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สาขาวชิานติศิาสตร ์

ระดบัปรญิญาโท 

 

40701 กฎหมายแพง่ลกัษณะสญัญา และลกัษณะละเมดิ และหลกักฎหมายเปรยีบเทยีบช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Contract Law, Tort Law, and Advanced Comparative Law 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนวยกติ  

40701-1 กฎหมายแพง่ลกัษณะสญัญา และหลกักฎหมายเปรยีบเทยีบช ัน้สงู  

  (Contract Law and Advanced Comparative Law) 

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายแพ่ง ลักษณะสญัญา ในระบบกฎหมายไทยทีมุ่ง่ศกึษาและ 

ทําการเปรยีบเทยีบในเรือ่งสําคัญของกฎหมาย    แพ่งได ้

2.   เพือ่ใหส้ามารถคน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหากฎหมายแพ่ง ลักษณะสญัญา ของประเทศทีนํ่ามาศกึษา

เปรยีบเทยีบได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารเปรยีบเทยีบกฎหมาย  

คําอธบิายชุดวชิา  

    หลกัสําคัญของกฎหมายแพ่ง อันไดแ้ก ่ความสจุรติ ความสงบเรยีบรอ้ย ความยนิยอม ซึง่กําหนดรายละเอยีด

ของความสมัพันธท์างแพ่ง ในเรือ่ง สญัญา ละเมดิ และการกลับคนืสูส่ถานะเดมิ (ลาภมคิวรได)้ ทีม่าของหลัก 

ความเป็นธรรมทางกฎหมาย (Equity) และทีม่าของกฎหมายทรัสต ์การกอ่ใหเ้กดิสญัญา การบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาและคําเสนอ (มัดจํา เบีย้ปรับ คา่เสยีหายกําหนดไวล้ว่งหนา้) การเยยีวยาในกรณีผดิสญัญา การเลกิสญัญา 

และการยตุสิญัญา ทฤษฎสีิง่ตอบแทนในระบบกฎหมายคอมมอนลอวก์ับวัตถทุีป่ระสงคใ์นระบบประมวลกฎหมาย  

เหตสุดุวสิยั การเปรยีบเทยีบกฎหมายในระบบซวิลิลอวแ์ละระบบคอมมอนลอว ์

 40701-2 กฎหมายแพง่ลกัษณะละเมดิ และหลกักฎหมายเปรยีบเทยีบช ัน้สงู 

   (Tort Law and Advanced Comparative Law)  

 วตัถปุระสงค ์

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการทํางานของกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมดิ ในระบบกฎหมาย 

ทีมุ่ง่ศกึษาทําการเปรยีบเทยีบในเรือ่งสาํคัญได ้

2.   เพือ่ใหส้ามารถคน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหากฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมดิ ของประเทศทีมุ่ง่นํามาศกึษา

เปรยีบเทยีบได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารเปรยีบเทยีบกฎหมาย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

       หลกักฎหมายละเมดิวา่ดว้ยสภาพจติใจของผูก้ระทํา ความสมัพันธร์ะหวา่งการกระทําและผล ความรับผดิ

โดยเคร่งครัด คา่สนิไหมทดแทน คา่สนิไหมทดแทนอนัเป็นการลงโทษ ผลของการประกนัภัย และการดําเนนิคดี

แบบเป็นหมู ่(Class action) การคนืสูส่ภาพเดมิและลาภมคิวรได ้การเปรยีบเทยีบกฎหมาย องคป์ระกอบในการ

เปรยีบเทยีบกฎหมาย ประวตัคิวามเป็นมาของการเปรยีบเทยีบกฎหมายโดยย่อ การแบง่ระบบกฎหมาย ระบบ

กฎหมายทีส่ําคญั นติวิธิขีองระบบกฎหมายทีส่ําคญั 
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40702 ระเบยีบวธิวีจิยัและการวจิยัทางนติศิาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Legal Research  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความสาํคัญของการวจัิย ความหมายของการวจัิย 

  จรรยาบรรณนักวจัิย ปัญหาเกีย่วกับการวจัิย การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยทาง

  นติศิาสตร ์ขัน้ตอนและกระบวนการวจัิยได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถคน้ควา้ขอ้มูลทางกฎหมายในรูปแบบตา่งๆ จากแหลง่ตา่งๆ 

  รวมทัง้สบืคน้ขอ้มลูทางกฎหมายจากฐานขอ้มลูออนไลน์ได ้

 3.   เพือ่ใหส้ามาถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลทางกฎหมายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่หาคําตอบ

ตามเป้าหมายของการวจัิยทางนติศิาสตรท์ีกํ่าหนดไวไ้ด ้

 4.   เพือ่ใหส้ามารถนําหลักและวธิวีจัิยทางนติศิาสตรไ์ปใชเ้ป็นแนวทางในการทําวทิยานพินธ ์สารนพินธ ์

  หรอืการศกึษาคน้ควา้อสิระ ในระดบันติศิาสตรมหาบณัฑติได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    หลักและวธิวีจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์ความสําคัญของการวจัิย ความหมายของการวจัิย จรรยาบรรณ

นักวจัิย ปัญหาเกีย่วกับการวจัิย ขัน้ตอนและกระบวนการวจัิย ไดแ้ก ่การวางแผนการวจัิย การปฏบิตักิารวจัิย การเขยีน

ขอ้เสนอวจัิย การเขยีนแบบสอบถาม การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล และการเสนอรายงานวจัิย การวจัิยเชงิคณุภาพ 

การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยทางนติศิาสตรโ์ดยเนน้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทางกฎหมายเพือ่หาคําตอบ

ตามเป้าหมายของการวจัิยทางนติศิาสตรท์ีกํ่าหนดไว ้ตลอดจนการคน้ควา้ขอ้มลูทางกฎหมายในรูปแบบตา่งๆ  

จากแหลง่ตา่งๆ และการสบืคน้ขอ้มลูทางกฎหมายจากฐานขอ้มลูออนไลน ์รวมทัง้ภาษาองักฤษเพือ่การวจัิย 

ทางนติศิาสตร ์

 

41703 กฎหมายเกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการลงทนุ (6 หนว่ยกติ) 

 Law on International Trade and Investment  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนวยกติ  

 41703-1 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ                                  

   (Law on International Trade) 

 วตัถปุระสงค ์

       1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกฎหมายและทฤษฎเีกีย่วกับการคา้ได ้

       2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักกฎหมายและวธิปีฏบิตัใินการชําระเงนิระหวา่ง

  ประเทศได ้

        3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักกฎหมายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับการทําสญัญา 

  การซือ้ขายระหวา่งประเทศ และการใช ้INCOTERMS ได ้

        4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และความสามารถอธบิายหลักกฎหมายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับการขนสง่

  และประกนัภัยระหวา่งประเทศได ้

        5.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถอธบิายวนิจิฉัยวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกับการคา้ระหวา่ง

  ประเทศได ้

 

 



3 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายเกีย่วกับการดําเนนิธรุกจิและการคา้ของเอกชนระหวา่งประเทศ การซือ้ขายสนิคา้อนุสญัญา 

วา่ดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ INCOTERMS การซือ้ขาย และธรุกรรมไรก้ระดาษ e-Commerce การนําเขา้-

สง่ออก การชาํระเงนิระหวา่งประเทศวธิตีา่งๆ เชน่ เลตเตอรอ์อฟเครดติ การขนสง่ทางทะเล ใบตราสง่ การขนสง่

ระหวา่งประเทศ การประกนัภัยทางทะเล 

 41703-2 กฎหมายเกีย่วกบัการลงทุนระหวา่งประเทศ                

   (Law on Investment) 

 วตัถปุระสงค ์

        1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกฎหมายและทฤษฎเีกีย่วกับการลงทนุได ้

        2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกฎหมายเกีย่วกบัการสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุ

  และนักลงทนุได ้

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวนิจิฉัย วเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการลงทนุได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

       ศกึษาทฤษฎกีารลงทนุ ประเภทการลงทนุ กฎหมายการลงทนุทัง้กฎหมายภายในประเทศและกฎหมาย

การลงทนุระหวา่งประเทศ บทบาทของรัฐทีรั่บการลงทนุ รัฐทีส่ง่ออกทนุเพือ่การลงทนุในตา่งประเทศ บทบาทของ

นักลงทนุและองคก์รธรุกจิตอ่เศรษฐกจิของประเทศทีรั่บการลงทนุและตอ่เศรษฐกจิโลก หลักกฎหมายระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองคนตา่งดา้ว การคุม้ครองนักลงทนุและการลงทนุ 

 

41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Labor and Industrial Law  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิ หลกักฎหมาย และการใชบ้งัคบักฎหมาย

แรงงาน และกฎหมายอตุสาหกรรมได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักเกณฑต์า่งๆ ของกฎหมายแรงงานระหวา่ง 

  ประเทศเกีย่วกบักฎหมายคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสมัพันธไ์ด ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักกฎหมายวธิพีจิารณาคดใีนศาลแรงงาน กฎหมาย

  โรงงาน การควบคมุมาตรฐานการผลติ และการควบคมุมลภาวะทางอตุสาหกรรมได ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอตุสาหกรรมดงักลา่ว 

  ไปใชใ้นการวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ หลักกฎหมายและการใชบ้งัคับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอตุสาหกรรม ทัง้กฎหมายภายใน

และกฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบักฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายวธิพีจิารณาคดี

ในศาลแรงงาน กฎหมายโรงงาน การควบคมุมาตรฐานการผลติ และการควบคมุมลภาวะทางอตุสาหกรรม 
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41705 กฎหมายภาษอีากรช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Taxation Law  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบักฎหมายภาษีอากรได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภาษีอากร กฎหมาย 

  การคลงั การงบประมาณ การเงนิและเศรษฐกจิของรัฐได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎเีกีย่วกับระบบภาษีอากรระหวา่งประเทศ  

  กฎเกณฑภ์าษีซอ้น กระบวนการทางกฎหมายภาษีในประเทศไทยได ้

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักการภาษีอากรประเภทตา่งๆ ได ้

5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวนิจิฉัยและวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกับกฎหมายภาษีอากรได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานในกฎหมายภาษีอากร ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภาษีอากร กฎหมาย 

การคลงัและการงบประมาณการเงนิและเศรษฐกจิของรัฐ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบภาษีระหวา่งประเทศ กฎเกณฑ์

เกีย่วกบัภาษีซอ้น ทฤษฎแีละแนวคดิในเรือ่งประเภทภาษี ฐานภาษี อตัราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุม้ครอง

เอกชนผูเ้สยีภาษี โดยกระบวนการทางกฎหมาย โครงสรา้งของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบ

ธรุกจิโดยเนน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีธรุกจิเฉพาะอนุสญัญาระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการเวน้การจัดเก็บ

ภาษีซอ้น หลักการภาษีอากรประเภทตา่งๆ อนัประกอบดว้ย ภาษีสรรพากร ภาษีศลุกากร ภาษีสรรพสามติและภาษี

อืน่ๆ ทีส่าํคัญ อนัไดแ้ก ่ภาษีทรัพยส์นิ ภาษีทอ้งถิน่ ภาษีมรดก 
 

41706 กฎหมายสิง่แวดลอ้มช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Environmental Law  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักเกณฑข์องกฎหมาย

สิง่แวดลอ้มได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหปั์ญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ การคา้  

การลงทนุระหวา่งประเทศได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งปัญหาสิง่แวดลอ้มประเภทตา่งๆ 

กบักลไกในการป้องกนัและฟ้ืนฟปัูญหาสิง่แวดลอ้ม ในภาคของการคา้และการลงทนุได ้

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการและกลไกในการรักษาสิง่แวดลอ้มภายใตก้รอบ

ของกฎหมายหลายระนาบ ทัง้ระดบัระหวา่งประเทศ ความตกลงระหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม และ

กฎหมายสิง่แวดลอ้มภายในประเทศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักเกณฑข์องกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วเนือ่งกับธรุกจิ การคา้

การลงทนุระหวา่งประเทศประเภทของปัญหาสิง่แวดลอ้ม มลภาวะ ทางอากาศ ทางน้ํา บนดนิ และใตผ้วิดนิ สภาพ

ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชมุชนภาคอตุสาหกรรม กลไกในการขจัดปัญหาสิง่แวดลอ้ม อนุสญัญาบาเซลิ (Basel Convention 

on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) ความตกลงพหุ

ภาควีา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม (Multilateral Environment Agreements) มาตรการในการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มลักษณะ

ตา่งๆ ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมาย และมาตรการในการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ทัง้กฎหมายไทย และกฎหมายตา่งประเทศ 
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41707 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Intellectual Property Law  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนวยกติ  

 41707-1 กฎหมายลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัรช ัน้สงู                        

   (Advanced Copyright and Patent Law) 

 วตัถปุระสงค ์

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการของ 

การคุม้ครองทางลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัรได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการของ 

 กฎหมายระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัรได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการขององคก์ร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองลขิสทิธิ ์และสทิธบิตัรได ้

4.   เพือ่วนิจิฉัย และวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการคุม้ครองลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัร ทัง้กฎหมายไทยและ

ตา่งประเทศได ้  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัทฤษฎ ีแนวคดิ ปรัชญา ววิฒันา องคก์รระหวา่งประเทศ และอนุสญัญาระหวา่งประเทศเกีย่วกบั 

การคุม้ครองลขิสทิธิแ์ละสทิธบิัตร ตลอดจนการคุม้ครองลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัรของประเทศไทย กรมทรัพยส์นิ 

ทางปัญญา และศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 

 41707-2 กฎหมายเครือ่งหมายการคา้ช ัน้สงูและทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่  

   (Advanced Trademark Law and Other Intellectual Property Right) 

 วตัถปุระสงค ์

         1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการของ 

การคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ พันธวุศิวกรรมศาสตร ์และดจิติอลได ้

         2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการ 

ของกฎหมายระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ สิง่บง่ชี ้

ทางภมูศิาสตร ์ความหลากหลายทางชวีภาพ พันธวุศิวกรรมศาสตร ์และดจิติอลได ้ 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการขององคก์ร

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ พันธวุศิวกรรม และดจิติอลได ้

         4.   เพือ่วนิจิฉัย และวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สิง่บง่ชี้

ทางภมูศิาสตร ์ความหลากหลายทางชวีภาพ พันธวุศิวกรรมศาสตร ์และดจิติอล ทัง้กฎหมายไทยและ

กฎหมายตา่งประเทศ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 อธบิายหลักกฎหมาย แนวคดิ ปรัชญา ววิัฒนาการองคก์รระหวา่งประเทศและอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 

ทีเ่กีย่วกับการคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 

พันธวุศิวกรรม และดจิติอล ตลอดจนการคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ พันธวุศิวกรรมศาสตร ์และดจิติอลของประเทศไทย กรมทรัพยส์นิทางปัญญา และ

การดําเนนิคดโีดยศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

41708 กฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาโตตลุาการการคา้ระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Commercial Arbitration  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายสภาพปัญหาการดําเนนิกระบวนการระงับขอ้พพิาท 

ในศาลได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายถงึกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายวธิกีารระงับขอ้พพิาทโดยวธิกีารอนุญาโตตลุาการได ้

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถร่างสญัญาอนุญาโตตลุาการได ้

5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถเลอืกใชร้ะบบอนุญาโตตลุาการตา่งๆ ได ้

6.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถทําหนา้ทีต่า่งๆ ในกระบวนการอนุญาโตตลุาการได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ วธิกีารและหลักกฎหมายเกีย่วกับการการระงับขอ้พพิาทการคา้ระหวา่งประเทศโดยวธิกีารอนุญาโต 

ตลุาการ การทําสญัญาอนุญาโตตลุาการ การดําเนนิกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตลุาการทัง้ของสถาบนัอนุญาโต 

ตลุาการทีส่ําคญัๆ ตา่งๆ และทัง้ของการอนุญาโตตลุาการซึง่ดําเนนิการเองภายใตก้ฎขอ้บงัคบัของ UNCITRAL 

Rules การบงัคับคําชีข้าดภายใตส้นธสิญัญานวิยอรก์ ระบบการอนุญาโตตลุาการภายใตร้ะบบ International Centre 

for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ของธนาคารโลก 

 

41709 กฎหมายทรพัยส์นิและธุรกจิอสงัหารมิทรพัยช์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Property and Real Estuation Law  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับรากฐานกฎหมายทรัพยส์นิ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักกฎหมายและวธิดํีาเนนิการประกอบธรุกจิ 

  อสงัหารมิทรัพยค์รอบคลมุทัง้กระบวนการ 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถบรูณาการความรูใ้นแขนงวชิาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และนําไป

  ประยกุตใ์ชก้ับการประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรัพยไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 รากฐานกฎหมายทรัพยส์นิ ความเป็นมาและหลกัทัว่ไปในการประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์การพัฒนา

และการบรหิารโครงการอสงัหารมิทรัพย ์การเงนิ การประเมนิคา่ การตลาด การบรหิารงานขาย การออกแบบและ

การบรหิารงานกอ่สรา้ง กฎหมายเกีย่วกบัอาคาร อาคารชดุ ทีด่นิ การจัดสรรทีด่นิ การถอืกรรมสทิธิ ์และกฎหมาย

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์
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41710 กฎมายคุม้ครองผูบ้รโิภคช ัน้สงู และกฎหมายความรบัผดิในผลติภณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Consumer Protection Law and Product Liability Law  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายปรัชญา แนวคดิ และหลกัการเกีย่วกับการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามาถอธบิายมาตรการ และกลไก ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกับการคุม้ครอง 

      ผูบ้รโิภค และการเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดรั้บความเสยีหายได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกฎหมายและสถาบนัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคของ

ประเทศตา่งๆ และประเทศไทยได ้

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการทางกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้น

คณุภาพสนิคา้และบรกิาร การปิดสลาก ราคา บรรจ ุหบีหอ่ และโฆษณาได ้

5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับกฎหมาย และมาตรการ 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

6.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักกฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิชอบในผลติภัณฑ ์

หนา้ทีแ่ละความรับผดิของผูป้ระกอบการในผลติภัณฑต์อ่ผูบ้รโิภคได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ปรัชญา แนวคดิ และหลกัการเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค กลไก และระเบยีบปฏบิตั ิสําหรับการคุม้ครองผูบ้รโิภค การเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดรั้บความเสยีหาย 

เปรยีบเทยีบกฎหมายและสถาบนัเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคของประเทศตา่งๆ และ ประเทศไทย ปัญหา และ

แนวทางการแกไ้ขกฎหมาย กลไก และมาตรการในการคุม้ครองผูบ้รโิภค มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคในดา้นคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิดสลาก การบรรจุ หบีหอ่ การโฆษณา องคก์ร และสถาบนั 

ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค และตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลักการ 

กลไก มาตรการ หลกักฎหมายความรับผดิชอบในผลติภัณฑ ์หนา้ที ่และความรับผดิของผูป้ระกอบการตอ่ผูบ้รโิภค 

และมาตรการตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภัย 
 

41711 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืงช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Constitution and Political Institution  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักฎหมายรัฐธรรมนูญได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิในการจํากัดอํานาจรัฐได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎแีละระบบการควบคมุกฎหมายมใิหข้ดัตอ่รัฐธรรมนูญได ้

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถเปรยีบเทยีบพัฒนาการ ทฤษฎตีา่งๆ ทัง้ของไทยและ

ตา่งประเทศได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ปรัชญาและแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการตา่งๆ ทีส่าํคญัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทัง้แนวคดิเรือ่งลัทธิ

รัฐธรรมนูญนยิม แนวคดิใหมเ่กีย่วกับรัฐธรรมนูญแนวคดิเรือ่งการจํากดัอํานาจรัฐ ระบบการควบคมุกฎหมายมใิหข้ดั

กบัรัฐธรรมนูญ ศกึษาถงึพัฒนาการของระบบการเมอืง การปกครอง และสถาบนัการเมอืง ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 
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41712 กฎหมายปกครองช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Administrative Law  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะหท์ฤษฎตีา่งๆ ของกฎหมายปกครองได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะหเ์กีย่วกบัสญัญาทางปกครองได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะหเ์กีย่วกบัความผดิทางปกครองได ้

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะหเ์กีย่วกบัการควบคมุฝ่ายปกครองได ้

5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะหปั์ญหากฎหมายปกครองได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ศกึษาถงึรากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎตีา่งๆ ของกฎหมายปกครอง สญัญาทางปกครอง การจัด

โครงสรา้งของฝ่ายปกครองการบรหิารบคุคลภาครัฐ ความรับผดิของฝ่ายปกครอง ทรัพยส์นิของฝ่ายปกครอง  

การควบคมุฝ่ายปกครอง โดยศกึษาทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 

 

41713 กฎหมายเกีย่วกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Organizations Law  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิพืน้ฐานของกฎหมายองคก์ารระหวา่งประเทศได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาองคก์ารระหวา่งประเทศตา่งๆ ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิพื้นฐานของกฎหมาย องคก์ารระหว่างประเทศ หลักเกณฑก์ลไกต่างๆ โครงสรา้งและการบรหิารงาน

ภายใน วเิคราะหก์รณีศกึษา องคก์ารระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาต ิองคก์ารระหว่างประเทศสว่นภูมภิาค 

และศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ 

 

41714 กฎหมายการคลงัและการงบประมาณชัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Public Finance and Budgeting Law  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎเีกีย่วกับการคลงัและการงบประมาณได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายโครงสรา้งรายไดแ้ละรายจา่ยของรัฐได ้

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิในการควบคมุการเงนิของรัฐได ้

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกับการคลงัทอ้งถิน่ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย การคลงั การงบประมาณ การภาษีอากร โครงสรา้งรายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐ 

และแนวคดิเกีย่วกับอํานาจรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคมุ การเงนิของรัฐ สถาบันทางการคลัง และการคลงัทอ้งถิน่ 

และองคก์รอืน่ๆ 
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41715 กฎหมายเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Local Administration Law  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักการการกระจายอํานาจการปกครองได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกับการจัดใหม้อีงคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรือ่งการจัดตัง้ โครงสรา้งและอํานาจหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรือ่งการดําเนนิกจิกรรมทางปกครองและ 

การทําสญัญาทางปกครองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรือ่งการควบคมุความชอบดว้ยกฎหมายของ 

การดําเนนิกจิกรรมทางปกครองได ้

6.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรือ่งความรับผดิทีเ่กดิจากการปฏบิัตหินา้ทีข่อง

เจา้หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

7.   อธบิายเรือ่งการคลงัทอ้งถิน่ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 หลกัการกระจายอํานาจการปกครอง แนวคดิเกีย่วกบัการจัดใหม้อีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่การจัดตัง้ 

โครงสรา้งและอํานาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การดําเนนิกจิกรรมทางปกครองและการทําสญัญาทาง

ปกครองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การควบคมุความชอบดว้ยกฎหมายของการดําเนนิกจิกรรมทางปกครอง 

ความรับผดิทีเ่กดิจากการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การคลงัทอ้งถิน่ 

 

41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวทิยาช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Criminal Laws and Criminology  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนวยกติ  

 41716-1 กฎหมายอาญาช ัน้สูง                           

   (Advanced Criminal Laws) 

 วตัถปุระสงค ์

         1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายประวตัคิวามเป็นมาและววิัฒนาการของกฎหมาย 

  อาญาได ้

          2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิาย ความผดิ โทษ และสาเหตขุองการกระทําความผดิได ้

          3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎคีวามรับผดิทางอาญาและทฤษฎกีารลงโทษได ้

          4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายอาญาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

          ประวตัคิวามเป็นมาของกฎหมายอาญา ความผดิ และโทษ สาเหตขุองการกระทําความผดิ ทฤษฎ ี

ความรับผดิทางอาญาและทฤษฎกีารลงโทษ การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายอาญา 
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 41716-2 กฎหมายอาชญาวทิยาช ัน้สงู                                    

   (Advance Criminology) 

 วตัถปุระสงค ์

         1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายประวตัคิวามเป็นมาและววิัฒนาการของอาชญาวทิยาได ้

          2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะหท์ฤษฎอีาชญาวทิยาในมติติา่งๆ ได ้

          3.   เพีอ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหป์ระเด็นสาํคญัทางอาชญาวทิยาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

          ประวตัคิวามเป็นมาของอาชญาวทิยา ทฤษฎอีาชญาวทิยา และประเด็นสาํคัญทางอาชญาวทิยา 

 

41717 วธิพีจิารณาความอาญาและพยานช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายววิัฒนาการของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและ

  พยานได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายระบบไตส่วนและระบบกลา่วหาได ้

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎกีระบวนการยตุธิรรมทางอาญาได ้

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลกัและทางเลอืกได ้

 5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายบทบาทและอํานาจหนา้ทีข่องเจา้พนักงานใน 

  กระบวนการยตุธิรรมได ้

 6.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถเปรยีบเทยีบหลักกฎหมายวา่ดว้ยการรับฟังพยาน การชัง่ 

  น้ําหนักพยาน และการคุม้ครองพยานได ้

 7.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายการทํานติวิทิยาศาสตรม์าใชใ้นการสอบสวนและ 

  พจิารณาพพิากษาคดไีด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ววิฒันาการของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและกฎหมายพยาน ระบบไตส่วน และระบบกลา่วหา 

ทฤษฎกีระบวนการยุตธิรรมทางอาญา กระบวนการยุตธิรรมทางอาญากระแสหลกัและกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก 

กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉันทแ์ละยตุธิรรมชมุชน บทบาทและอํานาจหนา้ทีข่องเจา้พนักงานในกระบวนการ

ยตุธิรรม เปรยีบเทยีบหลักกฎหมายวา่ดว้ยการรับฟังพยานและการชัง่น้ําหนักพยาน การคุม้ครองพยาน และการนํา

นติวิทิยาศาสตรม์าใชใ้นการสอบสวนและพจิารณาพพิากษาคด ี 

 

41718 การบรหิารงานยตุธิรรมเปรยีบเทยีบ (6 หนว่ยกติ) 

 Comparative Criminal Justice Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎแีละหลักการบรหิารงานทัว่ไปได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎแีละหลักการบรหิารงานยุตธิรรมได ้

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถเปรยีบเทยีบการบรหิารงานยตุธิรรมทางอาญาของประเทศ

  ตา่งๆ ได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎแีละหลักการบรหิารงานทัว่ไปและหลักการบรหิารงานยตุธิรรมทางอาญา เปรยีบเทยีบการบรหิารงาน

ยตุธิรรมของประเทศตา่งๆ ทกุขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

 

41719 กฎหมายกระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัการควบคมุ และปราบปราม (6 หนว่ยกติ) 

 อาชญากรรมในประเทศและขา้มชาตทิีสํ่าคญั  

 Criminal Justice Laws Concerning the Control and Suppression of Major  

 Domestic and Transnational Crimes  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายววิัฒนาการเกีย่วกับกฎหมายกระบวนการยุตธิรรม 

  เกีย่วกบัการควบคมุและปราบปรามอาชญากรรมทางการเมอืงได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการควบคมุอาชญากรรม

  ตา่งๆ ดงักลา่วในขอ้ (1) ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ววิฒันาการของกฎหมายกระบวนการยุตธิรรมเกีย่วขอ้งกับการควบคมุและปราบปรามอาชญากรรม  

ทีส่ําคญัในประเทศและขา้มชาต ิความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการควบคมุและปราบปรามอาชญากรรมตา่งๆ 

ดงักลา่ว รวมทัง้การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนดว้ย 
 

41797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความรูแ้ละความเขา้ใจ รวมทัง้สามารถศกึษาคน้ควา้ 

  หรอืทําวจัิยทางนติศิาสตร ์ในหัวขอ้ทีน่่าสนใจได ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหัวขอ้ทีน่่าสนใจระดบัปรญิญาโท

  แลว้เรยีบเรยีงเขยีนเป็นขอ้รายงานทางวชิาการได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 โครงสรา้งและรูปแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกับกฎหมาย

ธรุกจิ กฎหมายมหาชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรม การเขยีนและเสนอโครงการศกึษาคน้ควา้ การดําเนนิการ

ศกึษาเฉพาะเรือ่งอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและวเิคราะหส์นับสนุนการศกึษาคน้ควา้ และการเสนอผลการศกึษา

อสิระ 
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41798 วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจ และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

41799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินติศิาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Laws  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางนติศิาสตร ์โดยใชก้รณีศกึษาได ้

 2.   เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพและการทํางานร่วมกนัใหเ้หมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางวชิาการ 

 3.   เพือ่ใหม้จีรยิธรรมและคณุธรรมในการประกอบวชิาชพีกฎหมาย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางนติศิาสตร ์โดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้คีณุภาพที่

เหมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางวชิาการ โดยวธิกีารเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการทํางาน

ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
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