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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
: Master of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
- ไม่มี 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
6. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
6.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

6.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า)

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก (2)
แผน ข
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
15
15
12
18
6
12
39
39

6.3 รายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาทั้ง 2 แผน ต้องศึกษารายวิชาหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
LLM 646101
LLM 646102

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางนิติศาสตร์
English Comprehension for Legal Research
ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์
Research Methodology in Legal Science

N/C
N/C

6.3.1 หมวดวิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
LLM 646201
LLM 646202
LLM 646203
LLM 646204
LLM 646205

กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
Advanced Constitutional Law
ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
Theories and Principles of Public Law
ทฤษฎีและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Theories and Principles of Civil and Commercial Law
กฎหมายอาญาชั้นสูง
Advanced Criminal Law
บัณฑิตสัมมนา
Graduate Seminar

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

6.3.2 หมวดวิชาเลือก
นัก ศึ ก ษา แผน ก (2) เลือกศึก ษา จานวน 12 หน่วยกิ ต และ แผน ข เลือกศึก ษา
จานวน 18 หน่วยกิต

LLM 646301
LLM 646302
LLM 646303
LLM 646304
LLM 646305
LLM 646306
LLM 646307
LLM 646308
LLM 646309
LLM 646310

1) กลุ่มที่ 1
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
Advanced Taxation Law
กฎหมายการเงินและการธนาคาร
Financial and Banking Law
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
e – Commerce Law
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
กฎหมายลักษณะสัญญาชั้นสูง
Advanced Contract Law
กฎหมายลักษณะละเมิดชั้นสูง
Advanced Tort Law
กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
Advanced Insurance Law
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรม
English for Business and Industrial Lawyers

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) กลุ่มที่ 2
LLM 646311
LLM 646312

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
Advanced Civil Procedure Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
Advanced Criminal Procedure Law

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

LLM 646313
LLM 646314
LLM 646315
LLM 646316
LLM 646317

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานชั้นสูง
Advanced Labor Law and Labor Procedure Law
กฎหมายล้มละลายชั้นสูง
Advanced Bankruptcy Law
กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
Advanced Law on Evidence
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
Advanced Criminology and Penology
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม
Law on Justice Administration

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

3) กลุ่มที่ 3
LLM 646318
LLM 646319
LLM 646320
LLM 646321
LLM 646322
LLM 646323
LLM 646324
LLM 646325
LLM 646326
LLM 646327

กฎหมายการคลังชั้นสูง
Advanced Finance Law
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitutions Law
กฎหมายรัฐสภา
Parliamentary Law
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Law on Administration of State Affairs
กฎหมายปกครองชั้นสูง
Advanced Administrative Law
กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง
Law on Political Parties
กฎหมายการเลือกตั้ง
Law on Election
กฎหมายปกครองท้องถิ่น
Law on Local Administration
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน
Law on Public Domain
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
Law on Public Information Access

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)

LLM 646328

กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Law on Public Personnel Management

3(3-0-6)

LLM 646329

การหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
Law on Public Service Public Enterprise and Public Organization

3(3-0-6)

LLM 646330

กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
Law on Constitutions Court and Constitutional Procedure
กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
Law on Administrative Contract
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
Law on International Trade

3(3-0-6)

LLM 646331
LLM 646332

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

6.3.3 หมวดวิทยานิพนธ์
LLM 636401 วิทยานิพนธ์
Thesis
LLM 636402 สารนิพนธ์
Research Paper

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6.4 คาอธิบายรายวิชา
6.4.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาทั้ง 2 แผน ต้องศึกษารายวิชาหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
LLM 646101 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางนิติศาสตร์
English Comprehension for Legal Research

N/C

ศึกษาศัพท์เทคนิคและสานวนทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการเขียน
การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในเชิงนิติศาสตร์ ค้นคว้าวิจัย โดยครอบคลุม
เน้นการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต และการใช้ไวยากรณ์และสานวนต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการทาวิจัยทางนิติศาสตร์ตลอดจนทาความเข้าใจ
ข้อเขียนทางนิติศาสตร์ด้วย
This course is aimed for the study of various legal technical terms and phrases
for benefits of writing, reading and researching of legal documents in English
language. The course also covers searching through interment, understanding
grammatical and idiom usages for benefits of studying and researching of
law, including an aim for understanding legal documents.
LLM 646102 ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์
Research Methodology in Legal Science
ศึกษาหลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งถึงขั้นตอนและกระบวนการ
วิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการเขียนโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงปริมาณ วิธีการวิเคราะห์และการเสนอข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยคานึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมมติฐาน การวิจัย แนวความคิด ทฤษฎี
ที่จะใช้ประกอบการวิจัย
This course is set for the study of principles and methodologies for legal
research. It is aimed for the study of steps and methods for research including
writing of project, qualitative research, quantitative research, methods for
analysis and proposing qualitative and quantitative information by
acknowledging information and understanding with respect to assumption,
research, concept and theory to be used in research.

N/C

6.4.2 หมวดวิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
LLM 646201

กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
Advanced Constitution Law
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละปั ญ หาการแบ่ ง แยกระบอบการเมื อ ง ก าเนิ ด และ
พัฒนาการของแนวความคิดและรูปแบบรัฐธรรมนูญของประเทศตะวันตก
ลั ท ธิ รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย มของประเทศตะวั น ตก รั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น
การเมืองของประเทศแม่แบบในระบบการเมืองตะวันตก เช่น ระบบของส
หราชอาณาจักรในฐานะแม่แบบของระบบรัฐสภา ระบบของสหรัฐอเมริกา
ในฐานะแม่แบบของระบบประธานาธิบดี ระบบของประเทศฝรั่งเศสใน
ฐานะแม่แบบของระบบกึ่งประธานาธิบดี ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองซึ่งมีที่มา
จากหลั ก การแบ่ ง แยกอ านาจหลั ก นิ ติ รั ฐ ระบบพรรคการเมื อ งและ
กระบวนการเลือกตั้งในประเทศเสรีประชาธิปไตย
This course is aimed for the study of theories and problems on division of
political systems, the origin and evolution of concepts and forms of the
constitutions of the western countries, constitutions and political
institutions of model countries in western political system, i.e. the system
of United Kingdom as being a model for a parliament system, the system
of the United States as being a model for presidential system, the system
of France as being model for a semi-presidential system. The course also
provides comparative studies of constitutions and administration in the
democracy system, administrative system which is originated from a
doctrine of separation of power, legal state principle, political parties
system, and election system of the free democracy countries.

3(3-0-6)

LLM 646202

ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
Theories and Principles of Public Law
ศึ ก ษาทฤษฎี ห ลั ก ของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายปกครอง
ความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา
และสถานะของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกรีกถึงยุคปัจจุบัน
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ กฎหมายมหาชนในสกุ ล กฎหมายต่ า ง ๆ และ
วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐโดยเน้น
ปรั ช ญาเกี่ ย วกั บ รั ฐ ลั ก ษณะของรั ฐ สถานะทางกฎหมายของรั ฐ
ความสัม พั น ธ์ระหว่ างรั ฐกั บ กฎหมาย ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ อานาจ โดยเน้ น
ปรั ช ญาและลั ก ษณะของอ านาจรั ฐ ทฤษฎี ก ารแบ่ ง แยกการใช้ อ านาจ
อธิ ป ไตย การจั ด รู ป รั ฐ บาลต่ า ง ๆ ตามความสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง อ านาจ
ความหมายและขอบเขตใช้อานาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ทฤษฎีนิติบุคคล
ในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยความชอบธรรมในการใช้อานาจการ
ควบคุ ม การใช้ อานาจรัฐ หลัก นิติรัฐและหลัก การควบคุมการใช้อานาจ
ต่าง ๆ
This course is aimed for the study of principles of constitutional law and
administrative law, classification of administrative laws, evolution of
philosophy and position of administrative law in various eras, concepts of
administrative law of various legal families, the development of
administrative law in Thailand, theories in relation to state with a focus on
philosophy of state, nature of state, position of state law, relationship
between state and law, theories with respect to power with a focus on
philosophy and nature of state power, theory of the separation of power
for the use of sovereignty, formation of governments according to power
relation, definition and scope of power exercised in irregular
circumstance, theory of juristic person in the administrative law, theory
regarding fairness in exercising power for controlling state power, theory
of legal state and principles for controlling the use of various powers.

3(3-0-6)

LLM 646203

ทฤษฎีและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Theories and Principles of Civil and Commercial Law
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงสมัย
การจั ด ท าประมวลกฎหมายแพ่ ง ของประเทศฝรั่ ง เศส เยอรมั น
สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และไทย ทฤษฎี รากฐานของกฎหมายแพ่ง ว่า ด้วย
นิติวิธี ความสุจริต สิทธิเอกชน ความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาและความรับผิด
ทางแพ่ ง อิท ธิพ ลของกฎหมายแพ่ ง บางเรื่อ ง ในกฎหมายพาณิช ย์ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดตนหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย
นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิดและทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทยเปรียบเทียบกับ กฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
This course provides the study of history and evolution of civil law
starting from roman period until the period where the civil codes were
created in France, German, Switzerland, Japan and Thailand. The
followings are also included in this course: theories of civil law
fundamentals which are legal procedure, good faith, private right,
freedom of contract and civil liabilities, and certain impacts of civil law in
commercial and international laws, together with principles of civil and
commercial laws on contract, obligation, tort and property according to
the Civil and Commercial Code of Thailand in comparison with the
relevant laws of other countries.

3(3-0-6)

LLM 646204

กฎหมายอาญาชั้นสูง
Advanced Criminal Law
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของกฎหมายอาญา ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยโทษ
ความผิ ด และความรั บ ผิ ด ทางอาญา ความสั ม พั น ธ์ ข องกระบวนการ
ยุ ติธ รรมและกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา กั บ ประสิทธิภ าพในการ
บังคับใช้กฎหมายอาญา แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในนานา
ประเทศ ตลอดจนศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
ประเด็นสาคัญต่าง ๆ รวมถึงอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
การได้ เ ปรี ย บในวิ ถี ท างธุ ร กิ จ กั บ การประกอบอาชญากรรมทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนมาตรการและกลไกของรัฐที่จะดาเนินการกับปัญหาอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
This course is set for the study of history and development of criminal
law, theories of punishment, offense and criminal liability, relationship
between the process of judgment and criminal procedure law vis-à-vis the
efficiency of criminal law enforcement, the trend of development in
criminal law of other countries, together with the study of problems on
enforcement of criminal law in particular issues and the business crime,
the advantage in business method and the business crime, and measures
and mechanism of state to cope with economic crime problems.

3(3-0-6)

LLM 646205

บัณฑิตสัมมนา
Graduate Seminar
การน าเสนอและอภิ ป รายถกเถี ย งกั น ในประเด็ น ทางทฤษฎี ห รื อ หลั ก
กฎหมายหรือการใช้บังคับกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่นักศึกษาในชั้น
เรียนร่วมกันตั้งประเด็นขึ้น การสัมมนามุ่งฝึกให้นักศึกษามีศักยภาพในการ
เสนอผลงาน ความสามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การรายงานผลของการ
วิ เ คราะห์ และการตอบค าถาม และอาจมี จั ด ท าเป็ น เอกสารและ/หรื อ
นาเสนอโดยปากเปล่าเพื่อเตรียมจัดทาวิทยานิพนธ์ต่อไป

3(3-0-6)

This course is set for presentation and discussion of legal theories and
principles, or law enforcement in any particular case set by the student.
The seminar is aimed for training students to gain capability for
presentation and ability for analysis of case, report of analysis result, and
give response to question. The arrangement of documentation or verbal
presentations may be held for further preparing of thesis.
6.4.3 หมวดวิชาเลือก
นัก ศึ ก ษา แผน ก (2) เลือกศึก ษา จานวน 12 หน่วยกิ ต และ แผน ข เลือกศึก ษา
จานวน 18 หน่วยกิต
1) กลุ่มที่ 1
LLM 646301

กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
Advanced Taxation Law
ศึ ก ษาการวางแผนภาษี อ ากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ก รทางธุ ร กิ จ แต่ ล ะ
ประเภทและสัญชาติของผู้ร่วมลงทุน เพื่อให้เกิดภาระภาษีอากรน้อยที่สุด
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนเป็นคนสัญชาติ
ของประเทศที่มีสัญญาภาษีซ้อนกับรัฐบาลไทย การวางแผนภาษีอากรให้
สอดคล้ อ งกั บ กิ จ การค้ า หรื อ สั ญ ญา เช่ น สั ญ ญาว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาชาว
ต่างประเทศ สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
การเปรียบเทียบผลกระทบจากการใช้กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีการค้า

3(3-0-6)

This course is set for the study of tax planning in compliance with each
type of business entity and nationality of the investors in order to achieve
the minimum tax burden, either individual tax and juristic person tax, and
for the case where in venture partners hold nationality of the countries
having double tax treaty with the Thai government. It also provides tax
planning in compliance with the business or contract, for instance,
agreement for hire of foreign consultant, transfer technology agreement,
value added tax system, and a comparison of impact on the use of value
added tax and business tax.
LLM 646302

กฎหมายการเงินและการธนาคาร
Financial and Banking Law
ศึ ก ษาความหมายของความส าคั ญ ของการเงิ น ตลาดเงิ น และสั ญ ญา
ทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจ บทบาทของสถาบันการเงินและตลาด
เงิน การให้บริการต่าง ๆ ทางการเงิน ระบบเงินตราระหว่างประเทศ การ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา บทบาทและนโยบายควบคุมและส่งเสริม
ทางการเงินสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการควบคุมกากับและพัฒนาสถาบันการเงิน
This course is aimed for the study of purports and essentials of finance,
financial market, and financial agreements for business transactions, roles
of financial institutes and financial markets, various financial services,
international monetary system, money exchange control, and roles and
policies on control and promotion of financial institutes of the
government and private sectors. This course includes the study of
problems and criteria for solving problems for the purpose of supervision
and development of financial institutions.

3(3-0-6)

LLM 646303

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law

3(3-0-6)

ศึ ก ษาแนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ได้ แ ก่
กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า ความลับ
การค้ า การป้ อ งกั น การแข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม การคุ้ ม ครองชื่ อ ทาง
ภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายการตกแต่งทางพันธุกรรม
ศึ ก ษาปั ญ หาภาคปฏิ บั ติ ข องทนายความทางทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การ
ดาเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญา
ถ่ายทอดและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการทาธุรกิจการค้า ปัญหาการนาเข้า
ซ้อน
This course is aimed for the study concepts and development of
intellectual property laws which are copyright, patent, trademark, trade
secret, unfair competition, protection of geographical indications, plant
varieties protection, genetically modified organism, study of practical
problems of IP lawyers, transactions of private sector involving licensing
agreement, franchising agreement and problems of apparel import.
LLM 646304

กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
e – Commerce Law
ศึ ก ษากฎหมายว่ า ด้ ว ยการพาณิ ช ย์ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ แ ก่ กฎหมาย
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางการค้า และการทาธุรกรรม รูปแบบการทา
ธุรกรรมทางพาณิช ย์ การลงลายมื อชื่อ การทาหลัก ฐานและการนาสื บ
พยานหลักฐานโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและ
อุป สรรคสื่อในการทาธุรกรรมทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิก ส์ตลอดจนแนว
ทางการแก้ไขปัญหา

3(3-0-6)

This course is aimed for the study of laws on e-commerce business which
are laws for trade communication and transactions, forms of commercial
transactions, signatures, creation of evidences and using of e-commerce
for evidencing, the comparative study of problems and obstacles for
electronic commercial transactions and criteria for solving the problems.
LLM 646305

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจ
ระหว่ า งประเทศ วิ เ คราะห์ ห ลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับองค์การการค้า
โลก (WTO) กองทุ น การเงิ น ระหว่ างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก
(World Bank) รวมทั้งองค์การชานัญพิเศษของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิ จอุตสาหกรรม ศึก ษาหลัก กฎหมายเกี่ ย วกับรวมกลุ่มเศรษฐกิ จ
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอาเซียน (ASEAN) และสหภาพยุโร (EU) ศึกษา
วิเคราะห์ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ทั้งระดับพหุภาคีและระดับทวิภาคี
This course is aimed for the study of evolution and concepts of
international economic law, analysis of law involving the relationship of
international economy, principles and laws involving the World Trade
Organization (WTO), the International Monetary Fund (IMF) and the
World Bank, including the special units with respect to economic and
industries of the United Nations, the study of law principles involving
regional economic groups in particular the ASEAN and EU, the study and
analysis of Free Trade Agreement, both unilateral and bilateral

3(3-0-6)

LLM 646306

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law

3(3-0-6)

ศึ ก ษาประวัติ แนวคิด และวิ วัฒนาการของกฎหมายว่าด้ วยสิ่ งแวดล้อ ม
ศึกษาวิเคราะห์หลัก กฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมมลพิษ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสภาพบังคับของ
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
This course is set for the study of history and development of
environmental law, analysis of the law of Thailand with respect to
environmental, Pollution Control Department, promotion of
environmental quality, including the enforcement of environmental law
under the Enhancement and Conservation National Environmental
Quality Act and other relevant legislations
LLM 646307

กฎหมายลักษณะสัญญาชั้นสูง
Advanced Contract Law
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎีแ ละประวัติ ของหลัก กฎหมายแพ่ ง ลัก ษณะสั ญญา
วิเคราะห์หลักกฎหมายไทยว่าด้วยสัญญา โดยวิเคราะห์จากคาสอนทาง
ทฤษฎี และแนวค าพิ พ ากษาฎี ก า ตลอดจนปัญหาที่เกิ ดขึ้ นในทางปฏิบั ติ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีและหลักกฎหมายในต่างประเทศ
This course is aimed for the study of concepts, theories and history of the
principles of civil and contract laws, analysis of Thai law regarding
contracts by analysis from text and Supreme Court decisions and the
problems occurred in practice with a comparison to theories and
principles of laws of foreign countries. .

3(3-0-6)

LLM 646308

กฎหมายลักษณะละเมิดชั้นสูง
Advanced Tort Law

3(3-0-6)

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและประวัติของหลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด
วิเคราะห์หลัก กฎหมายไทยว่าด้วยละเมิด โดยวิเคราะห์จากคาสอนทาง
ทฤษฎี และแนวค าพิ พ ากษาฎี ก า ตลอดจนปัญหาที่เกิ ดขึ้ นในทางปฏิบั ติ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีและหลักกฎหมายในต่างประเทศ
This course is aimed for the study of concepts, theories and history of the
principles of civil law on torts, analysis of Thai law regarding torts by
analysis from text and Supreme Court decisions and the problems
occurred in practice with a comparison to theories and principles of laws
of foreign countries.
LLM 646309

กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
Advanced Insurance Law
ศึกษาแนวความคิดและพัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและ
บทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุร กิจการค้า
และเศรษฐกิจของประเทศ ทฤษฎีกฎหมายประกันภัยซึ่งเกี่ยวกับการใช้ การ
ตีความและการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
และควบคุม ดูแลการประกอบธุรกิจการประกันภัยซึ่งสอดคล้องกั บแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อ
กฎหมายประกันภัย หลักกฎหมายและการตีความกฎหมายประกันภัยของ
ไทย

3(3-0-6)

This course is aimed for the study of concepts and development of
insurance, theories, principles and roles of insurance for development and
promotion of business and economic of the country. The course also
provides the theories of insurance law with respect to its application,
interpretation and development of insurance law as being a tool for
promoting and controlling insurance business in compliance with the
national economic and social development, obstacles of the insurance
law, and the principles and interpretation of insurance law of Thailand.
LLM 646310

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรม
English for Business and Industrial Lawyers
ศึกษาการอ่าน การเขียน การร่างกฎหมาย ศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่
เกี่ ย วกั บ ธุรกิ จการค้าระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญส าหรับนัก
กฎหมายวิธีการอ่านและร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ ยวข้องกั บกฎหมายและ
ธุรกิจที่ใช้ในสานักงานทนายความและองค์กรธุรกิจ
This course is aimed for the study of reading, writing, and drafting of law,
vocabularies and idioms of English language and the usages involving the
international business of which are essential for lawyers, and the reading
and drafting of contracts and documents involving law and business of
which are used in law offices and business organizations.

3(3-0-6)

3) กลุ่มที่ 2
LLM 646311

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
Advanced Civil Procedure Law

3(3-0-6)

ศึ ก ษากระบวนการด าเนิ น คดี แ พ่ ง ให้ ท ราบถึ ง บทวิ เ คราะห์ ศั พ ท์ ศาล
คู่ความ การยื่น และส่งคาคู่ความและเอกสารคาพิพากษาและคาสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 6 วิธี พิจารณา
สามัญในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่งภาค 2
ลักษณะ 1 และ 2
This course is aimed for the study of civil procedure for the purpose of
learning the purports, courts, parties, filings and deliveries of court
documents including verdicts and orders according to Chapters 1-6
regarding regular procedure of the Court of First Instance of the first part
of Civil Procedure Code, and Chapters 1-2 of the second part of the Civil
Procedure Code.
LLM 646312

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
Advanced Criminal Procedure Law
ศึกษาถึงกระบวนการดาเนินคดีอาญาให้ทราบถึงหลักทั่วไป อานาจของ
พนักงานสอบสวนและศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จาคุก
ค้นและปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1
และภาค 2 วิธี พิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาภาค 3

3(3-0-6)

This course is aimed for the study of criminal procedure in order to
understand general principles, authorities of investigative officials and
court, summons and criminal warrants, seizure, retention, imprisonment,
temporary release, investigation, autopsy, criminal lawsuits according to
Part 1 and Part 2 of the Civil Procedure Code, and litigation in Court of
First Instance according to Part 3 of the Civil Procedure Code.
LLM 646313

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานชั้นสูง
Advanced Labor Law and Labor Procedure Law

3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กระบวนการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางด้านแรงงานและการระงับข้อ
พิพาทตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงานของประเทศไทย
This course is aimed for the study of governmental policy regarding labor,
labor protection law, procedure for labor management and dispute
settlement under the labor relation law including the process of judgment
and labor law procedure of the Labor Court of Thailand.
LLM 646314

กฎหมายล้มละลายชั้นสูง
Advanced Bankruptcy Law
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎีและแนวความคิดของกฎหมายล้มละลาย
ในระบบซีวิลลอว์ และระบบคอมมอนลอว์ เปรียบเทียบระบบกฎหมาย
ของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและกระบวนการล้มละลาย
This course is aimed for the study history, evolution, theories and
concepts of Bankruptcy Law in the civil law and common law systems in
comparison to Thai law with respect to rehabilitation and bankruptcy
proceedings.

3(3-0-6)

LLM 646315

กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
Advanced Law on Evidence

3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในระบบคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์
อันได้แก่ประวัติวิวัฒนาการโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ใช้ระบบพิจารณา
แบบกล่าวหาและแบบไต่สวน โดยเปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับ
ฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้าหนักพยานหลักฐานและหน้าที่นาสืบ ทั้งใน
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับ
กฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาในการสืบพยาน และการชั่ง
น้าหนักพยานหลักฐาน
This course is aimed for the study of law on evidence in Civil Law and
Common Law which are its evolution in particular the case of Thailand
using in the accusatorial proceeding and inquiry proceeding by
comparison with the laws on evidence hearings, weight of evidence, duty
LLM 646316

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
Advanced Criminology and Penology
ศึกษาวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สาคัญของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา
สาเหตุแห่งอาชญากรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทบทวนคดี
อาชญาวิทยาที่สาคัญ รวมทั้งการลงโทษและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด
รวมทั้งมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะและทางปฏิรูปการลงโทษ
วิวัฒนาการของทัณฑวิทยาและปรัชญาการลงโทษ วัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษและการปฏิบั ติต่ อผู้ ก ระท าความผิ ด การบัญ ญัติ ก ฎหมายสาระ
บัญญัติ และวิธีการบัญญัติให้รองรับกับทฤษฎีการลงโทษ กระบวนการ
และระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดอาญาในขั้นตอนต่าง ๆ วิชานี้จะ
ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรม ผู้กระทาความผิดและการใช้มาตรการ
ลงโทษผู้กระทาความผิดทั้งทางด้านสังคมและกฎหมาย

3(3-0-6)

This course is aimed for the study of analysis and evaluation of essential
issues of criminology, penology, causes of criminology and criteria for
solving such problems, reviewing of essential cases of criminology
including punishment and offender handling process of offenders, the
efficient procedures, suggestions and criteria for reformation of
punishments, evolution of criminology and philosophy for punishments,
purpose of punishments and offender handling, formulation of written
legislation, and regulating for support of punishment theory, and
procedure and system of offender handlings in various steps. This course
covers the study of criminology, offenders and application of measures
for offenders, both social and legal aspects.

LLM 646317

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม
Law on Justice Administration
ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
กระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาซึ่งได้แก่ การจับกุ ม การสอบสวน การ
คุ้มครองพยาน การฟ้องร้อง การดาเนินคดีในศาลจนถึงการลงโทษและการ
แก้ไขผู้กระทาความผิดอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งซึ่งได้แก่
การฟ้องคดี การดาเนินคดีใ นศาล วิธีการชั่ว คราวก่ อนพิ พากษาและการ
บั ง คั บ ตามค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาล บทบาทและหน้ า ที่ ข อง
ทนายความในการผดุงความยุติธรรมตามวิชาชีพทนายความ สิทธิมนุษยชน
กับงานยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารกระบวนการยุติธรรม

3(3-0-6)

This course is aimed for the study of law with respect to operation of
organs, not only the organs in criminal impartial procedures which
involves from seizure, investigation, protection of witness, filing lawsuit,
litigation to punishment and corrections of offenders, but also the civil
process of judgment which are lawsuit filing, court proceeding, interim
action prior to judgment and enforcement of court judgment or order,
roles and duties of lawyers for securing justice in accordance with lawyer
professional practice, human right and criminal impartial procedure,
together with analysis and obstacles of impartial procedure management.

3) กลุ่มที่ 3
LLM 646318

กฎหมายการคลังชั้นสูง
Advanced Finance Law
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ
ทฤษฎี นโยบาย ภาษี นโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลัง หลัก
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ
This course is aimed for the study of finance law with respect to
monetary, finance, budgeting methods, theories and policies of monetary
and finance, economic principles with respect to monetary and finance of
which are utilized by state for administration.

3(3-0-6)

LLM 646319

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitutions Law

3(3-0-6)

ศึกษาความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และศึกษาถึงหลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศที่สาคัญ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎหมาย
รัฐธรรมนูญไทย
This course is aimed for the study of purport of constitutional law
comparison, the study of constitutions of major countries for the benefit
of analysis of the Thai constitution.
LLM 646320

กฎหมายรัฐสภา
Parliamentary Law
ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสถาบันรัฐสภา ความสาคัญของ
รัฐสภาต่อการปกครอง ระบบประชาธิปไตย รูปแบบต่าง ๆ ของรัฐสภาใน
ประเทศประชาธิปไตยตะวันตก หลักการในเรื่องความเป็นอิสระในการ
ดาเนินงานของรัฐสภาในประเทศต่าง ๆ ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา
ลักษณะในทางกฎหมายของข้อบังคับการประชุมของสภา การประชุมสภา
การจัดทารายงานการประชุมสภา อานาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาและ
เลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสภา ระบบและการทางานของคณะกรรมาธิการสามัญ และวิสามัญของ
รัฐสภา วาระการประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุม กระบวนการ
นิติบัญญัติ เปรียบเทียบกันในประเทศต่าง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา

3(3-0-6)

This course is aimed for the study of evolution and background of
parliamentary institute, significance of the parliament for democracy
system, various forms of parliaments in western countries, principles of
autonomy in operation of parliaments in various countries, regulations of
parliamentary meetings, nature of law regarding regulations of
parliamentary meetings, parliamentary meetings, arranging of
parliamentary reports, powers and duties of the speaker and secretary of
the parliament with respect to parliamentary management, parliamentary
officials, system and works of ordinary and extraordinary commissioners
of the parliament, agendas and arrangement of agendas of the meeting,
legislative procedure in comparison with other countries, including the
control and inspection of the administration by the parliament
LLM 646321

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Law on Administration of State Affairs
ศึ ก ษาหลัก ส าคั ญเกี่ ย วกั บการบริหารราชการแผ่นดิ น กฎหมายและกฎ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
This course is aimed for the study of significant principles with respect to
administration of state affairs, laws and regulations regarding
administration of state affaires, laws regarding civil servants and other
relevant laws.

3(3-0-6)

LLM 646322

กฎหมายปกครองชั้นสูง
Advanced Administrative Law

3(3-0-6)

ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาและรากฐานของฝ่ า ยปกครองและกฎหมาย
ปกครอง บ่ อ เกิ ด การใช้ แ ละการ ตี ค วามกฎหมายปกครอง การจั ด
โครงสร้างของฝ่ายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง หลัก
กฎหมายเกี่ ย วกั บ นิ ติ ก รรมทางปกครอง หลัก ความรับ ผิ ด ชอบของฝ่ า ย
ปกครอง ตลอดจนหลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรและทรัพย์สินของฝ่าย
ปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง การจัดกิจกรรม
ทางปกครองต่าง ๆ เช่น การรัก ษาความสงบเรียบร้อย การจัดทาบริก าร
สาธารณะ และระบบเจ้าหน้าที่ประเภท ต่าง ๆ ของรัฐ
This course is aimed for the study of evolution and foundations of
administration and administrative law, its origin, application and
interpretation of administrative laws, arrangement of administrative
procedure, theories of administrative actions, legal principles with respect
to legal acts of administration, principles of administration together with
legal principles on personnel and assets of the administration, legal
principles on control over administration, arrangements of administrative
activities, for example, maintenance of public order, social service
activities and system for various administrative officials.
LLM 646323

กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง
Law on Political Parties
ศึ ก ษาระบบพรรคการเมื อง แนวนโยบายและวิธี ดาเนิน งานของพรรค
การเมือง กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
This course is aimed for the study of political parties, policies and
operation of political parties, legislations and regulations with respect to
political parties.

3(3-0-6)

LLM 646324

กฎหมายการเลือกตั้ง
Law on Election

3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการ
เลือกตั้ง
This course is aimed for the study of law on election and regulations on
election.
LLM 646325

กฎหมายปกครองท้องถิ่น
Law on Local Administration
ศึ ก ษาแนวความคิ ด พื้ น ฐานของการจั ด ระเบี ย บราชการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น
องค์กรส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน อานาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้
ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาจในการออกกฎหมายการ
กากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ ทั้งในแง่การกากับดูแลเหนื อบุคคลและ
การกากับดูแลเหนือการกระทา รวมทั้งตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลัง
ขององค์กรส่วนท้องถิ่น และการควบคุมจากส่วนกลาง
This course is aimed for the study of fundamental concepts of local
administration, local administration as per the current law, powers and
duties of those organizations as being juristic persons, in particular the
power for announcing of law for control and supervision those organs,
either control over persons and over their actions, including regulations
and measures on financial procedure of local administration, and the
centralized control.

3(3-0-6)

LLM 646326

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน
Law on Public Domain
ศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น มาของทรั พ ย์ สิ น ของแผ่ น ดิ น ประเภทต่ า ง ๆ ของ

3(3-0-6)

ทรั พ ย์ สิ น ของแผ่ น ดิ น กฎเกณฑ์ ท างด้ า นสถานะทางกฎหมาย การ
ควบคุ ม ดู แ ล การถอนสภาพ รวมทั้ ง ที่ ร าชพั ส ดุ ทรั พ ย์ สิ น ฝ่ า ย
พระมหากษัตริย์และศาสนสมบัติ
This course is aimed for the study of public domain, various forms of
public domains, rules in aspects of legal principles, supervision, and
withdrawal of position, including the study of the crown property and
religion assets.
LLM 646327

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
Law on Public Information Access
ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ย วกับสิทธิของประชาชนในการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งดุลยภาพระหว่างสิทธิในการได้รับข่าวสารกับ
การคุ้ ม ครองสิท ธิ ข องบุคคลในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและสิทธิในการได้รับข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในชีวิตส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการใช้คอมพิวเตอร์เก็บ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ าจกระทบถึ ง สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ควบคุมการ
ใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสาร
This course is aimed for the study of theories and concepts of people
rights on information access in particular equality between information
access and protection of personal right, freedom of speech and right on
information access, protection of rights and freedom of personal life in
particular the computer use for information storage which may affect
personal life, Public Information Access Act B.E. 2540, laws of various
countries for controlling the use of computer and information.

3(3-0-6)

LLM646328

กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Law on Public Personnel Management

3(3-0-6)

ศึ ก ษาถึ ง หลั ก การบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้ า ราชการพลเรื อ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการ
กฎหมายว่าวด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา กฎหมายว่าด้วยพนักงาน
อั ย การ กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
พนักงานในหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ
This course is aimed for the study of public personnel management, laws
on civil servants regulations, law on judiciary servants regulations, law on
parliamentary servants regulations, law on public prosecutors, law on
teacher servants, and law on officers in independent state units.
LLM646329

การหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
Law on Public Service Public Enterprise and Public Organization

ศึ ก ษาถึ ง ทฤษฎี และความคิ ดพื้ นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ ย วกั บการ
แทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีบริก ารสาธารณะ ประเภทต่าง ๆ ของบริก าร
สาธารณะ องค์กรและวิธีการในการบริการสาธารณะ ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริการสาธารณะ รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
This course is aimed for the study of theories and fundamental concepts
of administrative law in relation to state intervention, theory on public
service, various types of public services, organizations and methods for
public services, problems and obstacles of public services, forms and
positions of laws on state enterprise and public organization, and
transformation of state enterprises.

3(3-0-6)

LLM646330

กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
Law on Constitutions Court and Constitutional Procedure

3(3-0-6)

ศึกษาประวัติศาสตร์ ความคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ควบคุม ตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ศึกษาภารกิจ โครงสร้าง
และอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการได้มาซึ่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กระบวนการพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกรณีศึกษา
เกี่ยวกับคดีในศาลรัฐธรรมนูญ
This course is aimed for the study of history and concepts of constitution
in particular the control and inspection for prevention of constitutional
conflict, the study of missions, structures, powers and duties of court,
constitution, including procurement of judges of Constitution Court,
Constitution Court proceeding, and the study of cases involving
Constitution Court.
LLM646331

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
Law on Administrative Contract
ศึกษาถึงประเภทต่าง ๆ ของสัญญาของฝ่ายปกครองทั้งที่เป็นสัญญาตาม
กฎหมายแพ่ ง และสั ญ ญาทางปกครอง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาตาม
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ หลั ก กฎหมายที่ ส าคั ญ
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เช่น การก่อให้เกิดสัญญา ข้อกาหนดที่เป็น
ลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับตามสัญญา การยกเลิกสัญญา
This course is aimed for the study of various types of administration
contracts of both civil contracts and administrative contracts, rules on
contracts of the Government Office regarding state properties, essential
law principles regarding administrative contracts, for example formation
of contracts, special terms of contracts, contract enforcement, and contract
termination.

3(3-0-6)

LLM646332

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
Law on International Trade

3(3-0-6)

ศึ ก ษาปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกั บ การค้ า ระหว่ า งประเทศ เช่ น กฎเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ การทุ่ ม ตลาด มาตรการกี ด กั ด ทางการค้ า มิ ใ ช่ ภ าษี กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับฉลากสินค้า การทาสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งและ
การประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
ฯลฯ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการขององค์การและความตกลงระหว่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปัจจุบันและอนาคต
This course is aimed for the study of legal problems on international
trade, for example, rules in respect of dumping, non-tariff barriers, rules
on labels of products, international sales and purchase, transportation and
marine insurance, international dispute settlement, together with the study
of analysis on the development of international institutions and
agreements which affect current and future trade and economy of
Thailand.
6.4.4 วิทยานิพนธ์
LLM 636401

12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
Thesis
โครงสร้ า งและรู ป แบบวิ ท ยานิ พ นธ์ การเขี ย นและและเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเสนอระเบียบวิธีวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย และวิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย การเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล นาเสนอผลการวิจัยซึ่งมี
เนื้ อ หาสาระทางวิ ช าการ ภายใต้ ร ะเบี ย บของมหาวิท ยาลั ย รวมถึง การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

12 หน่วยกิต

Structure and pattern of thesis, writing and proposition of draft thesis,
literature review research methodology Conceptual framework and
development of research tool. Collection and analysis of data, conclusion
and discussion of findings, presentation of the research with academic
content under rule of the university including research propagation.

6.4.5 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
LLM 636402

สารนิพนธ์
Research Paper
เลือกศึกษาในหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ รายวิชาเลือกนิติศาสตร์ที่นักศึกษามี
ความสนใจโดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้ ง นี้ หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กหรื อ สนใจต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการวิชานิติศาสตร์
Selection of topic dealing with law that in attractive to the student and carry
out self-research under supervision of the advisor. Topic chosen by student
must by approved by the academic committee of law department.

6 หน่วยกิต

