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40701 กฎหมายแพง่ ลกัษณะสญัญา และลกัษณะละเมดิ และหลกักฎหมายเปรยีบเทยีบช ัน้สงู  

  Contract Law, Tort Law, and Advanced comparative Law  

  หลกัส าคญัของกฎหมายแพง่ อนัไดแ้ก ่ความสจุรติ ความสงบเรยีบรอ้ย ความยนิยอม ซึง่ก าหนดรายละเอยีดของความสมัพนัธ ์

ทางแพง่ ในเรือ่งสญัญาละเมดิและการกลบัคนืสูส่ถานะเดมิ (ลาภมคิวรได)้ ทีม่าของหลกัความเป็นธรรมทางกฎหมาย (Equity) และทีม่าของ
กฎหมายทรัสต ์การกอ่ใหเ้กดิสญัญา การบงัคบัใหเ้ป็นตามสญัญาและค าเสนอ (มดัจ า เบีย้ปรับ คา่เสยีหายก าหนดไวล้ว่งหนา้) การเยยีวยาใน 
กรณีผดิสญัญา การเลกิสญัญาและการยตุสิญัญา ทฤษฎสีิง่ตอบแทนในระบบกฎหมายคอมมอนลอวก์บัวตัถ ุทีป่ระสงคใ์นระบบประมวลกฎหมาย 
เหตสุดุวสิยั  

  หลกักฎหมายละเมดิวา่ดว้ยสภาพจติใจของผูก้ระท า ความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระท าและผล ความรับผดิโดยเครง่ครัด คา่สนิไหม 

ทดแทน คา่สนิไหมทดแทนอนัเป็นการลงโทษผลของการประกนัภัย และการด าเนนิคดแีบบเป็นหมู ่(Class action) การคนืสูส่ภาพเดมิและ 
ลาภมคิวรได ้ 

  ความหมายของการเปรยีบเทยีบกฎหมาย องคป์ระกอบในการเปรยีบเทยีบกฎหมาย ประวตั ิความเป็นมาของการเปรยีบเทยีบ  

กฎหมายโดยยอ่ การแบง่ระบบกฎหมาย ระบบกฎหมายทีส่ าคญั นติวิธิขีองระบบกฎหมายทีส่ าคญั  

40702 ระเบยีบวธิวีจิยัและการวจิยัทางนติศิาสตร ์ 

  Research Methodology and Legal Research  

  หลกัและวธิวีจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์ความส าคญัของการวจัิย ความหมายของการวจัิย จรรยาบรรณนักวจัิย ปัญหา 

เกีย่วกบัการวจัิย ขัน้ตอนและกระบวนการวจัิย ไดแ้ก ่การวางแผนการวจัิย การปฏบิตักิารวจัิย การเขยีนขอ้เสนอวจัิย การเขยีนแบบสอบถาม  
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู และการเสนอรายงานวจัิย การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยทางนติศิาสตรโ์ดยเนน้การวเิคราะห์
และสงัเคราะหข์อ้มลูทางกฎหมายเพือ่หาค าตอบตามเป้าหมายของการวจัิยทางนติศิาสตรท์ีก่ าหนดไว ้ตลอดจนการคน้ควา้ขอ้มลูทางกฎหมาย 
ในรปูแบบตา่งๆ จากแหลง่ตา่งๆ และการสบืคน้ขอ้มลูทางกฎหมายจากฐานขอ้มลูออนไลน ์รวมทัง้ ภาษาองักฤษเพือ่การวจัิยทางนติศิาสตร ์ 

41703  กฎหมายเกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการลงทนุ  

  Law on International Trade and Investment  

  กฎหมายเกีย่วกบัการด าเนนิธรุกจิและการคา้ของเอกชนระหวา่งประเทศ การซือ้ขายสนิคา้ อนุสญัญาวา่ดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหวา่ง 

ประเทศ INCOTERMSการซือ้ขาย และธรุกรรมไรก้ระดาษ E-Commerce การน าเขา้ - สง่ออก การช าระเงนิระหวา่งประเทศวธิตีา่งๆ เชน่ เลตเตอร์
ออฟเครดติ การขนสง่ทางทะเล ใบตราสง่ การขนสง่ระหวา่งประเทศ การประกนัภัยทางทะเล ศกึษาทฤษฏกีารลงทนุ ประเภทการลงทนุ กฎหมาย
การลงทนุทัง้กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายการลงทนุระหวา่งประเทศ บทบาทของรัฐทีร่ับการลงทนุ รัฐทีส่ง่ออกทนุเพือ่การลงทนุใน
ตา่งประเทศ บทบาทของนักลงทนุและองคก์รธรุกจิตอ่เศรษฐกจิของประเทศทีร่ับการลงทนุและตอ่เศรษฐกจิโลก หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 
วา่ดว้ยการคุม้ครองคนตา่งดา้ว การคุม้ครองนักลงทนุและการลงทนุ  

41704 กฎหมายแรงงานและการอตุสาหกรรมช ัน้สงู  

  Advanced Labor and Industrial Law  

  แนวคดิ หลกักฎหมายและการใชบ้งัคบักฎหมายแรงงาน และกฎหมายอตุสาหกรรม ทัง้กฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่ง 

ประเทศเกีย่วกบักฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายวธิพีจิารณาคดใีนศาลแรงงาน กฎหมายโรงงาน การควบคมุมาตรฐาน
การผลติ และการควบคมุมลภาวะทางอตุสาหกรรม  

41705  กฎหมายภาษอีากรช ัน้สงู  

  Advanced Taxation Law  

  ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานในกฎหมายภาษีอากร ความสมัพนัธร์ะหวา่งกฎหมายภาษีอากร กฎหมายการคลงัและการงบประมาณ  

การเงนิและเศรษฐกจิของรัฐ ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบภาษีระหวา่งประเทศ กฎเกณฑเ์กีย่วกบัภาษีซอ้น ทฤษฎแีละแนวคดิในเรือ่งประเภทภาษี  
ฐานภาษี อตัราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุม้ครองเอกชนผูเ้สยีภาษี ีโีดยกระบวนการทางกฎหมาย โครงสรา้งของระบบภาษีในประเทศไทย 
ภาระภาษีในการประกอบธรุกจิโดยเนน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีธรุกจิเฉพาะอนุสญัญาระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการเวน้การจัดเก็บภาษีซอ้น 
หลกัการภาษีอากรประเภทตา่งๆ อนัประกอบดว้ย ภาษีสรรพากร ภาษีศลุกากร ภาษีสรรพสามติและภาษีอืน่ๆ ทีส่ าคญั อนัไดแ้ก ่ภาษีทรัพยส์นิ ภาษี
ทอ้งถิน่ ภาษีมรดก    

41706 กฎหมายสิง่แวดลอ้มช ัน้สงู  

  Advanced Environmental Law  

  แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัเกณฑข์องกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ การคา้ การลงทนุระหวา่งประเทศ  

ประเภทของปัญหาสิง่แวดลอ้ม มลภาวะ ทางอากาศ ทางน ้า บนดนิ และใตผ้วิดนิ สภาพปัญหาสิง่แวดลอ้มในชมุชน ภาคอตุสาหกรรม กลไกในการ
ขจัดปัญหาสิง่แวดลอ้ม อนุสญัญาบาเซลิ (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
Their Disposal) ความตกลงพหภุาควีา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม (Multilateral Environment Agreements) มาตรการในการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มลกัษณะ
ตา่งๆ ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมาย และมาตรการในการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ทัง้กฎหมายไทย และกฎหมายตา่งประเทศ  

41707 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาช ัน้สงู  

  Advanced Intellectual Property Law  

  อธบิายหลกัทฤษฎ ีแนวคดิ และ ปรัชญา ตลอดจนววิฒันาการของกฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา เชน่ สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ 

เครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์ความหลากหลายทางชวีภาพ พนัธวุศิวกรรมศาสตร ์และดจิติอล กฎหมายทรัพยส์นิ
ทางปัญญาระหวา่งประเทศ อนุสญัญาระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา เชน่ อนุสญัญากรงุเบอรน์ อนุสญัญากรงุปารสี 
อนุสญัญากรงุโรม ความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ (General Agreement on Trade-Related Intellectual  



Property Rights) หรอืทีเ่รยีกวา่ TRIPS ศกึษาองคก์ารระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา เชน่ องคก์ารทรัพยส์นิทาง
ปัญญาแหง่โลก (World Intellectual Property Organization) หรอืทีเ่รยีกวา่ WIPO องคก์ารการคา้โลก ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองทรัพยส์นิ
ทางปัญญา กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญาของประเทศไทย กรมทรัพยส์นิทางปัญญา ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง  

41708 กฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาโตตลุาการการคา้ระหวา่งประเทศ  

  International Commercial Arbitration  

  แนวคดิ วธิกีารและหลกักฎหมายเกีย่วกบัการการระงับขอ้พพิาทการคา้ระหวา่งประเทศโดยวธิกีารอนุญาโตตลุาการ การท าสญัญา  

อนุญาโตตลุาการ การด าเนนิกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตลุาการทัง้ของสถาบนัอนุญาโตตลุาการทีส่ าคญัๆ ตา่งๆ และทัง้ของการ
อนุญาโตตลุาการซึง่ด าเนนิการเองภายใตก้ฎขอ้บงัคบัของ UNCITRAL Rules การบงัคบัค าชีข้าดภายใตส้นธสิญัญานวิยอรก์ ระบบการ
อนุญาโตตลุาการภายใตร้ะบบ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ของธนาคารโลก  

41709 กฎหมายทรพัยส์นิและธุรกจิอสงัหารมิทรพัยช์ ัน้สงู  

  Advanced Property and Real Estation Law  

  รากฐานกฎหมายทรัพยส์นิ ความเป็นมาและหลกัทัว่ไปในการประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์การพฒันาและการบรหิารโครงการ 

อสงัหารมิทรัพย ์การเงนิ การประเมนิคา่ การตลาด การบรหิารงานขาย การออกแบบและการบรหิารงานกอ่สรา้ง กฎหมายเกีย่วกบัอาคาร  
อาคารชดุ ทีด่นิ การจัดสรรทีด่นิ การถอืกรรมสทิธิ ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอสงัหารมิทรัพย ์ 

41710  กฎมายคุม้ครองผูบ้รโิภคช ัน้สงู และกฎหมายความรบัผดิในผลติภณัฑ์  

  Advanced Consumer Protection Law and Product Liability Law  

  ปรัชญา แนวคดิ และหลกัการเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค กลไก และระเบยีบ  

ปฏบิตั ิส าหรับการคุม้ครองผูบ้รโิภค การเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดร้ับความเสยีหาย เปรยีบเทยีบกฎหมายและสถาบนัเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ของประเทศตา่งๆ และ ประเทศไทย ปัญหา และแนวทางการแกไ้ขกฎหมาย กลไก และมาตรการในการคุม้ครองผูบ้รโิภค มาตรการทางกฎหมาย
เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิดสลาก การบรรจ ุหบีหอ่ การโฆษณา องคก์ร และสถาบนัในการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค และตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการ กลไก มาตรการ หลกักฎหมายความ
รับผดิชอบในผลติภัณฑ ์หนา้ที ่และความรับผดิของผูป้ระกอบการตอ่ผูบ้รโิภค และมาตรการตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิตอ่ความเสยีหายที่
เกดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภัย  

41711  กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืงช ัน้สงู  

  Advanced Constitution and Political Institution  

  ปรัชญาและแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการตา่งๆ ทีส่ าคญัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทัง้แนวคดิเรือ่งลทัธริัฐธรรมนูญนยิม แนวคดิใหม ่

เกีย่วกบัรัฐธรรมนูญแนวคดิเรือ่งการจ ากดัอ านาจรัฐ ระบบการควบคมุกฎหมายมใิหข้ดักบัรัฐธรรมนูญ ศกึษาถงึพฒันาการของระบบการเมอืง  
การปกครอง และสถาบนัการเมอืง ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ  

41712 กฎหมายปกครองช ัน้สงู  

  Advanced Administrative Law  

  ศกึษาถงึรากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎตีา่งๆ ของกฎหมายปกครอง สญัญาทางปกครอง การ จัดโครงสรา้งของฝ่ายปกครอง  

การบรหิารบคุคลภาครัฐ ความรับผดิของฝ่ายปกครอง ทรัพยส์นิของฝ่ายปกครอง การควบคมุฝ่ายปกครอง โดยศกึษาทัง้ของไทยและตา่งประเทศ  

41713 กฎหมายเกีย่วกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ  

  International Organizations Law  

  แนวคดิพืน้ฐานของกฎหมาย องคก์ารระหวา่งประเทศ หลกัเกณฑก์ลไกตา่งๆ โครงสรา้งและการบรหิารงานภายใน วเิคราะห ์ 

กรณีศกึษา องคก์ารระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิองคก์ารระหวา่งประเทศสว่นภมูภิาค และศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ  

41714 กฎหมายการคลงัและการงบประมาณช ัน้สงู  

  Advanced Public Finance and Budgeting Law  

  แนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย การคลงั การงบประมาณ การภาษีอากร โครงสรา้งรายไดแ้ละรายจา่ยของรัฐ และแนวคดิเกีย่วกบัอ านาจ 

รัฐสภาและรัฐบาลในการควบคมุ การเงนิของรัฐ สถาบนัทางการคลงั และการคลงัทอ้งถิน่ และองคก์รอืน่  ๆ 

41715  กฎหมายเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ช ัน้สงู  

  Advanced Local Administration Law  

  หลกัการกระจายอ านาจการปกครอง แนวคดิเกีย่วกบัการจัดใหม้อีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่การจัดตัง้ โครงสรา้งและอ านาจหนา้ที ่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การด าเนนิกจิกรรมทางปกครองและการท าสญัญาทางปกครองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การควบคมุ
ความชอบดว้ยกฎหมายของการด าเนนิกจิกรรมทางปกครอง ความรับผดิทีเ่กดิจากการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิสภาองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ การคลงัทอ้งถิน่  

41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวทิยาช ัน้สงู  

  Advanced Criminal Laws and Criminology  

  ประวตัแิละววิฒันาการของกฎหมายอาญาและอาชญาวทิยา ความผดิ และโทษ สาเหตขุองการกระท าความผดิ ทฤษฎคีวามรับผดิ 

ทางอาญาและทฤษฎกีารลงโทษ การแกไ้ขปรับปรงุกฎหมายอาญาและประเด็นส าคญัทางอาชญาวทิยา  

41717  วธิพีจิารณาความอาญาและพยานช ัน้สงู  

  Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws  

  ววิฒันาการของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและกฎหมายพยาน ระบบไตส่วน และระบบกลา่วหา ทฤษฎกีระบวนการยตุธิรรม  

ทางอาญา กระบวนการยตุธิรรมทางอาญากระแสหลกัและกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉันทแ์ละยตุธิรรมชมุชน 
บทบาทและอ านาจหนา้ทีข่องเจา้พนักงานในกระบวนการยตุธิรรม เปรยีบเทยีบหลกักฎหมายวา่ดว้ยการรับฟังพยานและการชัง่น ้าหนักพยาน  
การคุม้ครองพยาน และการน านติวิทิยาศาสตรม์าใชใ้นการสอบสวนและพจิารณาพพิากษาคด ี 



 

 

41718  การบรหิารงานยตุธิรรมเปรยีบเทยีบ  

  Comparative Criminal Justice Administration  

  ทฤษฎแีละหลกัการบรหิารงานทัว่ไปและหลกัการบรหิารงานยตุธิรรมทางอาญา เปรยีบเทยีบการบรหิารงานยตุธิรรมของประเทศ  

ตา่งๆ ทกุขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

41719 กฎหมายกระบวนการยตุธิรรมเกีย่วกบัการควบคมุ และปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและขา้มชาตทิ ีส่ าคญั  

  
Criminal Justice Laws Concerning the Control and Suppression of Major Domestic and  
Transnational Crimes  

  ววิฒันาการของกฎหมายกระบวนการยตุธิรรมเกีย่วขอ้งกบัการควบคมุและปราบปรามอาชญากรรม ทีส่ าคญัในประเทศและขา้มชาต ิ 

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการควบคมุและปราบปรามอาชญากรรมตา่งๆ ดงักลา่ว รวมทัง้การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนดว้ย  

41797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ  

  Independent Study  

  โครงสรา้งและรปูแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบักฎหมายธรุกจิ กฎหมายมหาชน  

กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรม การเขยีนและเสนอโครงการศกึษาคน้ควา้ การด าเนนิการศกึษาเฉพาะเรือ่งอยา่งเป็นระบบ การรวบรวมและ
วเิคราะหส์นับสนุนการศกึษาคน้ควา้ และการเสนอผลการศกึษาอสิระ  

41798 วทิยานพินธ ์(Thesis) 

 
วทิยานพินธ ์1: กระบวนการวจิยัทางนติศิาสตร ์การเก็บรวบรวม และการวเิคราะหข์อ้มลู (Thesis I) 

  กระบวนการและระเบยีบวธิวีจัิยทางนติศิาสตร ์การเลอืกหวัขอ้วทิยานพินธ ์การส ารวจและ การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

การออกแบบการวจัิย การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์วธิดี าเนนิการเกีย่วกบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิ
ปรมิาณ/คณุภาพ และการน าเสนอขอ้มลูส าหรับเขยีนวทิยานพินธเ์พือ่เสนอตอ่อาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานพินธ ์ 

 
วทิยานพินธ ์2: การเขยีนรายงานและการสอบวทิยานพินธ ์(Thesis II) 

  รปูแบบและการเขยีนวทิยานพินธต์ามขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมและวเิคราะห ์การน าเสนอ วทิยานพินธต์อ่อาจารยผ์ูค้วบคมุ และ  

คณะกรรมการวทิยานพินธ ์การสอบวทิยานพินธ ์ตลอดจนการปรับปรงุ แกไ้ขวทิยานพินธใ์หเ้ป็นฉบบัสมบรูณ ์ 

41799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑตินติศิาสตร ์ 

  Graduate Professional Experience in Laws  

  การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางนติศิาสตร ์โดยใชก้รณีศกึษา การพฒันาตนเองใหม้คีณุภาพทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ า  

ทางวชิาการ โดยวธิกีารเสรมิสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์และความสามารถในการท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรมใน
ฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู  
 

 


