children and juveniles
including a comparative study of the Law in different countries and regions. The roles
and duties of different international organizations and private organizations including the
problems infringement of children’s rights; offenses by juveniles. The study shall take
into account local laws giving protection to juveniles; the judicial system, the measures
and machinery for protection which are provided by the state.
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
3(3-0-9)
(LA 625) (Legal Methodology on Crime)
ศึกษาความหมายของอาชญากรรมทั้งอาชญากรรมพื้นฐาน และอาชญากรรมในสังคม
ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมตามสภาวการณ์ของสังคม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ศึกษาถึงนโยบายทางอาญาหลัก
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
Examines them meaning of basic crime and crime in the present time.
Includes criminal changes, economic crime, and transnational organized crime and
criminal policy, Attention also is given to Thai and International laws and policies.
**LAW6506 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
3(3-0-9)
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(LA 685)

(Narcotics LAW and Procedure)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การป้องกันและ
การปราบปรามธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพย์ติด กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินการริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทํา
ความผิด และการริบทรัพย์สนิ ของผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพย์ติดความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด
A study of laws related to narcotics and psychotropic substances, the
prevention and suppression of enterprises related to narcotics; money laundering
legislation, the confiscation of property employed in committing crime and forfeiture of
property of the narcotics related offender; international co-operation in prevention and
suppression of narcotics.
LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-9)
(LA 690) (Criminal Justice Administration)
ศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการจับกุม การสอบสวน การคุ้มครองพยาน การฟ้องร้อง การดําเนินคดีในศาล จนถึงการลงโทษ
และการแก้ไขผู้กระทําความผิดอาญา โดยเน้นทั้งด้านการบริหารงานของหน่วยงานและการดําเนินงานของ
บุคคลในทุกขั้นตอน ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการ
ผดุงความยุติธรรมตามวิชาชีพทนายความ สิทธิมนุษยชนกับงานยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญากับประเทศต่าง ๆ ศึกษาถึงคดีตัวอย่าง และวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน
Study the operation of various units in the procedure of criminal justice
including arrest, investigation, litigation, trial in the court, punishment and rehabilitation.
Emphasis on administration of units and operation of the workman in each degree of
proceedings, such as police, public prosecutor, court, punishment and rehabilitation.
Emphasis on administration of units and operation of the workman in each degree of
proceedings, such as police, public prosecutor, court, correction department, and the role
of the lawyer to uphold justice as well as examining case studies and being trained in the
various units existing in the criminal justice system.
LAW6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 695) (Advanced Criminology and Penology)
วิเคราะห์แนวความคิดของนักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาทั้งในอดีตและปัจจุบัน การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์สาเหตุของอาชญากรรมการป้องกัน การลงโทษ
การแก้ไขผู้กระทําผิด การเยียวยาและการคุ้มครองผู้เสียหาย
An analysis of the concepts of past and current criminologists and
penologists; the employment of scientific and new technology in analyzing the causes of
crimes; their prevention, imposition of penalties, and rehabilitation of offenders; the
remedy and the protection of injured persons.
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
3(3-0-9)
(LW 601) (Advanced studies of income tax laws)
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ศึกษาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ การยกเว้น การลดหย่อน
การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล และการขจัดภาระภาษีซ้ําซ้อนระหว่างบริษัท
และผู้ถือหุ้น การรวมกลุ่มภาษีเงินได้ภายในสหภาพยุโรป และการจัดเก็บภาษีเงินได้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
Studies on tax provisions imposing on all types of incomes, exemption,
allowances, withholding tax planning, corporate tax system and elimination of double tax
between corporations and shareholders, income taxation in the us and the EU.
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
3(3-0-9)
(LW 602) (Consumption taxes)
ศึกษาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากการบริโภค โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
รูปแบบภาษีการค้าประเภทต่าง ๆ การจัดเก็บและการส่งเสริมการส่งออก การรวมกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภายในสหภาพยุโรป
Studies on provisions imposing taxation on consumption, in particular value
added tax and various types of general sales tax, tax imposition and incentives for
exportation, harmonization of value added tax among EU member countries.
LAW6603 สัมมนาการตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
3(3-0-9)
(LW 603) (Seminar on Tax Investigation and Procedures of Tax Cases)
ศึกษากรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติกรณีการตรวจสอบภาษีอากรโดยเฉพาะ การประเมิน
ภาษี การกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบภาษี วิธพี ิจารณาคดีภาษีอากร ทั้งกรณีการ
อุทธรณ์ภาษีกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ตลอดจนการบังคับคดีทางภาษีอากร
Studies on case studies and tax practices about tax investigation, in particular
re-assessment, duration, and procedures, procedures of tax cases that include tax appeal,
tax court procedures as well as tax enforcement.
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
3(3-0-9)
(LW 604) (Principle of tax accounting)
ศึกษาหลักการทางบัญชีภาษีอากรเพื่อการคํานวณกําไรสุทธิ หรือเงินได้สําหรับหน่วยธุรกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรา 65, 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี
Studies on principle of tax accounting for calculating net profits or incomes
for various types of business entities, particularly sections 65, 65 bis, 65 ter of the
revenue code for juristic partnerships and corporations, differences between principle
of tax accounting and that of accounting standard.
LAW6605 กฎหมายภาษีสําหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
3(3-0-9)
(LW 605) (Tax laws on international trade and logistics)
ศึกษากฎหมายภาษีที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
ประเภทต่าง ๆ การประกันภัย ตลอดจนภาระภาษีและปัญหาที่เกี่ยวกับระบบจัดส่งธุรกิจระหว่างประเทศ
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Studies on tax laws related to international trade, all forms of international
trade contracts, trade insurances, as well as tax liabilities and problems with special
references to logistics.
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษี
3(3-0-9)
(LW 606) (Seminar on tax planning)
ศึกษากรณีศึกษาและแนวทางการปฏิบัติกรณีการวางแผนภาษีให้ถูกต้องและประหยัดตาม
กฎหมาย การวางแผนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
รูปแบบการวางแผนภาษีที่ยอมรับได้และปัญหาการหนีภาษี
Studies on cases and models of tax planning that result in tax saving under
the laws, income tax and vat planning as well as other taxes on business, acceptable tax
nidels and problems of tax evasion.
LAW6607
(LW 607)

กฎหมายภาษีสําหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
3(3-0-9)
(Tax laws on business re-structuring)
ศึกษากฎหมายภาษีสาํ หรับการปรับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ เช่น การควบรวม การเข้า
ครอบงํา การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน การรับจ่ายเงินภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคทางภาษีที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
Studies on tax laws related to business restructuring like merger and
takeover, transfer of entire businesses or parts of businesses, intra- group payment, as
well as problems and obstacles, caused by tax provisions, to business re-structuring.
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LW 608) (Laws of international business taxation)
ศึกษาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับปัญหาภาษีซ้ําซ้อน รูปแบบการวางแผนภาษีโดยกลุ่มบริษัท
ข้ามชาติ เช่น การตั้งราคาโอน การตั้งทุนต่ํา และบทบัญญัติเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยง ภาษีระหว่างประเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ
Studies on tax imposition on various types of international business
transactions, tax treaties for voiding double taxation between countries, patterns of
internal tax planning for multi-national corporations for example transfer pricing or thin
capitalization, as well as anti-tax avoidance provisions at the international level.
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื่องมือและธุรกรรมทางการเงิน
3(3-0-9)
(LW 609) (Tax laws on financial instruments and transactions)
ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่จัดเก็บจากการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน
สมัยใหม่ ทั้งกฎหมายในประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย ปัญหา
และอุปสรรคทางภาษีต่อเครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน การเก็บภาษีจาก
สถาบันการเงิน
Studies on tax laws imposing on all financial transactions in modern
monetary and capital markets with reference to both developed and developing
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countries, particularly Thailand, tax problems and obstacles to various types of financial
instruments, tax imposition on financial institutions.
LAW6610
(LW 610)

ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
(Comparative studies on tax Law theories)
ศึกษาทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบระหว่าง ระบบกฎหมายภาษีในประเทศไทย ระบบ
กฎหมายภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบกฎหมายภาษีในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีภายใต้ทฤษฎีภาษีเงินได้ ภาษีการบริโภค และภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
Studies on tax theories by comparing between Thai tax system, us tax
system, and UK Tax system, in particular theories of income taxation, tax on
consumption, and international business taxation.
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
3(3-0-9)
(LW 611) (Property Tax, Heritage Tax and Gift Tax)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้วิเคราะห์
ปัญหาและความเหมาะสมในการนําภาษีมรดกและภาษีการให้มาใช้ในระบบภาษีอากรของประเทศไทย
และศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายภาษีทรัพย์สินที่จัดเก็บ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น และภาษีอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่
ต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ฐานภาษีและอัตราภาษี การยื่นแบบรายการและการชําระภาษี การยกเว้น
และลดหย่อนภาษีการควบคุมและมาตรการบังคับจัดเก็บภาษี การประเมิน และการอุทธรณ์ภาษีท้องถิ่น
Study on theory and principle of Property Tax, Heritage and Gift Tax. Analyze
Problems and appropriations for the application of Heritage and Gift Tax in Thai tax
System. Study the provisions of laws concerning taxes collected by local government
such as land and building tax, local maintenance tax, signboard tax, bird net duty etc.,
relating to properties subject to tax, taxpayers, tax bases and tax rates, submission of tax
returns, exemption and deduction, control and enforcement measures, objection and
appeal of local tax.
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
3(3-0-9)
(LW 612) (Seminar on public finance and taxation theories)
ศึกษาทฤษฎีทางการคลังและงบประมาณ ตลอดจนนโยบายภาษีอากรที่ได้นํามาปรับใช้ใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กฎหมายว่าด้วยการคลังและงบประมาณ การงบประมาณท้องถิ่น
และแนวทางการจัดทําระเบียบและรูปแบบภาษีอากรที่จัดเก็บในแต่ละปีงบประมาณ
Studies on theories of public finance and governmental budget, as well as
tax policies in Thailand from the past to present, laws on public finance and budget local
budget, and regulation or procedures for tax Law design in each fiscal year.
LAW6613
(LW613)

ภาษีสรรพสามิต
(Excise Tax)

3(3-0-9)
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ศึกษาหลักเกณฑ์ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
ฐานภาษีและอัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การยกเว้น การคืน และการลดหย่อนภาษี การควบคุม
และมาตรการบังคับในการจัดเก็บภาษี การประเมิน การคัดค้าน และการอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิต
Study on theory and principle of excise tax, provisions of laws concerning
the collection of tax, commodities and services subject to tax, taxpayers, tax liabilities,
tax bases and tax rates, submission of tax returns, exemption, refund and deduction,
control and enforcement measures, assessment, objection and appeal of excise tax.
LAW6614 ภาษีศุลกากร
3(3-0-9)
(LW 614) (Customs Law)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดเก็บภาษีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเสียภาษี การประเมินอากร การอุทธรณ์การประเมิน คดีและการดําเนินคดี/ระงับคดี
ภาษีอากร สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ และอํานาจของศุลกากรในการตรวจสอบภายหลังการนําเข้า
(Post Customs Clearance Audit) โดยการศึกษาวิเคราะห์จากตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร (ได้แก่
พระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร) ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ คําวินิจฉัย
ของหน่วยงาน ตลอดจนคําพิพากษาของศาล
Subject of Knowledge education regarding philosophy and principle of tax
law, duty collection in accordance with the provisions of Customs Law, the rules and the
procedure of payment tax, duty assessment, appeal procedure, case and the legal
proceeding/waive prosecution, rights and the responsibilities of entrepreneurs, as well as
the Customs authority on post Customs Clearance Audit, by studying and analyzing from
Customs legislations, included the Customs Act and Customs Tariff Decree, practical
procedures, practical problem decision rendered from relevant agencies and judiciary
decision.
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
3(3-0-9)
(Legal Principles and Theories of the Revenue Code)
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ครอบคลุมถึงความ
เป็นมา แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และลําดับชั้นของกฎหมายกรณีการร่างบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
Studies on conceptual frameworks, theoretical approaches, as well as legal
structure of the revenue Code’s provisions, particularly focusing upon historical
development, Hierarchy of laws, and practical issues applied to tax provisions’ drafting
under the Revenue Code.
LAW6616 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-9)
(Accounting Principles for Lawyers)
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ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการบัญชี หลักการรับรู้รายการบัญชี กระบวนการจัดทําบัญชีความ
มุ่งหมายในการเสนอรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปกฎหมายวิชาชีพบัญชี การใช้
และวิเคราะห์งบการเงิน ความเกี่ยวข้องระหว่างมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวิชาชีพบัญชีกับมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการบัญชี กฎหมายวิชาชีพบัญชี กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ปัญหาในทางปฏิบัติจากความแตกต่างระหว่างกฎหมาย
บัญชีกับประมวลรัษฎากร
The accounting theoretical concepts, the recognition process, the accounting
process, the purpose of financial reporting, the Generally Accepted Accounting Principles,
the accounting related acts. The use and analysis of financial statements. The relationship
between the international accounting standards and the by Law accounting standards.
The relationship among the Accounting Act, the Accounting Profession Act, the Business
law, and the corporate tax law. Some practical problems arise from the different
between the accounting Law and the Revenue Code.
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
3(3-0-9)
(LW 621) (Advance Copyright Law)
ขอบเขตการศึกษาวิชานี้ เป็นการศึกษาความเป็นมาในการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
และสิทธิข้างเคียง โดยศึกษาสารบัญญัติของพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ของต่างประเทศในภูมิภาคยุโรป อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ รวมทั้งศึกษากฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนั้น ยังศึกษาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์
ที่เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) เป็นต้น
This subject is to study the general idea and its philosophy to protect the
copyrights and neighboring rights specifically. Particularly, it will focus on the Copyrights
Act of 2537 and Computer Circuit Protection Act of 2543, as well as the current problem
toward the LAW enforcement. The comparative study of legal concept in the United
States, United Kingdom, and European Countries will be provided. This will be included
the international Law relating to Copyright protection. In addition, the legal issues
involving the technology information such as WIPO Internet Treaties will be provided.
LAW6702 กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3(3-0-9)
และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
(LW 622) (Trade Mark Law, Geographical Identity Protection,
and Unfair Competition)
ขอบเขตการศึกษาวิชานี้ เป็นการศึกษาความเป็นมาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้า ตลอดจนหลักการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ยังได้กําหนดให้มีการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหลัก
กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การให้ความคุ้มครองรูปแบบวิธีการดําเนินการธุรกิจ เสียง หรือ ชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงชื่อเว็บไซต์
ในฐานะเครื่องหมายการค้าด้วย อีกทั้งยังกําหนดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และ
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ข้อยกเว้นของหลักการดังกล่าว นอกจากนั้น ยังต้องศึกษาถึงเรื่องการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย ทั้งนี้ ให้ศึกษาถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
This subject is the study of general idea and its philosophy to protect the
Trade Mark and Unfair Competition specifically. Particularly, it will focus on the Trade
Mark Act of 2534, and its amendment. This program still additionally focuses on the ideal
of Unfair Competition, the right of celebrity, domain name as well as the current problem
toward the Law enforcement. In addition, the protection of geographical indication will
be studied.
*LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-9)
(Advance Patent Law and Related Law)
ศึกษาแนวคิดการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร โครงสร้างและระบบกฎหมายสิทธิบัตรทั้งของ
ไทย ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ โดยศึกษาหลักเกณฑ์ในการขอรับความคุ้มครอง ขอบเขตของการ
คุ้มครอง การละเมิด ค่าเสียหาย และการดําเนินคดี ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายความลับทางการค้า
และกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดและหลักการคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าว รวมทั้งศึกษาถึงการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
This subject is the study of general idea and its philosophy to protect the
Patent Act and other related Acts specifically. This will include the structure and system
of patent Law in the national and international level. Particularly, it will focus on the
Patent Act of 2522, and its amendment. This program still additionally focuses on the
other related laws, which includes the ideal of Circuit or Semiconductor chip protection,
for example, as well as the current legal Problem. Moreover, drafting intellectual
property rights and technology licensing contracts will be focused.
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LW 623) (International Trade Law)
ศึกษาปัญหากฎหมายและวิธปี ฏิบัติที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ การชําระเงินระหว่างประเทศ เลตเตอร์ ออฟ เครดิต การขนส่งระหว่างประเทศ
ประกันภัย เงื่อนไขและประเพณีปฏิบัติทางการค้า (Incoterms) กฎหมายศุลกากร กฎหมายควบคุมการ
นําเข้าส่งออกและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
This course examines legal problems and practice relating to international
trade, such as international sale contracts, international payments, letters of credit,
transportation, insurance, INCOTERMs, customs law, Law and regulations regarding import
and export process, Law on currency exchange control, organizing and structuring of
international commercial transactions together with relate laws.
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LW 624) (Dispute Resolution in International Commerce and Investment)
ศึกษาการระงับข้อพิพาททางเลือก ADR (Alternative Dispute Resolution) เช่น
การเจรจา การไกล่เกลี่ย และการอนุญาโตตุลาการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
โดยรวมไปถึงการดําเนินคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยทางศาล เช่น ปัญหาการเลือกศาล การเลือกกฎหมาย
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ที่ใช้บังคับ การบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ Special ของกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา
(The U.S. Trade Act of 1974) เป็นต้น การจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง บทบาทและผลกระทบของการรวมกลุ่มทาง
การค้า และการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่าง ๆ เช่น AFTA, NAFTA, APEC, European UNION, G7, OECD
เป็นต้น
This course explains international trade agreements, which covers the General
Agreement on Tariff and Trade (GATT), agreements in Uruguay Round negotiation, the
Most-Favored Nation principle, the National Treatment principle, the role of International
Monetary Fund (IMF) especially the role and mechanism of the World Trade Organization
(WTO). Also, the course covers national measures that could affect international trade;
for example, anti-dumping measures, countervailing duty measures, section 301, 301
super, and 301 special of the U.S. Trade Act of 1974. The course addresses the establishment
of the Central Intellectual Property and International Trade Court in Thailand. Finally, the
course will explains structures, roles, and effects of regional trade agreements and free
trade areas such as AFTA, NAFTA, APEC, EU, G7,
and OECD.
*LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 3(3-0-9)
และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(Philosophy of International Intellectual Property Protection
And Dispute Settlement in Intellectual Property Cases)
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการพื้นฐานและปรัชญาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและระดับระหว่างประเทศ และพัฒนาการของข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention)
อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และความตกลงว่าด้วยการค้าเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือ
TRIPS (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights) เป็นต้น และ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ และ
ศึกษาเกี่ยวกับข้อกําหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งศึกษาแนวคิดในการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่มีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้น ยังศึกษาถึงปัญหา
การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การนํากฎหมายฟอกเงินมา
ใช้กับการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แนวคิดในการพัฒนาวิธีการสืบสวนสอบสวนและการ
แสวงหาพยานหลักฐานที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานได้มาจากการ
ล่อซื้อ หรือ ล่อขาย เป็นต้น
The scope of this subject is to study the general idea and its philosophy to
protect the intellectual property rights through the historical development both in Thai
society and in the international level. Moreover, this program will focus on study of Berne
Convention, Paris Convention, TRIPS (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual
Property Rights). Also, this course will focus general idea of conflict resolution and the
court procedural regulation and evidence admissibility in intellectual property case,
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specifically. Particularly, this program will study about the Intellectual Property Court
Regulation as well as the comparative legal concept of electronic evidence admissibility.
This will include discussion of current legal problem and its Law enforcement as a whole,
which include the investigative problem, the admissibility of evidence, and the
entrapment. This study also extends to other important issues such as the proposal to
apply Money Laundering Law to intellectual property protection.
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LW 626) (International Business Transactions)
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงการค้าและธุรกิจของเอกชน ระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยอาจแบ่งความสัมพันธ์เป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ (1) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเบื้องต้น
อันได้แก่ สัญญาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS) การชําระราคาสินค้าโดย
อาศัยเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Credit) การรับขนทางทะเล (Carriage of Goods by
Sea) และการประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance) เป็นต้น (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology
Transfer) และ (3) การลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะได้ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนประเภทต่าง ๆ (เช่น
การร่วมทุน การเข้าครอบงําบริษัท การเปิดสาขา การตั้งบริษัทใหม่ เป็นต้น) ข้อควรคํานึงในการเลือก
รูปแบบการลงทุน (เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การส่งกลับกําไร เป็นต้น) วิธีการระดมทุน (เช่น
การออกหุ้นกู้ (Bond) ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นใหม่ (Warrant) การกู้จากกลุ่มธนาคาร (Loan
Syndication) เป็นต้น นอกจากนั้นจะได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการลดความเสี่ยงในทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยการใช้ Swap, Future และ Option
A study and analyze the business relation of international business
organization by dividing in three levels: (1) basic business relation which is INCOTERM,
Documentary Credit, Carriage of Goods by Sea, Marine Insurance, etc; (2) Technology
Transfer; and (3) Foreign Investment, examining investment form (such as c0-invesment,
take over, or set up a new corporation), raising funds (issuance of securities such as bond
or warrant, and loan syndication) Moreover, this course will study and analyze the ways
of reducing international business risks by Swap, Future and Option.
*LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-9)
(Electronic Transaction Law)
ศึกษาหลักกฎหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
กฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลักการสําคัญของ
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) ซึ่งต้องศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การกํากับดูแลของรัฐในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ระงับข้อพิพาทอันเกิดเป็นผลของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สัญญาในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม ภาระภาษีในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเรื่องปัญหาเขตศาลและเขต
อํานาจศาล และการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมาย ปัญหาการ
ขัดกันแห่งอํานาจศาล และการระงับข้อพิพาททางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีอนุญาโตตุลาการออนไลน์
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This course provides an introduction to various doctrines and Principles on
electronic transactions, combine with national, foreign and international laws. Specifically,
the course will discuss substantial provisions of UNCITTAL Model Law on Electronic
Commerce (1996). It is essential to focus on the electronic transaction protection, the
state regulations and supervision on the electronic transaction, and the dispute
settlement rules and processes. These include, for example, the electronic contracting,
the electronic funds transfer and payment, the data protection on network, the electronic
signature, domain names registration, taxation relating to e-transaction, Software –
Computer Font. In addition, the course will discuss on the legal issues of jurisdiction,
burden of prove, choice of laws and conflict of laws, online dispute resolution, and
online-arbitration dispute.
*LAW6709 กฎหมายพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-9)
(Law of E-commerce)
ศึกษากฎหมายและหลักการที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาล การเลือกกฎหมาย และการขัดกันของกฎหมาย การทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์
การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การคิดภาษี และการระงับข้อพิพาททาง
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาข้อมูล และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
This course provides an introduction to the legal and policy issues raised by
electronic commerce. Specifically, the course will discuss legal issues such as jurisdiction,
choice of laws and conflict of laws, electronic contracting, electronic auctions, electronic
payments, taxation, online dispute resolution, data protection, electronic signature, as
well as other relevant issues.
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
3(3-0-9)
(LW 625) (Arbitration)
ศึกษาถึงแนวคิด ข้อดีและข้อเสียของการอนุญาโตตุลาการ จากนั้นจะศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ การจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
การดําเนินกระบวนพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างอนุญาโตตุลาการกับศาล คําชี้ขาดขออนุญาโตตุลาการ
การอุทธรณ์คําชี้ขาดและการบังคับตามคําชี้ขาด ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530และ
ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในส่วนที่สอง
จะศึกษาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กฎหมายอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ ตลอดจนข้อบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ในเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาและการยอมรับบังคับตาม
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตาม Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention) นอกจากนี้จะศึกษา
อนุญาโตตุลาการในกรณีที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นคู่กรณีตาม Convention on the Settlement
of Investment Disputes Between States and Nationals of other States (ICSID Convention)
A study of advantage and disadvantage of arbitration and analyze arbitration
proceeding: arbitration clauses, establishment of arbitration, procedure, relationship
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between arbitration and court, award, the appeal, and enforcement under Arbitration Act
BE. 2530, regulation of Arbitration Institute, Ministry of Justice, and The Thai Chamber of
Commerce and Board of Trade of Thailand. The second part of this course will study
international arbitration by comparing with other nation arbitrations, including regulations
of international arbitration institutes relating to proceeding and accepting of international
arbitration award under Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards 1958 (New York Convention). Moreover, this course also examines
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of
other States (ICSID Convention).
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
3(3-0-9)
(LW 627) (Conflict of LAW in Commercial Transactions)
ศึกษาถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมาย การกําหนดกฎหมายที่จะใช้บังคับ
กับสัญญาระหว่างประเทศ และการร่างข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง หลักการว่าด้วยการค้นหา กฎหมายที่ใช้บังคับ
กับข้อพิพาท และกระบวนการพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การเลือกศาล
หรือสถานที่ในการระงับข้อพิพาท (Forum Shopping) หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(Private International Law) และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
A study of principle of conflict of law, international contract choice of laws,
contract drafting, principle of applicable Law for dispute, proceeding of arbitration relating
to international business transactions, forum shopping, principle of Private International
Law, and Conflict of Law Act BE. 2481.
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
(LW 617) (International Investment Law)
ศึกษาและวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมข้อตกลงทั่วไป
ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade หรือ GATT)
ความตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) หลักการปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์
ยิ่ง (Most – Favored Nation Treatment) หลักการที่จะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National
Treatment) บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF)
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและกลไกขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
นอกจากนั้น จะได้ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
อาทิ เช่น การป้องกันการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) การเรียกเก็บอากรเพื่อตอบโต้การช่วยอุดหนุนทาง
การค้า (Countervailing Duty) มาตรา 301 มาตรา 301 Super และมาตรา 301 Special ของกฎหมาย
การค้าสหรัฐอเมริกา (The U.S. Trade Act of 1974) เป็นต้น การจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ
การค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง บทบาทและ
ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางการค้า และการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่าง ๆ เช่น AFTA, NAFTA, APEC,
European UNION, G7, OECD เป็นต้น
This course explains international trade agreements, which covers the
General Agreement on Tariff and Trade (GATT), agreements in Uruguay Round negotiation,
the Most-Favored Nation principle, the National Treatment principle, the role of International
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Monetary Fund (IMF) especially the role and mechanism of the World Trade Organization
(WTO). Also, the course covers national measures that could affect international trade;
for example, anti-dumping measures, countervailing duty measures, section 301, 301
super, and 301 special of the U.S. Trade Act of 1974. The course addresses the establishment
of The Central Intellectual Property and International Trade Court in Thailand. Finally,
the course will explains Structures, roles, and effects of regional trade agreements and
free trade areas such as AFTA, NAFTA, APEC, EU, G7, and OECD.
LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9)
(LA 601) (Philosophy of Law)
ศึกษาเรื่องธรรมชาติของกฎหมายและรากฐานทางจริยธรรมของหลักกฎหมายต่าง ๆ โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์ วิจารณ์แนวความคิดของสํานักคิดทางปรัชญากฎหมายต่าง ๆ อันรวมถึงสํานัก
กฎหมายธรรมชาติ สํานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา สัจนิยมทางกฎหมาย และ
ทฤษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์ นอกจากนี้ยังเน้นหนักประเด็นถกเถียงสําคัญต่าง ๆ ในทางปรัชญากฎหมาย
ซึ่งเชื่อมต่อกับปัญหาสังคมการเมือง โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตอันเหมาะสมของกฎหมายอาญา ปัญหาเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมายในประเทศกําลังพัฒนา และปัญหาเรือ่ งการดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน
ตลอดจนศึกษาวิจารณ์เรื่องหลักนิติธรรมและทฤษฎีความยุติธรรมต่าง ๆ ในลักษณะสัมพันธ์กับบริบทของ
สังคมร่วมสมัย
A study of the nature of Law and the ethical basis of various legal doctrines;
the analysis and criticism of doctrines attached to various schools of thought on
philosophy of Law such as the Natural Law School and the Positivist School, including
Marxist legal theories. Emphasis is placed on major argumentative philosophy of Law
issues in combination with socio-political issues, specifically, the appropriate scope of
criminal law, the problems of Law enforcement in developing nations and the problem
of public resistance to the LAW including criticism of the rule of Law and various judicial
theories in the context of contemporary society.

**LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9)
(LA 688) (Contemporary Legal Problems)
(สอนและสอบเป็นภาษาต่างประเทศ)
ศึกษาปัญหากฎหมายร่วมสมัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระหว่างประเทศ
Study of contemporary legal problems relating to social, economic, political
and international issues.
LAW6803

บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(Graduate Seminar in Law)

3(3-0-9)
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ศึกษาปัญหาในทางทฤษฎีและปฏิบัติในกฎหมาย และปัญหาในการประยุกต์ใช้กับกรณีของ
ประเทศไทย ฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสวิเคราะห์ปัญหาเรียบเรียง และแสดงออกในรูปของรายงาน เอกสาร
หรือปากเปล่า เพื่อเตรียมตัวเขียนวิทยานิพนธ์ ในแต่ละวิชาเอก
A study of theoretical and practical topics in law. This seminar provides a
structured opportunity to examine legal problems in Law for preparing a thesis outline of
each major.
LAW6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 697) (Seminar in Advanced Criminal Law)
วิเคราะห์เชิงวิจารณ์ (Critical Analysis) ปัญหากฎหมายอาญาสารบัญญัติบางเรื่องหยิบยก
เฉพาะเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ สัมมนาหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับสภาวะ
ความต้องการของสังคม
A critical analysis of some selected topics of legal problems that are facing
in the current social situation relating to criminal law. The analysis will focus on both
theoretical and practical problems and the resolution of those problems will also be
suggested.
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
(LA 629) (Comparative Bankruptcy Law)
ศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ระบบกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ความสําคัญของกฎหมายล้มละลายในทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในขบวนการล้มละลายให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้
Study historical background and concepts of bankruptcy law. This course
covers the basic methodological and structural differences among bankruptcy Law
systems and Thai Law including the subject of business reorganization. The study
emphasized administration of organization and compares the situation of the creditor in
each process of bankruptcy Law that upholds the debtor.
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 698) (Advanced Contracts and Torts)
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของหลักพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะสัญญาและละเมิดโดยวิเคราะห์จากคําสอนทางทฤษฎีและแนวคําพิพากษา ตลอดจนปัญหาที่
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เปรียบเทียบกับทฤษฎีและหลักกฎหมายในต่างประเทศ
Study concepts, theory and historical background of the Civil and Commercial
Code especially in contracts and torts by analyzing theory and the order of the court
together with comparing theory and principles used in foreign countries.
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
(LA 691) (Advanced Criminal Procedure)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน และ
อํานาจของรัฐในการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป ศึกษาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่ใช้
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ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายภาคพื้นยุโรป วิเคราะห์ประวัติ วิวัฒนาการของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ การตีความ และการบังคับใช้กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่มีต่อสังคม ปัญหากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
A study of the concepts and theories of procedural Law in relation to
citizen’s right and the power of the state in handling criminal cases in general. A
comparative study of criminal procedures employed in common Law and civil LAW
countries. An analysis of the history and development of Thai criminal procedural Law in
different phases. The effect upon society of the enactment of procedural Law and the
enforcement of criminal procedure; current problems in the enforcement of criminal law.
LAW6814 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
(LA 692) (Comparative Criminal Justice Practices)
ศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศต่าง ๆ ทั้งในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ และ
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ตั้งแต่ชั้นการจับกุม การสอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาและพิพากษา
A study of criminal justice practices of the civil Law and common Law
countries in the areas of arrest, interrogation, prosecution, trial and court judgments.
LAW6815 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
3 (3-0-9)
(LA 693) (Advanced Civil Procedure)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติ เกี่ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่ง
และพาณิชย์ รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพืน้ ฐานและชั้นสูง
ของการให้ความยุติธรรมทางแพ่ง ผลกระทบของกฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
พาณิชย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ ปัญหาวิธีการพิจารณาความแพ่งที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน
Study concept and theory of civil procedure concerning the dispute and
right in civil and commercial cases and study forms of the organization responding to
settle various land disputes and analyze philosophy of Law from fundamental to
advanced degree; study effect of civil procedure Law in economic development and
commercial, international corporation in civil procedure law, current situation regarding
the enforcement of civil procedure law.
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
(LA 694) (Comparative Law on Evidence)
ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมาย และทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้วยพยานหลักฐานที่ใช้ในกระบวน
พิจารณาขององค์กรที่ยุติข้อโต้แย้ง รับรองสิทธิ และค้นหาข้อเท็จจริงของประเทศที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาใน
รูปแบบต่าง ๆ ศึกษาวิธีการและแนวปฏิบัติในการนําเข้า รับฟังและชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานประเภทต่าง ๆ
และหน้าที่นําสืบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ปัญหาของพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีปัจจุบันและพยานผู้เชี่ยวชาญ และมาตรการของรัฐในการให้ความคุ้มครองพยาน
Compares legal systems and theories of evidence in the procedure of
dispute resolution and establishment of facts. The course also covers methods of
admissibility, preponderance of evidence, and burden of proof in both civil and criminal
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cases. Problems related to evidence arising from the development of modern technology;
expert witness and governmental measure in protecting witnesses.
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3(3-0-9)
(LA 626) (Comparative Commercial Law)
ศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์ของระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวลกฎหมายโดย
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในลักษณะซื้อขาย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนบริษัทและศึกษาถึงบทบาทของกฎหมาย
พาณิชย์กับสังคม
Focus on the principle of commercial Law in both Common Law and Civil
Law systems, compared with Thai Law in the areas of sales, bills, partnership, corporation, and
examines the role of commercial Law in society.

LAW6818
(LA 696)

กฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Criminal Law)
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาของระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวลกฎหมายโดย
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในเรื่องของหลักการ ทฤษฎีว่าด้วยความผิดและความรับผิดทางอาญา
โทษและปัญหาต่าง ๆ ของรัฐที่ประยุกต์ใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามอาชญากรรม
The study of the criminal Law principles of the common Law system and
the civil Law system in comparison to Thai Law relating to the principles, theories of
offenses and criminal liabilities, punishments, and various problems encountered by the
state in the use of Law for suppression of crime
LAW7096 การศึกษาแบบอิสระ
6(0-0-18)
(LA 797) (Independent Study)
ศึกษาค้นคว้าปัญหากฎหมาย ในการควบคุมและให้คําปรึกษาโดยคณาจารย์ ทั้งนี้ นักศึกษา
จะต้องนําเสนอในรูปของรายงานการศึกษา
Research and study legal problems under the advice and supervision of
faculty of law. Students are required to present the results of the study in a written
report.
LAW7097) ประมวลความรู้
0(0-0-0)
(LA 798) (Comprehensive Examination)
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ หลังจากผ่านการศึกษาวิชาตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว
Students must take a comprehensive examination after completing course
work.
LAW7099
(LA 800)

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ตามสาขาที่เลือก

12(0-0-36)
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The student is required to finish a thesis in the selected field.
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(RU 600)
(Knowledge and Morality)
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการ
คิดปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวกํากับการแสดงพฤติกรรมและใช้
ศาสตร์แห่งวิชาชีพ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภูมิใจในความเป็นไทย มีสาํ นึกในการดูแลรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกการสํารวจตนเอง
ทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การทํางานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนชีวิตและงาน
การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์วธิ ีการและแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต
ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับและนําไปใช้
ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
A study of theories, principles, learning processes, and approaches in creating
knowledge and competency in thinking; inculcation belief in good values. Morals, ethics
and values are examined by behavior and the professional sciences, human dignity, pride
in Thai identity; inculcating sound awareness of society and the nation’s responsibility;
conserving Thai wisdom, natural resources and environment. Practice in personality
survey, emotion quotient, working with others, setting life and work planning program,
vision creation, analytical thinking, synthesis, creative thinking, method and approach in
administrating life, family, society, with an emphasis on self-study, self-reliance, optimist,
seeking continuing knowledge and the application of theories into practices according to
the philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of knowledge
and morality conditions.
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
3(3-0-9)
(RU 603) (Graduate Study)
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน บทความ สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอกสารประกอบการค้นคว้า และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
การเขียนบทคัดย่อ วิธีการนําเสนอด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
A study of the philosophy, objectives and procedure governing study, ways
in which to conduct research using a variety of sources, including analysis and synthesis
of data and information so obtained; style and techniques for writing reports, articles,
theses and dissertations; models for referencing ideas and constructing reference lists;
guidance on writing abstracts, scholarly presentations and submitting articles for
publication.
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ภาคผนวก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2551 และหลักสูตร พ.ศ. 2555

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

3. หมวดวิชาบังคับ
LA 602 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LW 604 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LW 611 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายธุรกิจ
LA 614 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LA 620 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ

15
3
3
3
3
3

4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา (ในกรณีที่ไม่เคยศึกษา
ในระดับปริญญาตรี)
LA 612 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
LA 613 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
LA 615 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LA 616 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LA 617 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LA 618 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
LA 619 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LA 621 กฎหมายเศรษฐกิจ
LA 622 กฎหมายประกันภัย

12

LA 623 สัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LA 624 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
LA 627 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
LA 628 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
LA 629 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 800 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6104 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
LAW6105 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
LAW6109 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การลงทุน
LAW6111 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
LAW6114 สัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

12 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12 LAW7099 วิทยานิพนธ์

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ แผน ข

12
12
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

3. หมวดวิชาบังคับ
LA 602 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LW 604 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LA 611 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายธุรกิจ
LW 614 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LA 620 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
LA 622 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LA 626 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ

21
3
3
3
3
3
3
3
3

4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 637 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
LA 619 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LA 621 กฎหมายเศรษฐกิจ
LA 623 สัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LA 624 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
LA 627 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
LA 628 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
LA 629 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

12
3
3
3
3
3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6104 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
LAW6105 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
LAW6109 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การลงทุน
LAW6111 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ

3
3
6 5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
6 LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
0 LAW7097 ประมวลความรู้

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
24
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
6

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
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RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LA 603 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LW 641 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
LW 642 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LA 634 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน
LA 643 หลักเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ

4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 637 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
LA 638 กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
LA 639 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบริการสาธารณะ
LA 640 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
LA 641 กฎหมายปกครองเยอรมัน
LA 642 กฎหมายแองโกลแซกซอน
LA 643 กฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LA 644 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน
LA 645 กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
LA 646 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 800 วิทยานิพนธ์

(3) RAM6003 บัณฑิตศึกษา
0 2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
15 3. หมวดวิชาบังคับ
3 LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
3 LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3
ชั้นสูง
3 LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
LAW6205 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
เลือก
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
1 วิชา
12 4. หมวดวิชาเลือก
3 LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
LAW6209 กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3 LAW6210 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบริการ
3
สาธารณะ
3 LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
3 LAW6212 กฎหมายปกครองเยอรมัน
3 LAW6214 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน
3 LAW6215 กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
3 LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3
3
3
12 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12 LAW7099 วิทยานิพนธ์

(3)
9
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3

12
12

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LA 603 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
21 3. หมวดวิชาบังคับ
3 LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
24
3
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LW 641 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
LW 642 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LA 634 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน
LA 635 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LA 643 หลักเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LA 648 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 637 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
LA 638 กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
LA 639 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบริการสาธารณะ
LA 640 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
LA 641 กฎหมายปกครองเยอรมัน
LA 642 กฎหมายแองโกลแซกซอน
LA 643 กฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LA 644 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน
LA 645 กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
LA 646 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW 7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW 7097 ประมวลความรู้

3
3
3
3
3
3
12
3

LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ชั้นสูง
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
LAW6205 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
LAW6209 กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
LAW6210 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบริการสาธารณะ
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
LAW6212 กฎหมายปกครองเยอรมัน
LAW6214 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน
LAW6215 กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
ขัดกับรัฐธรรมนูญ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6 5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
6 LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
0 LAW7097 ประมวลความรู้

3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3

6
6
0

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LA 617 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LA 650 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LA 651 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
LA 652 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายระหว่างประเทศ
LA 654 กฎหมายทะเล
LA 653 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LA 655 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

21
3
3
3
3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW6304 กฎหมายทะเล
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
เลือก
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุน
1วิชา
ระหว่างประเทศ

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
3
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4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 653 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LA 655 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LA 656 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาค
LA 657 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
LA 658 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
LA 659 กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
LA 660 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต
และกงสุล
LA 661 สิทธิมนุษยชน
LA 662 กฎหมายอากาศ และอวกาศ
LA 663 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
LA 664 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและ
ทางอากาศ
LA 665 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
LA 666 สัญญาระหว่างประเทศ
LA 667 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง
ประเทศ
LA 668 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

12 4. หมวดวิชาเลือก
3 LAW6306 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาค
3 LAW6307 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
3 LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3 LAW6309 กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
LAW6310 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต
3
และกงสุล
3 LAW6311 สิทธิมนุษยชน
3 LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ
3 LAW6313 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
LAW6314 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและ
3
ทางอากาศ
3 LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ
3 LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศ
3 LAW6318 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
3
3

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 800 วิทยานิพนธ์

12 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12 LAW7099 วิทยานิพนธ์

9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
12
12

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LA 617 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LA 650 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LA 651 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
LA 652 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายระหว่างประเทศ
LA 654 กฎหมายทะเล
LA 653 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LA 655 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

21
3
3
3
3
3
3
3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW6304 กฎหมายทะเล
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เลือก
LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
1 วิชา
LAW6306 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาค
เลือก

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
24
3
3
3
3
3
3
3
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LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
2
LAW6318 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
วิชา
4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 653 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LA 655 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LA 656 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาค
LA 657 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
LA 658 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
LA 659 กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
LA 660 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
LA 661 สิทธิมนุษยชน
LA 662 กฎหมายอากาศ และอวกาศ
LA 663 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
LA 664 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ
LA 665 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
LA 666 สัญญาระหว่างประเทศ
LA 667 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
LA 668 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW 7097 ประมวลความรู้

12 4. หมวดวิชาเลือก
3 LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
3
3 LAW6307 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
3 LAW6310 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต
และกงสุล
3 LAW6311 สิทธิมนุษยชน
3 LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ
3 LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ
3 LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศ
3
3
3
3
3
3
3

6 5 หมวดการค้นคว้าอิสระ
6 LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
0 LAW7097 ประมวลความรู้

3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
0

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LA 670 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
LA 671 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและ
ชนบท
LA 672 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
LA 676 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการฯ
LA 678 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบัน
การเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

15
3
3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6401 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
LAW6402 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง
และชนบท
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและ
ประกันสังคม
LAW6404 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบัน
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน
ทางการค้า
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
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4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 625 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
LA 636 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LA 646 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LA 673 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
LA 674 กฎหมายป้องกันการผูกขาด
LA 675 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
LA 677 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
LA 679 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
LA 680 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
LA 681 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
LA 682 สิทธิมนุษยชนในประเทศกําลังพัฒนา
LA 683 กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของประเทศ
กําลังพัฒนา
LA 688 สัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LA 689 กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 800 วิทยานิพนธ์

12 4. หมวดวิชาเลือก
3 LAW6407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
LAW6408 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
3 LAW6509 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
3 LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
3
ประเทศ
3 LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
3
การลงทุน
3 LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
3 LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้น
3 LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3 LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3 LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3
3
3
12 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12 LAW7099 วิทยานิพนธ์

9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
12

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LA 670 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
LA 671 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
LA 672 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
LA 674 กฎหมายป้องกันการผูกขาด
LA 675 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
LA 676 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการสังคมและ
การประกันสังคม
LA 678 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรฯ

หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

21
3
3
3
3
3
3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย

3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6401 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
LAW6402 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง
และชนบท
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและ
ประกันสังคม
LAW6404 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบัน
การเกษตร
3 LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน
ทางการค้า
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
LAW6407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
LAW6408 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน เลือก
LAW6409 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2
ระหว่างประเทศ
วิชา

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
24
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 625 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
LA 636 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LA 646 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LA 673 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
LA 646 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LA 673 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
LA 677 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
LA 679 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
LA 680 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
LA 681 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
LA 682 สิทธิมนุษยชนในประเทศกําลังพัฒนา
LA 683 กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของประเทศกําลังพัฒนา
LA 688 สัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LA 689 กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 797 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LA 798 ประมวลความรู้

12
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย

3

4. หมวดวิชาเลือก
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6506 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด
LAW6509 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย

9
3
3
3
3
3
3
3
3

6 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6 LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
0 LAW7097 ประมวลความรู้

3

6
6

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

3. หมวดวิชาบังคับ
LA 647 นโยบายทางอาญาและกระบวนการ
หลังคําพิพากษา
LA 649 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
LA 690 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA 691 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LA 696 กฎหมายอาญาชั้นสูง

15
3

4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา

12
3

3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการ
หลังคําพิพากษา
LAW6502 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LAW6503 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
LAW6504 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
9
3

119
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 646 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LA 658 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
*LA 669 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กฎหมายเฉพาะเรื่อง
LA 684 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
LA 685 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพย์ติดและวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด
LA 686 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA 687 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
**LA 692 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ
**LA 695 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 800 วิทยานิพนธ์

**LAW6506 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด
3
3 LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
3
ทางอาญา
LAW6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3 LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3 LAW6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3
3
3
3
12 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12 LAW7099 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
3

12
12

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LA 647 นโยบายทางอาญาและกระบวนการ
หลังคําพิพากษา
LA 649 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
LA 684 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA 686 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA 690 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA 691 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LA 696 กฎหมายอาญาชั้นสูง

4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LA 646 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LA 658 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
LA 669 กระบวนการยุติธรรมทางอาญากฎหมาย
เฉพาะเรื่อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

21
3
3
3
3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการ
หลังคําพิพากษา
LAW6502 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LAW6503 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
LAW6504 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง

12 4. หมวดวิชาเลือก
3 LAW6506 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด
3 LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
3
ทางอาญา
3 LAW6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
24
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3

120
LA 685 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพย์ติดและวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพย์ติด
LA 687 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
**LA 692 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ
**LA 695 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 797 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LA 798 ประมวลความรู้

3 LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
LAW6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
3 LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3
3
6 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6 LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
0 LAW7097 ประมวลความรู้

3
3
3
6
6
0

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายภาษีอากร แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

3. หมวดวิชาบังคับ
LW 601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LW 602 กฎหมายภาษีการบริโภค
LW 603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
LW 604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LW 620 บัณฑิตสัมมนากฎหมายภาษีอากร

15
3
3
3

4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LW 607 กฎหมายภาษีสาํ หรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
LW 608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
LW 609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื่องมือและ
ธุรกิจการเงิน
LW 610 ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
LW 611 กฎหมายภาษีท้องถิ่น
LW 612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
LW 613 ภาษีสรรพสามิต
LW 614 ภาษีศุลกากร

12
3

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 800 วิทยานิพนธ์

12
12

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรและ
วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6605 กฎหมายภาษีสําหรับการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจ
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษี
LAW6607 กฎหมายภาษีสําหรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
**LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื่องมือและ
ธุรกรรมทางการเงิน
LAW6610 ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
LAW6613 ภาษีสรรพสามิต
LAW6614 ภาษีศุลกากร
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประมวลรัษฎากร
*LAW6616 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12
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เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายภาษีอากร แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
5. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

3. หมวดวิชาบังคับ
LW 601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LW 602 กฎหมายภาษีการบริโภค
LW 603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากร
LW 604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LW 605 กฎหมายภาษีสําหรับการค้าระหว่างประเทศ
LW 606 สัมมนาการวางแผนภาษี
LW 620 บัณฑิตสัมมนากฎหมายภาษีอากร

21
3
3
3
3
3
3
3

4. หมวดวิชาเลือก
LA 601 นิติปรัชญา
(ในกรณีที่ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี)
LW 607 กฎหมายภาษีสําหรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
LW 608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
LW 609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื่องมือและ
ธุรกิจการเงิน
LW 610 ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
LW 611 กฎหมายภาษีท้องถิ่น
LW 612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
LW 613 ภาษีสรรพสามิต
LW 614 ภาษีศุลกากร
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 797 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LA 798 ประมวลความรู้

12
3
3
3
3

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
**LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษี
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
**LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
*LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประมวลรัษฎากร
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6605 กฎหมายภาษีสําหรับการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจ
LAW6607 กฎหมายภาษีสําหรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
**LAW6609 กม.ภาษีอากรว่าด้วยเครื่องมือและ
ธุรกรรมทางการเงิน
LAW6610 ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
LAW6613 ภาษีสรรพสามิต
LAW6614 ภาษีศุลกากร
*LAW6616 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย

3
3
3
3
3
6 5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6 LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
0 LAW7097 ประมวลความรู้

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
24
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
0
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เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตรวม
6. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

3. หมวดวิชาบังคับ
LW 621 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1
LW 622 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2
LW 623 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LW 624 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
LW 640 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา

15
3
3
3
3
3

4. หมวดวิชาเลือก
LW 625 อนุญาโตตุลาการ
LW 626 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LW 627 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
และกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก
ต่างสาขาวิชา

12
3
3
3

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LA 800 วิทยานิพนธ์

12
12

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
LAW6702 กฎหมายเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศและการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LAW6709 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การศึกษาอิสระ

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
18
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
12
12
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จํานวนหน่วยกิตรวม
7. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LA 500 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
LA 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RU 600 ความรู้คู่
RU 603 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ไม่มี
3. หมวดวิชาบังคับ
LW 621 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1
LW 622 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2
LW 623 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LW 624 การระงับข้อพิพาททางการค้าและ
การลงทุน
LW 626 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LW 627 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
LW 640 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา

4. หมวดวิชาเลือก
LW 625 อนุญาโตตุลาการ
LW 626 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
และกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก
ต่างสาขาวิชา
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

LA 797 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LA 798 ประมวลความรู้

หน่วยกิต
39
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
0

21

12
3
3
6
6
0

จํานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
LAW6702 กฎหมายเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศและการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6709 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7067 ประมวลความรู้

หน่วยกิต
48
(10)
(2)
(2)
(3)
(3)
9
3
3
3
24
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
6
6
0
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ภาคผนวก ค
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีสัมมาทิฐิ มีจิตใจรับใช้ประชาชน มีเมตตาเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ(ทางกฎหมาย)
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) มีความเข้าใจผู้อื่นและการเปลี่ยนแปลงของโลก
(6) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความยุติธรรม
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเนื้อหาที่ศึกษารวมทั้งนิติวิธีในการตีความกฎหมาย
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(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีขั้นสูงและเจตนารมณ์ของวิชาที่ศึกษา
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและประกอบวิชาชีพได้อย่าง เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ขั้นสูงที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการทางด้านกฎหมายอย่างเป็นสากล
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ และนําไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้
(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนํามาวิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีลักษณะความเป็นผู้นํามติมหาชน
(2) สามารถแสดงทักษะความเป็นผู้นํา ร่วมมือกับผู้อื่นและจัดการข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตนและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(4) สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและรับผิดชอบการดําเนินงานของตนเองและองค์กร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
การนําเสนอได้ระดับสูงขึ้น
(2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและเป็นสากล
โดยระบุว่า  หมายถึงความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึงความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
และแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค

