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สาขาวชิานติศิาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

40701 กฎหมายแพง่ ลกัษณะสญัญา ลกัษณะละเมดิ และลกัษณะหุน้สว่นบรษิทัช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Contract Law, Tort Law and Partnership and Company Law 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิา  ๆละ 3 หนว่ยกติ 

 40701-1 กฎหมายแพง่ลกัษณะสญัญาและลกัษณะละเมดิช ัน้สงู 

   (Advanced Contract Law and Tort Law) 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมดิ ระบบกฎหมายไทยทีมุ่่งศกึษา

และท าการเปรยีบเทยีบในเรือ่งส าคญัของกฎหมายแพ่งและกฎหมายละเมดิได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถคน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหากฎหมายแพ่ง ลักษณะสญัญา และลกัษณะละเมดิได ้

3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ สามารถวเิคราะห์ประเด็นปัญหาและแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข

กฎหมายแพ่งลกัษณะสญัญา และลกัษณะละเมดิได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักส าคัญของกฎหมายแพ่ง ไดแ้ก ่ความสจุรติ ความสงบเรยีบรอ้ย ความยนิยอม ซึง่ก าหนดรายละเอยีดของ

ความสัมพันธท์างแพ่ง ในเรื่องสัญญา ทีม่าของหลักความเป็นธรรมทางกฎหมาย (Equity) และทีม่าของกฎหมายทรัสต ์ 

การก่อใหเ้กดิสัญญา การบังคับใหเ้ป็นไปตามสัญญาและค าเสนอ (มัดจ า เบีย้ปรับ ค่าเสยีหายก าหนดไวล้่วงหนา้) การ

เยยีวยาในกรณีผดิสญัญา การเลกิสญัญา การยุตสิญัญา และการกลับคนืสูส่ถานะเดมิ ทฤษฎสีิง่ตอบแทนในระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว์กับวัตถุที่ประสงค์ในระบบประมวลกฎหมาย และหลักกฎหมายละเมิดว่าดว้ยความรับผิดทางละเมิด  

หลักกฎหมายละเมดิวา่ดว้ยสภาพจติใจของผูก้ระท า ความสมัพันธร์ะหวา่งการกระท าและผล ความรับผดิในความเสยีหาย 

ความรับผดิโดยเคร่งครัด ทฤษฎวีา่ดว้ยคา่สนิไหมทดแทน คา่สนิไหมทดแทนอันเป็นการลงโทษ และการด าเนนิคดแีบบกลุม่ 

รวมตลอดถงึการเปรยีบเทยีบกฎหมาย 

 40701-2 กฎหมายแพง่ลกัษณะหุน้สว่นและบรษิทัช ัน้สงู 

   (Advanced Partnership and Company Law) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎหีลกักฎหมายหุน้สว่น บรษัิท องคก์รธรุกจิ คน้หาวธิกีารและแนว

ทางแกไ้ขปัญหากฎหมายลกัษณะหุน้สว่นและบรษัิท ในเรือ่งทีส่ าคญัได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถคน้หาวธิกีารและแนวทางการแกไ้ขปัญหากฎหมายลกัษณะหุน้สว่น บรษัิท องคก์รธุรกจิได ้

3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ สามารถวเิคราะห์ประเด็นปัญหาและแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข

กฎหมายแพ่ง ลกัษณะหุน้สว่นและบรษัิทได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักกฎหมายหุน้สว่น บรษัิท ทฤษฎหีลกักฎหมายเกีย่วกบัหุน้สว่น บรษัิท องคก์รธรุกจิในรูปแบบตา่ง  ๆทฤษฎี

การรวมกลุม่ การครอบง าการจัดการ การตรวจสอบการจัดการโดยผูเ้ป็นหุน้สว่น และโดยผูถ้อืหุน้ การเสนอซือ้หุน้ในบรษัิท 

หลักการกระท านอกเหนืออ านาจ การควบรวมกจิการ ความเกีย่วพันระหวา่งกลุม่องคก์รธุรกจิ และการเปรยีบเทยีบกฎหมาย

หุน้สว่นบรษัิทในระบบคอมมอนลอวก์บัระบบซวิลิลอว ์
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40702 ระเบยีบวธิวีจิยัและการวจิยัทางนติศิาสตรแ์ละกฎหมายเปรยีบเทยีบช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Legal Research and Advanced Comparative Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิายความส าคัญของการวจัิย ความหมายของการวจิัย 

จรรยาบรรณนักวจัิย ปัญหาเกีย่วกับการวจัิย การวจัิยเชงิคุณภาพ การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยทาง

นติศิาสตร ์ขัน้ตอนและกระบวนการวจิัยได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถคน้ควา้ขอ้มลูทางกฎหมายในรูปแบบตา่งๆ จากแหลง่ตา่งๆ รวมทัง้

สบืคน้ขอ้มลูทางกฎหมายจากฐานขอ้มลูออนไลนไ์ด ้

3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลทางกฎหมาย ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่หาค าตอบ

ตามเป้าหมายของการวจิัยทางนติศิาสตรท์ีก่ าหนดไวไ้ด ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวธิกีารเปรยีบเทยีบกฎหมาย 

5. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักและวธิวีจัิยทางนติศิาสตรไ์ปใชเ้ป็นแนวทางในการท าวทิยานพินธ ์สารนพินธ ์

หรอืการศกึษาคน้ควา้อสิระ ในระดบันติศิาสตรมหาบณัฑติได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและวธิวีจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์ความส าคัญของการวจัิย ความหมายของการวจัิย จรรยาบรรณ

นักวจิัย ปัญหาเกีย่วกับการวจิัย ขัน้ตอน และกระบวนการวจิัย ไดแ้ก่ การวางแผนการวจิัย การปฏบิัตกิารวจิัย การเขยีน

ขอ้เสนอวจัิย การเขียนแบบสอบถาม การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลและการเสนอรายงานวจัิย การวจัิยเชงิคุณภาพ  

การวจัิยเชงิปรมิาณความหมายของการเปรยีบเทยีบกฎหมาย องคป์ระกอบในการเปรยีบเทยีบกฎหมาย ประวัตคิวามเป็นมา

ของการเปรียบเทียบกฎหมายโดยย่อ การแบ่งระบบกฎหมาย ระบบกฎหมายที่ส าคัญ นิตวิธิขีองระบบกฎหมายทีส่ าคัญ 

ตลอดจนการคน้ควา้ขอ้มูลทางกฎหมายในรูปแบบตา่ง ๆ  จากแหลง่ตา่งๆ และการสบืคน้ขอ้มูลทางกฎหมายจากฐานขอ้มูล

ออนไลน ์รวมทัง้ภาษาองักฤษเพือ่การวจิัยทางนติศิาสตร ์

 

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 และสามารถอธบิายกฎหมายและทฤษฎเีกีย่วกบัการคา้ได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลกักฎหมายและวธิปีฏบิัตใินการช าระเงนิระหวา่งประเทศได ้

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักกฎหมายและวธิปีฏบิัตเิกี่ยวกับการท าสัญญา

การซือ้ขายระหวา่งประเทศ และการใช ้INCOTERMS ได ้

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และความสามารถอธบิายหลักกฎหมายและวธิปีฏบิัตเิกีย่วกับการขนสง่

และประกนัภัยระหวา่งประเทศได ้

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถอธบิายวนิจิฉัยวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการคา้ระหวา่ง

ประเทศได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายเกีย่วกับการด าเนินธุรกจิและการคา้ของเอกชนระหว่างประเทศ การซือ้ขายสนิคา้อนุสัญญา 

วา่ดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ INCOTERMS การซือ้ขาย และธุรกรรมไรก้ระดาษ e-Commerce การน าเขา้-สง่ออก 

การช าระเงนิระหวา่งประเทศวธิตี่างๆ เชน่ เลตเตอรอ์อฟเครดติ การขนสง่ทางทะเล ใบตราสง่ การขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ การประกนัภัยทางทะเล 

 41703-2 กฎหมายเกีย่วกบัการลงทุนระหวา่งประเทศ 

   (Law on Investment) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกฎหมายและทฤษฎเีกีย่วกบัการลงทนุได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกฎหมายเกีย่วกับการสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุ

  และนักลงทนุได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวนิจิฉัย วเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการลงทนุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาทฤษฎกีารลงทนุ ประเภทการลงทนุ กฎหมายการลงทนุทัง้กฎหมายภายในประเทศและกฎหมาย

การลงทนุระหวา่งประเทศ บทบาทของรัฐทีรั่บการลงทนุ รัฐทีส่ง่ออกทนุเพือ่การลงทนุในตา่งประเทศ บทบาทของ

นักลงทุนและองคก์รธุรกจิต่อเศรษฐกจิของประเทศทีรั่บการลงทุนและต่อเศรษฐกจิโลก หลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองคนตา่งดา้ว การคุม้ครองนักลงทนุและการลงทนุ 

 

41704 กฎหมายแรงงานช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ)

 Advanced Labor Law 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิา ๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 41704-1 กฎหมายแรงงานช ัน้สูง 1: มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศสญัญาเกีย่วกบัการจา้ง  

   และกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

   (Advanced Labor Law 1: International Labor Standards, Employment 

   Contracts, and Labor Protection Law) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิายมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและพันธกรณีตาม

มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิายหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ของสญัญาเกีย่วกบัการจา้ง การสิน้สดุ

สัญญาจา้งแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน รวมทัง้กฎหมายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานได ้

3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายแรงงานดังกล่าวไปใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหา

หรือขอ้เท็จจรงิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยเปรียบเทยีบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได ้รวมทัง้

สามารถสังเคราะห์เป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง เพิม่กฎหมายแรงงานทีก่ล่าวมาแลว้ ใหเ้ป็น

ธรรมและมคีวามเหมาะยิง่ขึน้ได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและพันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ สัญญาเกีย่วกับ

การจา้งและการสิน้สุดสัญญาจา้งแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยอาชวีอนามัย  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 41704-2 กฎหมายแรงงานช ัน้สงู 2: กฎหมายคุม้ครองแรงงานประเภทพเิศษ  

   กฎหมายเงนิทดแทน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ 

   ระบบศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน และการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงาน 

 (Advanced Labor Law 2: Specific Categories of Labor Protection Laws,  

 Compensation Law, Social Security Law, Labor Relations Law, Labor  

 Court System and Labor Judicial Procedures and Labor Law Enforcement) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิายหลักเกณฑต์า่ง ๆ ของกฎหมายคุม้ครองแรงงานประเภท

พเิศษได ้ทัง้งานประมงทะเล งานบรรทกุหรอืขนถ่ายสนิคา้เรอืเดนิทะเล งานขนสง่ทางบก งานทีรั่บ

ไปท าทีบ่า้น งานเกษตรกรรม งานบางประเภทและนายจา้งบางประเภท รวมทัง้การคุม้ครองแรงงาน

ผูส้งูอาย ุและแรงงานตา่งดา้ว 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิายกฎหมายเงนิทดแทนและกฎหมายประกนัสงัคมได ้

3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงาน 

และกฎหมายวธิพีจิารณาคดแีรงงานได ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิายหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานฉบับตา่ง  ๆได ้

5. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายแรงงานดังกล่าวไปใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหา 

หรือขอ้เท็จจรงิต่างๆ ที่เกดิขึน้โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได ้รวมทัง้

สามารถสังเคราะหเ์ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง เพิม่เตมิกฎหมายแรงงานฉบับตา่งๆ ใหเ้ป็นธรรม 

และมคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กฎหมายคุม้ครองแรงงานประเภทพิเศษ รวมทัง้การคุม้ครองแรงงานสูงอายุ และแรงงานต่างดา้ว 

กฎหมายเงนิทดแทนและกฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงานและกฎหมายวธิี

พจิารณาคดแีรงงาน และการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานฉบบัตา่งๆ 

 

41705 กฎหมายภาษอีากรช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Taxation Law 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบักฎหมายภาษีอากรได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภาษีอากร กฎหมายการคลัง

การงบประมาณ การเงนิและเศรษฐกจิของรัฐได ้

3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีอากรระหว่างประเทศ 

กฎเกณฑภ์าษีซอ้น กระบวนการทางกฎหมายภาษีในประเทศไทยได ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลกัการภาษีอากรประเภทตา่งๆ ได ้

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวนิจิฉัยและวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบักฎหมายภาษีอากรได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีและแนวคดิพื้นฐานในกฎหมายภาษีอากร ความสัมพันธร์ะหว่างกฎหมายภาษีอากร กฎหมาย 

การคลังและการงบประมาณการเงนิและเศรษฐกจิของรัฐ ทฤษฎีเกีย่วกับระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์

เกีย่วกับภาษีซอ้น ทฤษฎแีละแนวคดิในเรือ่งประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี และการคุม้ครอง

เอกชนผูเ้สยีภาษี โดยกระบวนการทางกฎหมาย โครงสรา้งของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกจิ

โดยเนน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีธุรกจิเฉพาะอนุสญัญาระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการเวน้การจัดเก็บภาษีซอ้น 

หลักการภาษีอากรประเภทตา่งๆ อันประกอบดว้ย ภาษีสรรพากร ภาษีศลุกากร ภาษีสรรพสามติและภาษีอืน่ๆ ทีส่ าคัญ 

อนัไดแ้ก ่ภาษีทรัพยส์นิ ภาษีทอ้งถิน่ ภาษีมรดก 

 

41706 กฎหมายสิง่แวดลอ้มช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Environmental Law 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัเกณฑข์องกฎหมายสิง่แวดลอ้มได ้

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะห์ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิ การคา้  

การลงทนุระหวา่งประเทศได ้

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งปัญหาสิง่แวดลอ้มประเภทตา่งๆ กับ

กลไกในการป้องกนัและฟ้ืนฟปัูญหาสิง่แวดลอ้ม ในภาคของการคา้และการลงทนุได ้

4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการและกลไกในการรักษาสิง่แวดลอ้มภายใต ้

กรอบของกฎหมายหลายระนาบ ทั ้งระดับระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศดา้น

สิง่แวดลอ้ม และกฎหมายสิง่แวดลอ้มภายในประเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ปัญหาสิง่แวดลอ้มที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ 

การคา้การลงทุนระหวา่งประเทศประเภทของปัญหาสิง่แวดลอ้ม มลภาวะ ทางอากาศ ทางน ้า บนดนิ และใตผ้วิดนิ 

สภาพปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนภาคอุตสาหกรรม กลไกในการขจัดปัญหาสิง่แวดลอ้ม อนุสัญญาบาเซิล (Basel 

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

ความตกลงพหุภาคีว่าดว้ยสิ่งแวดลอ้ม (Multilateral Environment Agreements) มาตรการในการคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้มลักษณะต่างๆ ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมาย และมาตรการในการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ทัง้กฎหมายไทย และ

กฎหมายตา่งประเทศ 
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41707 กฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ)

 Advanced Intellectual Property Law 

 ประกอบดว้ย 3 รายวชิา ๆ ละ 2 หนว่ยกติ  

 41707-1 หลกัการของกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาและกฎหมายลขิสทิธิช์ ัน้สงู 

   (Principle of Intellectual Property and Copyright Law) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎี ปรัชญา และววิัฒนาการของการ

คุม้ครองกฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญาทางลขิสทิธิไ์ด ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการของกฎหมาย

ระหวา่งประเทศและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิไ์ด ้

3. เพือ่วนิจิฉัย และวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการคุม้ครองลขิสทิธิ ์ทัง้กฎหมายไทยและตา่งประเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลกัทฤษฎ ีแนวคดิ ปรัชญา ววิฒันาการขององคก์รระหวา่งประเทศ และอนุสญัญาระหวา่งประเทศ

เกีย่วกบัการคุม้ครองลขิสทิธิ ์ตลอดจนการคุม้ครองลขิสทิธิข์องประเทศไทย กรมทรัพยส์นิทางปัญญา และศาล

ทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 

 41707-2 กฎหมายสทิธบิตัรช ัน้สงู 

   (Advanced Patent Law) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการของการ

คุม้ครองสทิธบิตัรได ้

2. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎี ปรัชญา และววิัฒนาการของ

กฎหมายระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธบิตัรได ้

3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎี ปรัชญา และววิัฒนาการของ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธบิตัรได ้

4. เพือ่วนิจิฉัย และวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธบิตัร ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายตา่งประเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อธิบายหลักทฤษฎี แนวคดิ ปรัชญา ววิัฒนาการขององค์กรระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศทีเ่กีย่วกับการคุม้ครองสทิธบิัตร ตลอดจนการคุม้ครองสทิธบิัตรของประเทศไทย กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

และศาลทรัพยส์นิทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศ 

 41707-3 กฎหมายเครือ่งหมายการคา้ช ัน้สูง 

   (Advanced Trademark Law) 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรัชญา และววิัฒนาการของการ

คุม้ครองเครื่องหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

พันธวุศิวกรรมศาสตรแ์ละดจิติอลได ้

2. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎี ปรัชญา และววิัฒนาการของ

กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สิง่บง่ชี้

ทางภมูศิาสตร ์ความหลากหลายทางชวีภาพ พันธวุศิวกรรมศาสตรแ์ละดจิติอลได ้
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3. เพื่อวนิิจฉัย และวเิคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการคุม้ครองเครื่องหมายการคา้ ความลับทางการคา้  

สิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตร ์ความหลากหลายทางชวีภาพ พันธุวศิวกรรมศาสตรแ์ละดจิติอล ทัง้กฎหมาย

ไทยและกฎหมายตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อธบิายหลักกฎหมาย แนวคดิ ปรัชญา ววิัฒนาการขององคก์รระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศและกฎหมายไทยทีเ่กีย่วกับการคุม้ครองเครื่องหมายการคา้ ความลับทางการคา้ สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ พันธวุศิวกรรมและดจิติอล 

 

41708 กฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาโตตลุาการการคา้ระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Commercial Arbitration 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายสภาพปัญหาการด าเนนิกระบวนการระงับขอ้พพิาทในศาลได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายถงึกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกได ้

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายวธิกีารระงับขอ้พพิาทโดยวธิกีารอนุญาโตตลุาการได ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถร่างสญัญาอนุญาโตตลุาการได ้

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถเลอืกใชร้ะบบอนุญาโตตลุาการตา่งๆ ได ้

6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถท าหนา้ทีต่า่งๆ ในกระบวนการอนุญาโตตลุาการได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด วิธีการและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการการระงับขอ้พิพาทการคา้ระหว่างประเทศโดยวิธีการ

อนุญาโตตลุาการ การท าสญัญาอนุญาโตตลุาการ การด าเนนิกระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตลุาการทัง้ของสถาบัน

อนุญาโตตุลาการที่ส าคัญๆ ต่างๆ และทัง้ของการอนุญาโตตุลาการซึง่ด าเนินการเองภายใตก้ฎขอ้บังคับของ 

UNCITRAL Rules การบังคับค าชี้ขาดภายใตส้นธิสัญญานิวยอร์ก ระบบการอนุญาโตตุลาการภายใตร้ะบบ 

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ของธนาคารโลก 

 

41709 กฎหมายทรพัยส์นิและธุรกจิอสงัหารมิทรพัยช์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ)

 Advanced Property and Real Estation Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรากฐานกฎหมายทรัพยส์นิ 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการประกอบธุรกจิ 

อสงัหารมิทรัพย ์

3. เพื่อวเิคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหาและแสวงหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข ทัง้กฎหมายทรัพย์สนิ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาอสงัหารมิทรัพยแ์ละการประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 รากฐานกฎหมายทรัพย์สนิ ตัง้แต่แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สนิ ทรัพยสทิธิและการไดม้าซึ่ง

ทรัพยสทิธ ิกรรมสทิธิแ์ละการไดม้าซึง่กรรมสทิธิ ์การใชส้ทิธแิละขอ้จ ากัดการใชส้ทิธ ิกรรมสทิธิโ์ดยเจา้ของหลายคน 

สทิธคิรอบครอง ทรัพยสทิธใินอสังหารมิทรัพยข์องผูอ้ืน่ กรรมสทิธิใ์นอาคารชุด กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

พัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ตลอดจนการประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์
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41710 กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคช ัน้สูงและกฎหมายความรบัผดิในผลติภณัฑ ์ (6 หนว่ยกติ)

 Advanced Consumer Protection Law and Product Liability Law 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายปรัชญา แนวคดิ และหลักการเกีย่วกับการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคได ้

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการ และกลไก ระเบียบปฏบิัตเิกีย่วกับการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค และการเยยีวยาแกผู่บ้รโิภคทีไ่ดรั้บความเสยีหายได ้

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายสทิธพิืน้ฐานของผูบ้รโิภคได ้

4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกฎหมายและสถาบันในการคุม้ครองผูบ้รโิภค ของ

ประเทศตา่งๆ และประเทศไทยได ้

5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายมาตรการทางกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้น

คณุภาพสนิคา้และบรกิาร การปิดสลาก ราคา บรรจ ุหบีหอ่ และโฆษณาได ้

6. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับกฎหมายและมาตรการ

การคุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลักกฎหมายเกีย่วกบัความรับผดิชอบในผลติภัณฑ ์

หนา้ที ่และความรับผดิของผูป้ระกอบการในผลติภัณฑต์อ่ผูบ้รโิภคได ้

8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภคได ้

9. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกรณีศกึษาคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ปรัชญา แนวคดิ และหลักการเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค กลไกและระเบียบปฏิบัตสิ าหรับการคุม้ครองผูบ้รโิภค การเยียวยาแก่ผูบ้รโิภคที่ไดรั้บความเสยีหาย  

และสทิธพิื้นฐานของผูบ้รโิภค เปรยีบเทยีบกฎหมายและสถาบันเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคของประเทศต่างๆ 

และประเทศไทย ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขกฎหมาย กลไกและมาตรการในการคุม้ครองผูบ้รโิภค มาตรการทาง

กฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิดสลาก การบรรจุหบีห่อ 

การโฆษณา องคก์รและสถาบันในการคุม้ครองผูบ้รโิภคตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภคและตามกฎหมายอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการ กลไก มาตรการ หลักกฎหมายความรับผดิชอบในผลติภัณฑ ์หนา้ทีแ่ละความรับผดิ

ของผูป้ระกอบการตอ่ผูบ้รโิภค และมาตรการตามกฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ที่

ไมป่ลอดภัย กฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค ตลอดจนกรณีศกึษาคดคีุม้ครองผูบ้รโิภค 

 

41711 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืงช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Constitution and Political Institution 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิในการจ ากดัอ านาจรัฐได ้

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายทฤษฎีและระบบการควบคุมกฎหมายมิใหข้ัดต่อ

รัฐธรรมนูญได ้

4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะห์ววิัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสทิธิตาม

รัฐธรรมนูญและเสรภีาพในระบบกฎหมายของไทยได ้
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5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธิบายกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและการเมือง 

ความสมัพันธร์ะหวา่งสถาบนัการเมอืงในระบบประชาธปิไตยได ้

6. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการระบบการเมืองการปกครอง  

ระบบพรรคการเมอืง และกระบวนการเลอืกตัง้ในประเทศประชาธปิไตยตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาและแนวคดิ ทฤษฎี หลักการต่างๆ ที่ส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในเรื่องรัฐ หลักนิตรัิฐ  

หลักประชาธปิไตย แนวคดิเรือ่งการจ ากัดอ านาจรัฐ หลักการแบง่แยกอ านาจ หลักการวา่ดว้ยสทิธแิละเสรภีาพของ

บคุคล หลักความสงูสดุของรัฐสภา แนวความคดิวา่ดว้ยความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนูญและกระบวนการ

ควบคุมมิใหก้ฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ และววิัฒนาการเกี่ยวกับหลักดังกล่าว ศกึษาถึงพัฒนาการของระบบ

การเมอืงการปกครอง และสถาบันการเมอืง ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ กระบวนการทางรัฐธรรมนูญและการเมอืง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองในระบบนั้นรวมตลอดถึงการศึกษาเปรียบเทียบระบบพรรคการเมือง  

และกระบวนการเลอืกตัง้ในประเทศประชาธปิไตยตา่งๆ 

 

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 ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาถงึรากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎตีา่งๆ ของกฎหมายปกครอง สญัญาทางปกครอง การจัด

โครงสรา้งของฝ่ายปกครองการบรหิารบุคคลภาครัฐ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง ทรัพย์สนิของฝ่ายปกครอง  

การควบคมุฝ่ายปกครอง โดยศกึษาทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 

 

41713 กฎหมายเกีย่วกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Organizations Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิพืน้ฐานของกฎหมายองคก์ารระหวา่งประเทศได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาองคก์ารระหวา่งประเทศตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานของกฎหมาย องคก์ารระหวา่งประเทศ หลักเกณฑก์ลไกตา่งๆ โครงสรา้งและการบรหิารงาน

ภายใน วเิคราะหก์รณีศกึษา องคก์ารระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาต ิองคก์ารระหว่างประเทศสว่นภูมภิาค 

และศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ 
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41714 กฎหมายการคลงัและการงบประมาณชัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Public Finance and Budgeting Law 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎเีกีย่วกบัการคลงัและการงบประมาณได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายโครงสรา้งรายไดแ้ละรายจา่ยของรัฐได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิในการควบคมุการเงนิของรัฐได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกับการคลงัทอ้งถิน่ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย การคลัง การงบประมาณ การภาษีอากร โครงสรา้งรายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐ 

และแนวคดิเกีย่วกับอ านาจรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุม การเงนิของรัฐ สถาบันทางการคลัง และการคลังทอ้งถิน่ 

และองคก์รอืน่ๆ 

 

41715 กฎหมายเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Local Administration Law 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายหลกัการการกระจายอ านาจการปกครองได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการจัดใหม้อีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรื่องการจัดตัง้ โครงสรา้งและอ านาจหนา้ที่ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรื่องการด าเนินกจิกรรมทางปกครองและการท า

สญัญาทางปกครองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

5. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรือ่งการควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการ

ด าเนนิกจิกรรมทางปกครองได ้

6. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายเรื่องความรับผิดที่เกดิจากการปฏบิัตหินา้ที่ของ

เจา้หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

7. อธบิายเรือ่งการคลงัทอ้งถิน่ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการกระจายอ านาจการปกครอง แนวคดิเกีย่วกับการจัดใหม้อีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่การจัดตัง้ 

โครงสรา้งและอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การด าเนนิกจิกรรมทางปกครองและการท าสญัญาทาง

ปกครองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการด าเนินกจิกรรมทางปกครอง 

ความรับผดิทีเ่กดิจากการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การคลงัทอ้งถิน่ 
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41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวทิยาช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ)

 Advanced Criminal Law and Criminology 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 41716-1 กฎหมายอาญาช ัน้สงู 

   (Advanced Criminal Law) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายประวัตคิวามเป็นมาและววิัฒนาการของกฎหมายอาญาได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิาย ความผดิ โทษ และสาเหตขุองการกระท าความผดิได ้

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎคีวามรับผดิทางอาญาและทฤษฎกีารลงโทษได ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายอาญาได  ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

ประวตัคิวามเป็นมาของกฎหมายอาญา ความผดิ และโทษ สาเหตขุองการกระท าความผดิ ทฤษฎคีวาม

รับผิดทางอาญาและทฤษฎีการลงโทษ วธิีการเพื่อความปลอดภัย การลงโทษในลักษณะอื่น และการพัฒนา

ปรับปรงุกฎหมายอาญา 

 41716-2 อาชญาวทิยาช ัน้สงู 

   (Advance Criminology) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายประวตัคิวามเป็นมาและววิัฒนาการของอาชญาวทิยาได ้

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะหท์ฤษฎอีาชญาวทิยาในมติติา่งๆ ได ้

3. เพีอ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหป์ระเด็นส าคญัทางอาชญาวทิยาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวตัคิวามเป็นมาของอาชญาวทิยาทฤษฎอีาชญาวทิยา และประเด็นส าคญัทางอาชญาวทิยา 

 

41717 วธิพีจิารณาความอาญาและพยานช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายววิฒันาการของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายระบบไตส่วนและระบบกลา่วหาได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎกีระบวนการยตุธิรรมทางอาญาได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลักและทางเลอืกได ้

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธิบายบทบาทและอ านาจหนา้ที่ของเจา้พนักงานใน

กระบวนการยตุธิรรมได ้

 6. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถเปรยีบเทยีบหลักกฎหมายว่าดว้ยการรับฟังพยาน การชั่ง

น ้าหนักพยาน และการคุม้ครองพยานได ้

 7. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายการท านิตวิทิยาศาสตร์มาใชใ้นการสอบสวนและ

พจิารณาพพิากษาคดไีด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและกฎหมายพยาน ระบบไต่สวน และระบบกล่าวหา 

ทฤษฎกีระบวนการยุตธิรรมทางอาญา กระบวนการยุตธิรรมทางอาญากระแสหลักและกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก 

กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทแ์ละยุตธิรรมชมุชน บทบาทและอ านาจหนา้ทีข่องเจา้พนักงานในกระบวนการ

ยตุธิรรม เปรยีบเทยีบหลักกฎหมายวา่ดว้ยการรับฟังพยานและการชัง่น ้าหนักพยาน การคุม้ครองพยาน และการน า

นติวิทิยาศาสตรม์าใชใ้นการสอบสวนและพจิารณาพพิากษาคด ี 

 

41718 การบรหิารงานยตุธิรรมเปรยีบเทยีบ (6 หนว่ยกติ) 

 Comparative Criminal Justice Administration 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎแีละหลกัการบรหิารงานทั่วไปได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายทฤษฎแีละหลกัการบรหิารงานยตุธิรรมได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถเปรยีบเทยีบการบรหิารงานยตุธิรรมทางอาญาของประเทศตา่ง  ๆได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีและหลักการบริหารงานทั่วไปและหลักการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบการ

บรหิารงานยตุธิรรมของประเทศตา่งๆ ทกุขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

 

41719 กฎหมายกระบวนการยุตธิรรมเกีย่วกบัการควบคมุและปราบปรามอาชญากรรม (6 หนว่ยกติ) 

 ในประเทศและขา้มชาตทิีส่ าคญั 

 Criminal Justice Laws Concerning the Control and Suppression of Major 

Domestic and Transnational Crimes 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายววิัฒนาการเกีย่วกับกฎหมายกระบวนการยุตธิรรม 

เกีย่วกบัการควบคมุและปราบปรามอาชญากรรมทางการเมอืงได ้

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธิบายความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุม

อาชญากรรมตา่งๆ ดงักลา่วในขอ้ (1) ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของกฎหมายกระบวนการยุตธิรรมเกี่ยวขอ้งกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม  

ทีส่ าคัญในประเทศและขา้มชาต ิความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ 

ดงักลา่ว รวมทัง้การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนดว้ย 

 

41797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายความรูแ้ละความเขา้ใจ รวมทัง้สามารถศกึษาคน้ควา้ 

  หรอืท าวจิัยทางนติศิาสตร ์ในหัวขอ้ทีน่่าสนใจได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหัวขอ้ทีน่่าสนใจระดับปรญิญาโท

แลว้เรยีบเรยีงเขยีนเป็นขอ้รายงานทางวชิาการได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งและรูปแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกับกฎหมายธุรกจิ 

กฎหมายมหาชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม การเขยีนและเสนอโครงการศกึษาคน้ควา้ การด าเนนิการศกึษา

เฉพาะเรือ่งอยา่งเป็นระบบ การรวบรวมและวเิคราะหส์นับสนุนการศกึษาคน้ควา้ และการเสนอผลการศกึษาอสิระ 

 

41798 วทิยานพินธ ์  (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

41799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑตินติศิาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Laws 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางนติศิาสตร ์โดยใชก้รณีศกึษาได ้

 2. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพและการท างานร่วมกนัใหเ้หมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

 3. เพือ่ใหม้จีรยิธรรมและคณุธรรมในการประกอบวชิาชพีกฎหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎีทางนิตศิาสตร์ โดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้ีคุณภาพที่

เหมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการ โดยวธิกีารเสรมิสรา้งมนุษยสัมพันธ ์และความสามารถในการท างาน

ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
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