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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย
: น.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
: LL.D.
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน 51 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
- ไม่มี 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
6. หลักสูตร
6.2 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
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6.3 โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
แบบ 1.1
แบบ 2.1

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.2 กลุ่มวิชาเลือก
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
4.1 วิทยานิพนธ์
(ไม่น้อยกว่า)
หน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า)

ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรเดิม
แบบ 1.1
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.1
ไม่นับหน่วยกิต
12

-

3

48

36

51

36

48

48

51

51

6.4 รายวิชา
6.4.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาทั้ง 2 แบบ ต้องศึกษารายวิชาหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
LLD 746101
LLD 746102

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง
Advanced English for Legal Research
ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง
Advanced Research Methodology in Legal Science

N/C
N/C

6.4.2 หมวดวิชาบังคับ
ศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต (3 หน่วยกิต) สาหรับผู้เลือก แบบ 1.1 และ 12 หน่วยกิต
สาหรับผู้เลือก แบบ 2.1
LLD 746201
LLD 746202
LLD 746203

นิติปรัชญาและสังคมวิทยากฎหมายชั้นสูง
Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนชั้นสูง
Advanced Theories of Public Law
ทฤษฎีกฎหมายเอกชนชั้นสูง
Advanced Theories of Private Law

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3
LLD 746204

ทฤษฎีกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง
Advanced Theories of Criminal Law and Justice
Administrative

3(3-0-6)

6.4.3 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาที่เลือก แบบ 2.1 ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
LLD 746301
LLD 746302
LLD 746303
LLD 746304
LLD 746305
LLD 746306
LLD 746307
LLD 746308
LLD 746309
LLD 746310
LLD 746311
LLD 746312
LLD 746313

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบ
Comparative Civil and Commercial Law
กฎหมายและการพัฒนา
Law and Development
ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
Advanced Theories of Criminology and Penology
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
Advanced Criminal Procedures
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
Advanced Administrative Law and Procedures
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศชั้นสูง
Advanced International Economic Law
กฎหมายการค้าและการลงทุนชั้นสูง
Advanced Investment and Trade Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง
Advanced International Trade Law
ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
Advanced Theories of Tax Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
Advanced Environmental Law
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง
Advanced Intellectual Property Law
กฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุนชั้นสูง
Advanced in Industrial and Investment Law
กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง
Advanced Economic Crime Law

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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LLD 746314
LLD 746315

กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
Advanced International Organizations Law
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation Seminar

6.4.4 ดุษฎีนิพนธ์ สาหรับ แบบ 1.1 จานวน 51 หน่วยกิต
LLD 736401
ดุษฎีนิพนธ์ 1
Doctoral Dissertation 1
LLD 736402
ดุษฎีนิพนธ์ 2
Doctoral Dissertation 2
LLD 736403
ดุษฎีนิพนธ์ 3
Doctoral Dissertation 3
LLD 736404
ดุษฎีนิพนธ์ 4
Doctoral Dissertation 4
6.4.5 ดุษฎีนิพนธ์ สาหรับ แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
LLD 736405
ดุษฎีนิพนธ์ 1
Doctoral Dissertation 1
LLD 736406
ดุษฎีนิพนธ์ 2
Doctoral Dissertation 2
LLD 736407
ดุษฎีนิพนธ์ 3
Doctoral Dissertation 3

3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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6.5 คาอธิบายรายวิชา
6.5.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาทั้ง 2 แบบ ต้องศึกษารายวิชาหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
LLD 746101

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง
Advanced English for Legal Research

N/C

ศัพ ท์ เทคนิคและส านวนทางด้านกฎหมาย เพื่ อประโยชน์ใ นการ
เขียน การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในเชิงนิติศาสตร์ ค้นคว้าวิจัย
โดยเน้ น การค้ น คว้ า ผ่ านอิ น เตอร์เ น็ ต และการใช้ ไ วยากรณ์ แ ละ
ส านวนต่ า ง ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาและการท าวิ จั ย ทาง
กฎหมายตลอดจนทาความเข้าใจข้อเขียนทางกฎหมายด้วย
Technical term and legal parlance advantageous for writing, legal
reading for main idea, finding out through internet program, using
English grammar and idioms benefit to education and legal
research and make understanding legal manuscript.
LLD 746102

ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง
Advanced Research Methodology in Legal Science
แนวความคิดและความสัมพันธ์ของปรัชญาศาสตร์และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการแสวงหาความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้องตาม
กระบวนการและขั้นตอนของวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ หรื อผสมผสานทั้งสอง
วิธีและถอดสถิติประยุกต์ที่ใช้กับการวิจัยประเภทต่าง ๆ โดยมีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับโครงการวิจัย เพื่อทาดุษฎีนิพนธ์
ทางนิติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมกฎหมายสู่การเสนอ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่าหรือพัฒนาการสร้างกฎหมายใหม่ เพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

N/C
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Concept and relation of philosophy science and scientific methods,
seeking legal knowledge rightly follow science of law’s process
and step in qualitative and quantitative research or integrate the
two methods and used in various researches by designing to be
suitable for research project in order to create legal dissertation
that bring to develop innovative law such as old law adjustment or
develop to create new law for academic advancement.
6.5.2 หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
ศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต (3 หน่วยกิต) สาหรับผู้เลือก แบบ 1.1 และ 12 หน่วยกิต
สาหรับผู้เลือก แบบ 2.1
LLD 746201

นิติปรัชญาและสังคมวิทยากฎหมายชั้นสูง
Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law
ประวัติพัฒนาการแนวคิดของสานัก ปรัชญากฎหมายและ ทฤษฎี
สั ง คมวิ ท ยาที่ วางหลั ก เกณฑ์ ท างกฎหมายยุ ค ต่ า ง ๆ ในโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ สานัก
กฎหมายธรรมชาติ ส านั ก กฎหมายบ้ า นเมื อ ง ส านั ก กฎหมาย
ธรรมศาสตร์ ส านัก กฎหมายประวัติศาสตร์ ส านัก สังคมวิทยา
กฎหมาย สานักสัจจนิยม ฯลฯ รวมทั้งสานักปรัชญากฎหมายและ
สัง คมวิทยาที่เกิ ดขึ้นในยุคร่วมสมัย อาทิเช่น ส านัก นิติศาสตร์
แนววิพากษ์ สานักมาร์กซิส สานักนิติศาสตร์ สานักปรากฎการณ์
วิทยากฎหมาย สานัก หลังนวยุค เป็นต้น
Philosophy of law and sociological theory development
background that generalized from ages, the west and the east,
from old time to the present age: Natural Law School, School of
Positive Law, School of Thammasat, School of Sociological
Jurisprudence, School of Realism and etc. Including to school of
philosophy and sociological that occurred at contemporary age,
school of critical law, school of Karl Heinrich Marx, school of
phenomenological law and school of after modernism

3(3-0-6)
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LLD 746202

ทฤษฎีกฎหมายมหาชนชั้นสูง
Advanced Theories of Public Law
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี กฎหมายมหาชน ประวัติพัฒนาการ
บ่ อ เกิ ด ที่ ม า ลั ก ษณะและประเภทของกฎหมายมหาชน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
ตลอดจนแนวความคิดและหลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมาย
ต่าง ๆ ของโลก ประวัติพัฒนาและกฎหมายมหาชนในประเทศ
โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายหมายมหาชนในต่างประเทศ ทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ รั ฐ และสถาบั น การเมื อ งการปกครอง ทฤษฎี สั ญ ญา
ประชาคมและอานาจอธิปไตย การแยกอานาจและถ่วงดุลการใช้
อานาจ ทฤษฎีอานาจรัฐ ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิ ยม หลักนิติรัฐและ
หลักนิตินิยม เป็นต้น
Philosophy, concept and theory, public law, development history,
source, origin, character and types of the public law especially
the constitution law and the administrative law. Including to the
conceptual and principles of public law in national legal system.
Comparison between domestic and foreign public law and
development included, public theory and administrative and
political institution, social contract theory and sovereignty,
empowerment and balancing power, public power theory,
constitutionalism theory, rules of law and legalism.

3(3-0-6)
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LLD 746203

ทฤษฎีกฎหมายเอกชนชั้นสูง
Advanced Theories of Private Law

3(3-0-6)

รากฐานทางความคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิชา
นิ ติ ศ าสตร์ อั น เป็ น ที่ ม าของระบบกฎหมายเอกชน ตลอดจน
แนวความคิดและหลักกฎหมายเอกชนในสกุลต่างๆ ของโลกตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพบุคคล เจตนา ความรับ
ผิ ด ความเสมอภาค ความสุ จ ริ ต และหลั ก การพื้ น ฐานของ
นิติสัมพัน์แบบต่าง ๆ เป็นต้น
The private law comes from legal foundation of root thinking,
theory, and evolution and law subject. Including to concept and
national legal system of private law since the past to the present
such as personal state theory, intention, confession, equality,
honesty and basic principles of the legal relation.
LLD 746204

ทฤษฎีกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง
Advanced Theories of Criminal Law and Justice
Administrative
ประวัติ แ ละวิ วัฒ นาการของกฎหมายอาญา ทฤษฎี ว่ าด้ ว ยโทษ
ความผิ ด และความรั บ ผิ ด ทางอาญา ความสั ม พั น ธ์ ข อง
กระบวนการยุ ติธ รรมและกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา กั บ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอาญา แนวโน้มพัฒนาการ
ของกฎหมายอาญาในนานาประเทศ ตลอดจนศึ ก ษาปั ญ หา
เกี่ยวกับการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในประเด็นสาคัญต่าง ๆ
รวมถึ ง อาชญากรรมซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการประกอบธุ ร กิ จ การ
ได้ เ ปรี ย บในวิ ถี ท างธุ ร กิ จ การประกอบอาชญากรรมทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนมาตรการและกลไกของรั ฐ ที่ จ ะด าเนิ น การกั บ ปั ญ หา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
history and evolution of criminal law, relation of process of
judgment and criminal procedure code in important points such
as running business criminal, be more advantageous business
than others, business crime, measure and public mechanism to
manage economic Crime.

3(3-0-6)
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6.5.3 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาที่เลือก แบบ 2.1 ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
LLD 746301

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบ
Comparative Civil and Commercial Law

3(3-0-6)

หลักพื้นฐาน แนวความคิดและวิธีทางกฎหมายในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะต่าง ๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ (รวมถึงลักษณะทั่วไปของหนี้
สัญญา จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด) ทรัพย์ ครอบครัว
มรดก และวิวัฒนาการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเปรียบเทียบกับหลัก
กฎหมายต่างประเทศที่สาคัญ และโดยวิเคราะห์แนวคาสอนและแนวคา
พิพากษาตลอดจนปัญหาทางปฎิบัติทั้งของไทยและต่างประเทศ
Basic principle, concept and legal procedure of civil and commercial
law in each characters: person, juristic act, debt
( including to
common characters of debt, contract, management of affairs without
mandate, undue enrichment and law of tort ) thing, family, heritage and
evaluation of comparative civil and commercial law with important
foreign law by analysis doctrine, judgment and problem of regulation
both Thai and foreign.
LLD 746302

กฎหมายและการพัฒนา
Law and Development
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท ของกฎหมายในการจัดระเบียบ
และการพัฒนาสังคม เศรษกิจและการเมือง การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบัน ปัญหาและวิธีการแก้ ไขปัญหาเกี่ ยวกั บการวางแผนสังคม
(Social Planning)ที่ปรากฏในระบบกฎหมายภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความไม่สมดุลย์ระหว่างความก้าวหน้าของการพัฒนาสังคม ความล้าหลัง
ในการพั ฒ นากฎหมายบางเรื่ อ ง โดยศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎหมายของ
ต่างประเทศและศึกษาเชื่อมโยงกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนา
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Concept and role theory of social organization and social development
law, economy and politic, analysis of social problem, economic and
political that continual occur from country development since the past to
the present. Problem and the way to solve social planning problem that
shown at internal law system especially, unbalance between advancement
of social development, fall behind in some parts of legal development by
studying comparative the foreign law and connect to international
development law.
LLD 746303

ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
Advanced Theories of Criminology and Penology
ทฤษฎี วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สาคัญของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา
สาเหตุแห่งอาชญากรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทบทวนคดี
อาชญาวิทยาที่สาคัญ รวมทั้งการลงโทษและวิธีปฏิบั ติต่อผู้กระทาความผิด
รวมทั้งมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะและทางปฏิรูปการลงโทษ
วิวัฒนาการของทัณฑวิทยาและปรัชญาการลงโทษ วัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษและการปฏิ บั ติต่ อ ผู้ก ระท าความผิ ด การบั ญญั ติ ก ฎหมายสาระ
บัญญัติ และวิธีการบัญญัติให้รองรับกับทฤษฎีการลงโทษ กระบวนการ
และระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดอาญาในขั้นตอนต่าง ๆ วิชานี้จะ
ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรม ผู้กระทาความผิดและการใช้มาตรการ
ลงโทษผู้กระทาความผิดทั้งทางด้านสังคมและกฎหมาย
Theory, analysis and assessment of the important problem of criminology,
penology, causes of crime and the way to solve the problem. Reviewing
important criminal cases, punishment and the way to act with offenders ,
efficient measure, suggestions and punishment reformation, evolution of
penology and philosophy of punishment, purposes of the punishment and
acting to the offenders , substantive law registration with supporting
punishment theory, process and action system to the culprits in
procedures. This subject covered to criminal study offenders and using
punishment measure toward the offenders in both social and legal parts.
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
Advanced Criminal Procedures

3(3-0-6)

กระบวนการดาเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี (pre-trial process) โดย
เน้นเรื่องการจับค้น และการควบคุมตัว การควบคุมการใช้อานาจของ
พนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของ
ทนายความในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผู้ต้องหาในคดีอาญา รวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชวิทยา และปัญหา
เฉพาะเรื่องในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลจนคดีถึงที่สุด
Trial procedure focused at arrest with frisking and restriction of
movement, examiners’ authority control, discretion of prosecutor, and
role of lawyer in criminal justice process, protection of the criminal
offenders’ right, forensic science, and forensic medicine and focused on
problem at the end of judgment.
LLD 746305

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
Advanced Administrative Law and Procedures
ประวัติค วามเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง
บ่อเกิดและการใช้การตีความกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างของฝ่าย
ปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง ตลอดทั้งหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรและทรัพย์สินของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ตลอดจนศึกษา
หลั ก กฎหมายกระบวนการขั้ น ตอนและวิ ธี พิ จ ารณาคดีใ นศาลปกครอง
ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศด้วย
Background and administration and administrative law, source and
administrative law interpretation, administrative structure management,
behavioral administration theory, administrative contract legal
principles, administrative responsibility principles, legal principles
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related to person and thing of the administration, legal principles related
to administrative parts control widely, study principles of law , procedure
and the way to judge in the administrative court. Therefore, study and
comparative analysis foreign principles of law and the way to judge.
LLD 746306

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศชั้นสูง
Advanced International Economic Law
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กฎหมายเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ วิเคราะห์หลักกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่ า งประเทศ หลั ก เกณฑ์ แ ละกฎหมายเกี่ ย วกั ง องค์ ก ารการค้ า โลก
(WTO กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World
Bank) รวมทั้ง องค์การชานัญพิเศษของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับ รวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
โดยเฉพาะอาเซียน (ASEAN) และสหภาพยุโร (EU) ศึกษาวิเคราะห์ความ
ตกลงการค้าเสรี (FTA) ทั้งระดับพหุภาคี และ ระดับทวิภาคี รวมทั้งศึกษา
วิเ คราะห์ ถึ ง ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศในด้ า น
ต่าง ๆ และผลกระทบต่อประเทศกาลังพัฒนาและประเทศไทย
Background and evolution of concept and theory related to international
economic law, analysis
international economic relationship
jurisprudence, regulation and law related to World Trade Organization
(WTO), International Monetary Fund (IMF), World Bank and
specialized economic industrial organization of the United Nations. Study
about the jurisprudence of economic Integration in provincial part
especially in ASEAN, EU. Studies and analysis about Free Trade Area
(FTA) in both Cobra Gold and Bilateral, impact of international economic
law in parts, developing countries and Thailand included.
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กฎหมายการค้าและการลงทุนชั้นสูง
Advanced Investment and Trade Law

3(3-0-6)

วิวัฒนาการ ที่มาของกฎหมายและปกติประเพณีใ นทางการค้าระหว่า ง
ประเทศในเรื่องต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การใช้เลต
เตอร์ออฟเครดิต การขนส่ง การประกันภัย การระงับข้อพิพาททางการค้า
การขัดกันแห่งกฎหมาย การขอสินเชื่อในทางการค้า การตั้งสานัก งาน
สาขาในต่างประเทศ การใช้ตัวแทนค้าต่าง เงื่อนไขที่ส าคัญทางการค้า
ระหว่า งประเทศตลอดจนการลงทุนระหว่างประเทศและเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง นโยบายหรื อ ข้ อ ปฎิ บั ติ ที่ มี ผ ลกระทบกั บ การลงทุ น
ระหว่างประเทศ
Evolution and origin of trade law and common tradition in each aspect
such as international contract of sale, using letter of credit, shipping,
insurance, suppression of trade disputes, conflict of law, asking for
approval trade credit, offices’ campuses establishment in abroad, using
trade agent, international investment and related others aspects, policies
and regulations impact to international investment are included.
LLD 746308

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง
Advanced International Trade Law
วิ วั ฒ นาการและที่ ม าของกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศ กฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายที่ใช้ บังคับกั บสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเอกภาพ
สาหรับการซื้อขายระหว่างประเทศ เงื่อนไขที่สาคัญทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การท าสั ญ ญาซื้ อ ขายระหว่ า งประเทศ การขนส่ ง และการ
ประกันภัยสินค้า การชาระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การระงับ
ข้ อ พิ พ าททางการค้ า ระหว่ า งประเทศ และศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทาง
แก้ปัญหาในกรณีที่ประเทศไทยยังไม่ มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะ
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Evolution and origin of international trade law, international economic
law impacts to international business, law enforcement with international
trade contract, unity law, the international sale of goods, important
international trade contract conditions, international trade contract,
making an international sale contract agreement, shipping, goods’
insurance, international payment and transfer, suppression of
international trade disputes, study problem and find the way to solve the
problem when Thailand has no law related to international trade directly.
LLD 746309

ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
Advanced Theories of Tax Law
ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
โดยศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากรใน ระบอบการปกครองต่าง ๆ
ศึกษาความหมายและขอบเขตกฎหมายภาษีอากร ตลอดจนความสัมพันธ์
กับ ศาสตร์อื่นและกฎหมายอื่น ศึก ษาหลัก การพื้ นฐานของกฏหมายภาษี
อากร ได้แก่หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเสมอภาค หลักความ
จาเป็น หลักการใช้และการตีความกฎหมาย หลักเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ภาษีอากร เช่น การเกิด การร่วมกัน การระงับ การขอคืนภาษีอากร หลัก
เกี่ ย วกั บ โทษทางภาษี อ ากร หลั ก อธิ ป ไตย เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ศึ ก ษา
วัตถุประสงค์และนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญคือ
ด้านการคลัง สังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบทางการเมือง
Common theory of tax law and structure, studies of the tax law evolution
in forms of government, meaning, framework, relation with others
sciences, basic principles of the tax law: legality, equality, needs,
usability, interpretation, tax responsibilities such as occurrence,
corporation, suppression, tax refund, punishment and the sovereignty.
Studies purposes and policies of tax levy in important aspect: finance,
social, economy and political impact.
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กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
Advanced Environmental Law
ประวั ติ วิ เ คราะห์ ท ฤษฎี แนวคิ ดและวิ วั ฒ นาการของกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ การค้ า และ
อุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการพิทักษ์คุ้มครอง
สิ่ ง แวดล้ อ ม การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ง แวดล้อม นอกจากนี้ต้อ งศึก ษากฎหมายและหลัก เกณฑ์ ต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท ารายงาน การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (
Environmental Impact Assessment ) การจัดการพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ มาตรการในการ
ส่งเสริมการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนอานาจหน้าที่ขององค์ก รและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
Background, theory analysis, concept and environmental law evolution,
especially in part of running businesses and industries. Studies and
analysis jurisprudence related to environmental control, pollution
protection and improvement and promoting environmental quality.
Moreover, studies about law and principles related to reporting,
environmental impact assessment, special areas management especially
environmental restricted area and pollution area control, supporting
environmental conservation measure including to organization’s authority
and related staffs, international environmental law included.
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กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง
Advanced Intellectual Property Law
แนวคิด และวิวัฒนาการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า ความลับการค้า
การป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การคุ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร์ การ
คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช และกฎหมายการตกแต่ ง ทางพั น ธุ ก รรม กฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญากั บ แนวคิ ด ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในแง่ มุ ม ของ
ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัญหาในการคุ้มครองและ
ระบบการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในระดั บ สากล โดยศึ ก ษาถึ ง
convention on international trading endangered species of ….(พันไม้)
อนุสัญญาต่าง ๆ เช่น Berne Convention , Paris Convention, TRIPS,
องค์การ WIPO และรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ เช่น กรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา, ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา สั ญ ญาแฟรนไชส์
(Franchise) สัญญาถ่ายทอดและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการทาธุรกิจการค้า
ปัญหาการนาเข้าซ้อน ตลอดจนคดีที่สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวใน
ประเทศ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
Concept and intellectual property law’s evolution: intellectual law, patent
law, trademark law, secret trade law, unfair competition, geographical
name protection, plant species protection, deoxyribonucleic acid (DNA)
decoration law, intellectual property law with economic development
concept in view of developing countries and developed countries.
Protection problem and international intellectual property protection
system. The study focused on conventions such as Berne Convention ,
Paris Convention, TRIPS, WIPO organization, including to the related
organizations: Department of Intellectual Property, Court of Intellectual
Property, contract of Franchise, contract of broadcasting and allowance to
run business rightly, problem of parallel import, important cases related
to the law and international law included.

3(3-0-6)
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กฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุนชั้นสูง
Advanced in Industrial and Investment Law

3(3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงาน การควบคุมโรงงาน การส่งเสริมการ
ลงทุน สิทธิและประโยชน์ที่รัฐให้แก่ผู้ลงทุน สิทธิของคนต่างด้าวในการ
ลงทุนและการเข้าเมืองของไทยและวิวัฒนาการของกฎหมายอุตสาหกรรม
และการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศทั้งในระดับสากลและ
กลุ่มอาเซียน
Law of industrial settlement, industrial control, investing promotion,
rights and public benefits to the investors, foreigners’ rights: investment,
immigration in Thailand, industrial evolution and investment comparative
with both Asian and international countries.
LLD 746313

กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง
Advanced Economic Crime Law
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมที่
กระทบกระเทื อ นต่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ กั บ
ประสิท ธิภาพในการบังคับใช้ก ฎหมายดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนศึ ก ษามาตรการและกลไกของรั ฐ ที่ จ ะด าเนิ น การกั บ ปั ญ หา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ความร่ว มมื อระหว่า งประเทศ เพื่ อ
ป้องกันและปรามปราบอาชญากรรมดังกล่าว อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การฉ้อโกงสาธารณชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ
องค์กรธุรกิจภาคเอกชนอื่น เป็นต้น
Background and evolution of economic crime, legal regulation, criminal
suppression impacts to economic security of nation, efficiency of the
law enforcement and related law, study public procedure to the economic
crime problem including to international cooperation for the economic
crime protection and suppression such as fraudulent law, law related to
financial departments, commercial bank, financial company, property
company, the credit fancier company or others private businesses.

3(3-0-6)
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กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
Advanced International Organizations Law

3(3-0-6)

สั ม มนาประวั ติ วิ วั ฒ นาการของการจั ด ตั้ ง องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
โครงสร้างและระบบบริหารองค์การระหว่างประเทศ สภาพนิติบุคคลและ
นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศทั้งในระดั บโลก
และระดับ ภูมิภาค เช่น องค์การสหประชาชาติและองค์การชานัญพิเศษ
เช่น WTO , World Bank , IMF ตลอดจนองค์การร่วมมือเศรษฐกิจ
ระหว่างภูมิภาค เช่น EU , ASEAN ,คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง เป็นต้น
Seminar about background of international organizations settlement’s
evolution, structure and international administration system, state of
person, legal relation between international and provincial international
organizations such as the specialized organizations under the United
Nations: WTO , World Bank , IMF EU and ASEAN, provincial
economic cooperation, and the Mekong River Commission (MRC).
LLD 746315

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation Seminar
ศึกษาในหัวข้อเรื่องที่จะนาไปสู่การทาดุษฎีนิพนธ์ตามแผนการศึกษาที่ได้
ทาความตกลงกับคณาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญรอบรู้ในหัวข้อที่แตกต่างไปจากการศึกษาและจัดทารายงาน
ผลการศึกษาในหัวข้อเรื่องดังกล่าว
Under the close supervision of the advisor students will select and study
topics leading dissertation according to the plan of study report.

3(3-0-6)
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6.5.5 ดุษฎีนิพนธ์ สาหรับ แบบ 1.1 จานวน 51 หน่วยกิต
LLD 736401
ดุษฎีนิพนธ์ 1
Doctoral Dissertation 1

12 หน่วยกิต

สัมมนาปัญหาการวิจัย วิเคราะห์บริบทเพื่อกาหนดปัญหาการ
วิจั ย ระบุ ป ระเด็ นปั ญ หาน าเสนอหั ว ข้อ ดุ ษ ฎีนิ พ นธ์ และ
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
Seminar of research problem, context analysis to identify
research problem, identification of problem issues,
presentation of dissertation topic and dissertation seminar 1
LLD 736402

ดุษฎีนิพนธ์ 2
Doctoral Dissertation 2

12 หน่วยกิต

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
กาหนดนิย ามศัพ ท์เฉพาะ จัดทาโครงร่างดุษ ฎีนิพ นธ์ สอบ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
Review of related literature, identification of research
conceptual framework, operational definitions, making
dissertation proposal, defending the proposal and dissertation
seminar 2
LLD 736403

ดุษฎีนิพนธ์ 3
Doctoral Dissertation 3
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ทดสอบเครื่ อ งมื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ภาคสนาม และสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
Development of research instrument, conducting field
research and dissertation seminar 3

12 หน่วยกิต
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LLD 736404

ดุษฎีนิพนธ์ 4
Doctoral Dissertation 4

15 หน่วยกิต

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผล เขียนรายงาน และ
สอบดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงดาเนินการจัดส่งบทความการวิจัยเพื่อ
เผยแพร่
Data analysis, conclusions and discussions of the findings,
writing of research report, oral examination of dissertation,
presentation of research paper and publication.
6.5.6 ดุษฎีนิพนธ์ สาหรับ แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
LLD 736405

ดุษฎีนิพนธ์ 1
Doctoral Dissertation 1
ศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย นาเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
Review of literature related to identification of research
conceptual framework, presentation of research topic.

6 หน่วยกิต

