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1. ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย  หลกัสตูรนิตศิาสตรดุษฎบีณัฑติ 
ภาษาองักฤษ  Doctor of Law Curriculum  
 

2. ช่ือปริญญา  
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) นิตศิาสตรดุษฎบีณัฑติ 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  น.ด. 
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ) Doctor of Law 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ) LL.D. 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 
 

4. หลกัการและเหตผุล 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาเอกชน ได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบการเลขที ่2/4 2540 เมื่อวนัที1่8 มถุินายน 2540 โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เปิดทาํการ
สอนหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก นบัตัง้แต่ไดเ้ปิดดาํเนินการสอนมาจนถงึ
ปจัจุบนั เป็นเวลา 12 ปี  มหาวทิยาลยัเวสเทริน์มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากร ระบบการศกึษา และ
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลศิทางคุณภาพการศกึษา สรา้งคลงัแห่งขุมปญัญาทีจ่ะพฒันา
บุคคลให้เป็นศึกษิต คอื บณัฑติที่เป็นปญัญาชน มวีสิยัทศัน์ที่กว้างไกล เพื่อนําไปสู่การพฒันาตน สงัคม 
ประเทศชาต ิและมนุษยชาตใินทีส่ดุ ดว้ยอุดมการณ์แห่งความร่วมมอืยิง่กว่าการแขง่ขนั 

ปจัจุบนัศาสตรใ์นสาขาวชิานิตศิาสตรม์กีารเปลีย่นแปลงและพฒันาไปอย่างรวดเรว็ ทําใหก้ารศกึษา
ในระดบัปรญิญาตรแีละปริญญาโทแม้ว่าจะมคีุณภาพสูง เป็นที่ยอมรบัของหน่วยงานและสงัคมแต่กย็งัไม่
เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงานยังต้องการผู้ เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาวิชาเป็นจํานวนมาก 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาที่มีภารกิจสําคัญในการการผลิตบณัฑิต ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคญัของการสร้างบณัฑตินิติศาสตร์ในระดบัปรญิญาเอก ที่มคีวามรู้ความสามารถทางวชิาการและ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ใช้การวิจยัเป็นพื้นฐานในทางกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มี
คุณค่าทางวชิาการและมปีระโยชน์ต่อการนําไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และประเทศชาต ิ    

5.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
หลกัสตูรนิตศิาสตรดุษฎบีณัฑติ มวีตัถุประสงคใ์หบ้ณัฑติเป็นผูม้คีวามสามารถและคุณลกัษณะดงันี้ 
1)   มคีวามรูค้วามสามารถเชงิวชิาการทางนิตศิาสตรใ์นระดบัสงูและเชีย่วชาญเฉพาะสาขา 
2)   สรา้งสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และ

ประเทศชาตแิละเป็นพืน้ฐานการพฒันากฎหมายของประเทศ  
3)   เป็นผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์กวา้งไกล และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์โดยเฉพาะในเชงิวชิาการ และ

สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทีด่มีคีุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล  
4)   ตดิต่อสือ่สารทัง้การพดูและการเขยีน ดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ 
5)   มคีุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณวชิาชพี ตลอดจนส่งเสรมิและดํารงไวซ้ึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปวฒันธรรมทีด่งีาม และสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย เคารพใน
กตกิาและรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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6. ก าหนดการเปิดรบันิสิต 
เปิดรบันิสติตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2552 เป็นตน้ไป 
 

7. คณุสมบติัและการคดัเลือกนิสิต 
1)   ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง โดยผูเ้ขา้ศกึษาใน 
1.1)   แผน 1  จะตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หรอืเทยีบเท่า  
1.2)   แผน 2  จะตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า ทีม่ผีลการศกึษา 

เฉลีย่ (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.0  
2)   ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษของทางมหาวทิยาลยัเวสเทริน์ หรอืผลสอบโทเฟลตามเกณฑท์ี่

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเวสเทริน์กาํหนด 
3)   คดัเลอืกจากผูท้ีผ่่านการสอบสมัภาษณ์  

 
8. ระบบการศึกษา 

ใช้ระบบการศกึษาแบบทวภิาค (Semester) โดยหนึ่งปีการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา
ปกต ิโดยในแต่ละภาคการศกึษามรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์และภาคฤดูรอ้นมรีะยะเวลาศกึษา
ไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห ์

นอกจากนี้บางรายวชิาอาจจดัการศกึษาในลกัษณะเป็นชุดวชิา(Module) หรอืทลีะรายวชิา โดยมี
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกติที่มสีดัส่วนที่เทยีบเคยีงไดก้บัการศกึษาภาคการศกึษาปกติในระบบ
ทวภิาค 

 
9. ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาการศกึษาไม่เกนิ 6 ปีการศกึษา สาํหรบัผูม้คีุณวุฒปิรญิญามหาบณัฑติ และไม่เกนิ 8 ปี
การศกึษา สาํหรบัผูม้วีุฒปิรญิญาบณัฑติ ทัง้นี้ใหน้บัจากภาคการศกึษาแรกทีร่บัเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
10. การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นิสติจะต้องลงทะเบียนไม่เกิน               
12 หน่วยกติ ในกรณีนิสติขอลงทะเบยีนเรยีนเกนิกว่าทีก่ําหนด คณบดหีรอืผูซ้ึง่คณบดมีอบหมายอาจอนุมตัิ
ใหล้งทะเบยีนเรยีนได ้แต่ทัง้นี้ไม่กระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

 
11.2   การท าดษุฎีนิพนธแ์ละการสอบดษุฎีนิพนธ ์

 1)   การลงทะเบยีนรายวชิาดุษฎนีิพนธ ์ 
       นิสติจะลงทะเบยีนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้กต่็อเมื่อนิสิตสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ 
(Qualifying exam) 

2) นิสติต้องเสนอหวัข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รบัการแต่งตัง้จาก
มหาวทิยาลยั  

3) มหาวทิยาลยัจะแต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษาดุษฎนีิพนธจ์ากคณาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพื่อควบคุม
การทาํดุษฎนีิพนธข์องนิสติ 

4) ทุกภาคการศึกษาที่นิสติได้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และยงัเขยีนดุษฎีนิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ จะ
บนัทกึผลการเรยีนเป็นสญัลกัษณ์ P ไวใ้นใบรายงานผลการศกึษา 
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5) แต่ละภาคการศึกษาที่นิสติลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นิสติต้องลงทะเบียนรกัษาสภาพนิสติไว้
จนกว่าจะสอบดุษฎนีิพนธผ์่าน 

6) การสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎนีิพนธ ์
      เมื่อกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นว่านิสติพร้อมที่จะเสนอสอบหวัข้อและโครงร่างดุษฎี

นิพนธไ์ด ้ใหน้ิสติยื่นคาํรอ้งเพื่อขออนุมตัสิอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎนีิพนธต่์อมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะ
ดาํเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎนีิพนธต่์อไป 

7) การสอบดุษฎนีิพนธ ์
      เมื่อนิสติดาํเนินการทาํดุษฎนิีพนธเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้สนอเพื่อขออนุมตัสิอบป้องกนัดุษฎี

นิพนธ ์ซึง่เป็นการสอบปากเปล่า เพื่อแสดงความรูค้วามเขา้ใจดษุฎนีิพนธต่์อมหาวทิยาลยั ตามความเหน็ชอบ
ของกรรมการทีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ ์

      เมื่อนิสติสอบป้องกนัดุษฎนิีพนธผ์่านใหเ้สนอรปูเล่มดุษฎนิีพนธฉ์บบัสมบรูณ์ ตามรปูแบบที่
มหาวทิยาลยักาํหนด ภายในระยะเวลาตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

11.3   การส าเรจ็การศึกษา 
นิสติจะไดร้บัการเสนอชื่อใหร้บัปรญิญาจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี้  
1)   ไดค้่าระดบัขัน้เฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
2)   สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 
3)   สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying exam) 
4)   เสนอดุษฎนีิพนธแ์ละสอบผา่นการสอบป้องกนัดุษฎนิีพนธ ์(สอบปากเปล่า) ขัน้สดุทา้ยโดย

คณะกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุจิากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
5)   ตพีมิพเ์ผยแพร่ดุษฎนีิพนธ ์(ระบุ) ผลงานดุษฎนีิพนธจ์ะต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานส่วนหนึ่งได้รบัการยอมรบัให้ตีพมิพ์ในวารสารหรือสิง่พมิพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่กรองก่อนการตพีมิพแ์ละเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
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11. โครงสรา้งของหลกัสูตร 
11.1    โครงสรา้งของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

1) แผน 1 ส าหรบัผูท่ี้ส าเรจ็การศึกษาปริญญามหาบณัฑิต  
1.1) แบบ 1.1  ทําดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่

คณะกรรมการทีป่รกึษาดุษฎนีิพนธใ์หค้วามเหน็ โดยไม่คดิค่าคะแนน 
การศกึษาในแผนนี้ นิสติต้องจดัทําขอ้เสนอดุษฎนีิพนธแ์ละทําดุษฎนีิพนธค์วบคู่ไปกบัการสมัมนา

ทางวชิาการ ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการทีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ์ 
หมวดเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกติ)   
หมวดวชิาเฉพาะ - หน่วยกติ 
ดุษฎนีิพนธ ์ 48 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 48 หน่วยกติ 

1.2) แบบ 1. 2  ศกึษารายวชิาและทาํดุษฎนีิพนธ ์
นิสติตอ้งเขา้ศกึษาตามรายวชิาทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร โดยมผีลคะแนนไม่ตํ่ากว่า B และทาํขอ้เสนอ

ดุษฎนีิพนธแ์ละจดัทําดุษฎนีิพนธใ์หม้คีณะกรรมการทีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ์และมกีารเสนอผลงานต่อที่ประชุม
การสมัมนาทางวชิาการ ในการสอบป้องกนัดุษฎนิีพนธค์ณะกรรมการสอบ 

หมวดเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกติ)   
หมวดวชิาเฉพาะ 15 หน่วยกติ 
ดุษฎนีิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 51 หน่วยกติ 

2) แผน 2 ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศึกษาหลกัสูตรปริญญาบณัฑิต 
2.1) แบบ 2.1   
หมวดเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกติ)   
หมวดวชิาชัน้ปรญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ - หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางนิตศิาสตร ์ - หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาบงัคบั - หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาเลอืก - หน่วยกติ 
ดุษฎนีิพนธ ์ 72 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 72 หน่วยกติ 

2.2) แบบ 2.2 
หมวดเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกติ)   
หมวดวชิาชัน้ปรญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเวสเทริน์  12 หน่วยกติ 
หมวดวชิาเฉพาะ 15 หน่วยกติ 
ดุษฎนีิพนธ ์ 48 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 75 หน่วยกติ 
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ผงัโครงสรา้งหลกัสูตรนิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
 1)   แผน 1 

 หลกัสูตรนิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต  
    

 
หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน 

(ไม่นบัหน่วยกติ N/C) 
 

    
     

แบบ 1.1 ทาํดุษฎนีิพนธอ์ย่างเดยีว 
48 หน่วยกติ 

 
แบบ 1.2 ศกึษารายวชิาและทาํดุษฎนีิพนธ ์

51 หน่วยกติ 
     

สอบวดัคุณสมบตั ิ
(Qualifying  Examination) 

 
หมวดวชิาเฉพาะ 

15 หน่วยกติ 
     

หมวดดุษฎนีิพนธ ์
48 หน่วยกติ 

 
สอบวดัคุณสมบตั ิ

(Qualifying  Examination) 
    

  
หมวดดุษฎนีิพนธ ์

36 หน่วยกติ 
 2)   แผน 2 

 หลกัสูตรนิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต  
    

 
หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน 

(ไม่นบัหน่วยกติ N/C) 
 

    
     

แบบ 2.1 ทาํดุษฎนีิพนธอ์ย่างเดยีว 
72 หน่วยกติ 

 
แบบ 2.2 ศกึษารายวชิาและทาํดุษฎนีิพนธ ์

75 หน่วยกติ 
     

สอบวดัคุณสมบตั ิ
(Qualifying  Examination) 

 

หมวดวชิาชัน้ปรญิญามหาบณัฑติ 
12 หน่วยกติ 

และหมวดวชิาเฉพาะ 
15 หน่วยกติ 

     

หมวดดุษฎนีิพนธ ์
72 หน่วยกติ 

 
สอบวดัคุณสมบตั ิ

(Qualifying  Examination) 
     

  
หมวดดุษฎนีิพนธ ์

48 หน่วยกติ 
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11.2 รายละเอียดในหลกัสูตร 
11.2.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน  

นิสติตอ้งสอบกระบวนวชิานี้ใหไ้ดค้ะแนน S 
EN8001 ภาษาองักฤษทางกฎหมาย   
 English of Law   
IT8001 การใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยั   
 Applied computer for research   

11.2.2 หมวดวิชาชัน้ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
 ให้นิสติเลือกเรียนจากรายวิชาดงัต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั       

เวสเทริ์น และ/หรอืในสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ตามความเหน็ชอบของกรรมการที่ปรกึษา
ดุษฎนีิพนธ ์

11.2.2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางนิติศาสตร ์
LAW5004 นิตปิรชัญา  3 (3-0-6) 
 Philosophy of Law   
LAW5003 ทฤษฎแีละหลกักฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
 Theory of Public Law   
LAW5005 ทฤษฎแีละหลกักฎหมายเอกชน 3 (3-0-6) 
 Theory Of Private Law   

11.2.2.2 กลุ่มวิชาบงัคบั 
LAW6201 กฎหมายรฐัธรรมนูญชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advanced Constitutional Law   
LAW6202 กฎหมายปกครองชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advanced Administrative Law   
LAW6203 กฎหมายการเงนิการคลงัชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Law of Advanced Public Finance   
LAW6204 ปญัหากฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Public Law   
LAW6205 กฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครอง 3 (3-0-6) 
 Administrative Procedure Law   
LAW6208 กฎหมายองคก์รธุรกจิชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advanced Business Organizations Law   
LAW6209 กฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัการเงนิ 3 (3-0-6) 
 Financial Institution Law   
LAW6210 กฎหมายภาษอีากรชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advanced Taxation Law   
LAW6211 กฎหมายการคา้และการลงทุน 3 (3-0-6) 
 Investment and Trade Law   
LAW6212 ปญัหากฎหมายธุรกจิ 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Business Law   
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11.2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
LAW6301 หลกัและปญัหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 3 (3-0-6) 
 Principles and Public Economic Law   
LAW6302 กฎหมายปกครองฝรัง่เศส 3 (3-0-6) 
 French Administrative Law   
LAW6303 กฎหมายปกครองเยอรมนั 3 (3-0-6) 
 German Administrative Law   
LAW6304 กฎหมายเลอืกตัง้และกฎหมายรฐัสภาชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Election Law and Advance Parliament law   
LAW6305 กฎหมายธุรกจิเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Business Law   
LAW6306 ปญัหากฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Intellectual Property   
LAW6307 ปญัหากฎหมายสหภาพยุโรป 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in European Union Law   
LAW6308 กฎหมายฟ้ืนฟูกจิการและลม้ละลาย 3 (3-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization   
LAW6309 ปญัหากฎหมายป้องกนัการผกูขาดและการ      

กดีกนัทางการคา้ 
3 (3-0-6) 

 Selected Problems in Antitrust Law   
LAW6310 กฎหมายเกีย่วกบัพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
 Electronic Commerce Law   
LAW6311 ปญัหากฎหมายเกีย่วเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Information Technology Law  
LAW6312 สญัญาระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Contract   
LAW6313 กฎหมายหลกัทรพัยช์ัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advance Security Law   
LAW6314 กฎหมายประกนัภยัชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advance Insurance Law   
LAW6315 กฎหมายว่าดว้ยการขนสง่ระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Transportation Law   
LAW6316 ปญัหากฎหมายการเดนิอากาศและอวกาศ 3 (3-0-6) 
 Selected Problem in Aviation and Aerospace Law  
LAW6317 ปญัหากฎหมายพยาน 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Law of Evidence   
LAW6318 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advance Criminal Procedure   
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LAW6319 กฎหมายอาญาชัน้สงูและอาชญากรรมทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
 Advance Criminal Law and Business Criminal  
LAW6320 กฎหมายสญัญาและการละเมดิชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advance Contract and Tort Law   
LAW6321 กฎหมายวธิพีจิารณาคดคีวามแพ่งชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advance Civil Procedure   
LAW6322 ประวตัศิาสตรก์ฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
 History of Public Law   
LAW6323 กฎหมายอุตสาหกรรมชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advance Industrial Law   
LAW6324 ปญัหากฎหมายภาษอีากร 3 (3-0-6) 
 Theory of Tax law   
LAW6325 กฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Tax Law   
LAW6326 ปญัหากฎหมายการเงนิและการธนาคารระหวา่ง

ประเทศ 
3 (3-0-6) 

 Selected Problems in International Monetary and Banking Law 
LAW6327 ปญัหาสิง่แวดลอ้มในธุรกจิระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 Environmental Issue in International Transaction  
LAW6328 กฎหมายสิง่แวดลอ้มเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Environmental Law   
LAW6329 ปญัหากฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Consumer Protection Law  
LAW6331 อนูญาโตตุลาการทางการคา้ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Commercial Arbitration   
LAW6332 กฎหมายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Economic Law   
LAW6333 ศาลรฐัธรรมนูญและวธิพีจิารณาคดรีฐัธรรมนูญ 3 (3-0-6) 
 Constitutional Court and Constitutional Court Procedure 
LAW6334 กฎหมายปกครององักฤษ 3 (3-0-6) 
 English Administrative Law   
LAW6335 กฎหมายปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Local Government Law   
LAW6336 กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารสาธารณะเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Public Service   
LAW6337 กฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากรทอ้งถิน่ 3 (3-0-6) 
 Local Government Taxation Law   
LAW6338 กฎหมายแรงงานชัน้สงู 3 (3-0-6) 
 Advance Labor Law   
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11.2.3 หมวดวิชาเฉพาะ 
LLD101 ระเบยีบวธิวีจิยัทางกฎหมายเชงิปรมิาณขัน้สงู 3 (1-3-3) 
 Advanced Legal Quantitative Research Methodology  
LLD102 ระเบยีบวธิวีจิยัทางกฎหมายเชงิคุณภาพขัน้สงู 3 (1-3-3) 
 Advanced Legal Qualitative Research Methodology  
LLD103 การประเมนิงานวจิยั 3 (1-3-3) 
 Evaluation Research   
LLD104 ดุษฎบีณัฑติสมัมนา 3 (0-6-3) 
 Doctoral Seminar   
LLD105 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์ 3 (0-6-3) 
 Doctoral Dissertation Seminar   

11.2.4 หมวดดษุฎีนิพนธ ์
LLD206 ดุษฎนีิพนธ ์1 36 หน่วยกติ 
 Doctoral Dissertation I   
LLD207 ดุษฎนีิพนธ ์2 48 หน่วยกติ 
 Doctoral Dissertation II   
LLD208 ดุษฎนีิพนธ ์3 72 หน่วยกติ 
 Doctoral Dissertation III   

11.3 แผนการศึกษา    
11.3.1 แผน 1 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 
หมวดเสริมพืน้ฐาน หน่วยกิต หมวดเสริมพืน้ฐาน หน่วยกิต 

EN8001 ภาษาองักฤษทางกฎหมาย N/C EN8001 ภาษาองักฤษทางกฎหมาย N/C 
IT8001 การใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยั N/C IT8001 การใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยั N/C 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1   
LLD207 ดุษฎนีิพนธ ์2 48 LLD101 ระเบยีบวธิวีจิยัทางกฎหมายเชงิ 3 (1-3-3) 
    ปรมิาณขัน้สงู   
    LLD102 ระเบยีบวธิวีจิยัทางกฎหมายเชงิ 3 (1-3-3) 
     คุณภาพขัน้สงู   
    LLD103 การประเมนิงานวจิยั 3 (1-3-3) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1   
    LLD104 ดุษฎบีณัฑติสมัมนา 3 (0-6-3) 
    LLD105 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์ 3 (0-6-3) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2   
    LLD206 ดุษฎนีิพนธ ์1 36 
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11.3.2 แผน 2 
แผน 2.1 แผน 2.2 

หมวดเสริมพืน้ฐาน หน่วยกิต หมวดเสริมพืน้ฐาน หน่วยกิต 
EN8001 ภาษาองักฤษทางกฎหมาย N/C EN8001 ภาษาองักฤษทางกฎหมาย N/C 
IT8001 การใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยั N/C IT8001 การใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการวจิยั N/C 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1   
LLD208 ดุษฎนีิพนธ ์3 72  รายวชิาในหมวดวชิาชัน้ปรญิญา 12 
     มหาบณัฑติ   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1   
    LLD101 ระเบยีบวธิวีจิยัทางกฎหมายเชงิ 3 (1-3-3) 
     ปรมิาณขัน้สงู   
    LLD102 ระเบยีบวธิวีจิยัทางกฎหมายเชงิ 3 (1-3-3) 
     คุณภาพขัน้สงู   
    LLD103 การประเมนิงานวจิยั 3 (1-3-3) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2   
    LLD104 ดุษฎบีณัฑติสมัมนา 3 (0-6-3) 
    LLD105 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์ 3 (0-6-3) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2   
    LLD207 ดุษฎนีิพนธ ์2 48 

5.1 ค าอธิบายรายวิชา 
5.1.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน 

EN8001 ภาษาองักฤษทางกฎหมาย   
 English of Law   

ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ฝึกทักษะการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาองักฤษ เพื่อการสื่อสารในวชิาชพีทางกฎหมาย การอ่านและการแปลตวับทกฎหมาย ตํารา เอกสาร 
และคาํพพิากษาทีเ่กีย่วขอ้ง การอภปิรายถกเถยีงในประเดน็ของวชิาชพีทางกฎหมาย 

 
IT8001 การใช้คอมพิวเตอรเ์พื่อการวิจยั   
 Applied computer for research   

สถิตเิบื้องต้น การเตรยีมขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล การสรา้งแฟ้มขอ้มูล 
วธิกีารใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรปูเพื่อการวจิยัทางสถติ ิ
และการแปลความหมาย การนําผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ากโปรแกรมต่างๆ ของคอมพวิเตอรไ์ปใช ้

 
5.1.2 หมวดวิชาชัน้ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

 ให้นิสติเลือกเรียนจากรายวิชาดงัต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั       
เวสเทริ์น และ/หรอืในสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ตามความเหน็ชอบของกรรมการที่ปรกึษา
ดุษฎนีิพนธ ์
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5.1.2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางนิติศาสตร ์
LAW5004 นิติปรชัญา  3 (3-0-6) 
 Philosophy of Law   

ศกึษาปญัหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีทางนิติศาสตร ์ศกึษาวเิคราะห์ประวตัิศาสตร์
ความคิดของกฎหมายธรรมชาติและปฎิฐานนิยมทางกฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่นๆ ในทาง                
นิตปิรชัญา เช่น แนวความคดิสาํนักกฎหมายประวตัศิาสตร ์ทฤษฎกีฎหมายบรสิุทธิ ์(Pure Theory of Law) 
นิติศาสตร์เชิงวจิารณ์ (Critical Legal Studies) แนวความคดินิติศาสตร์เชิงสงัคมวิทยา (Sociological 
Jurisprudence) ตลอดทัง้ความคดิว่าดว้ยความยุตธิรรม ปญัหาทีเ่กีย่วกบัสภาพบงัคบัของกฎหมาย ปญัหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างกฎหมายกบัศลีธรรม รวมถงึภารกจิของวชิานิตปิรชัญาในยุคปจัจุบนั 

 
LAW5003 ทฤษฎีและหลกักฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
 Theory of Public Law   

ศกึษาทฤษฎแีละหลกัการของกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ความหมายและการแบ่ง
ประเภทกฎหมายมหาชน ววิฒันาการของปรชัญาและสถานะของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ ตัง้แต่ยุคกรกี
ถงึยุคปจัจุบนั แนวความคดิเกีย่วกบักฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายต่างๆ และววิฒันาการของกฎหมาย
มหาชนในประเทศไทย ทฤษฎเีกีย่วกบัรฐั โดยเน้นปรชัญาและลกัษณะของอํานาจรฐั ทฤษฎกีารแบ่งแยกการ
ใช้อํานาจอธปิไตย การจดัรูปรฐับาลแบบต่างๆ ตามความสมัพนัธ์แห่งอํานาจ ความหมายและขอบเขตการ
กระทาํทางนิตบิญัญตั ิทางบรหิารและทางตุลาการ ตลอดจนสถาบนัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจ และ
การใชอ้าํนาจในสถานการณ์ไม่ปกต ิทฤษฎนีิตบิุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎวี่าดว้ยความชอบธรรมในการ
ใชอ้าํนาจและการควบคุมการใชอ้าํนาจรฐั หลกันิตริฐั และหลกัการควบคุมการใชอ้าํนาจต่างๆ อย่างกวา้ง 

 
LAW5005 ทฤษฎีและหลกักฎหมายเอกชน 3 (3-0-6) 
 Theory Of Private Law   

ศกึษารากฐานทางความคดิทฤษฎแีละววิฒันาการทางกฎหมายและวชิานิตศิาสตรอ์นัเป็นทีม่าของ
ระบบกฎหมายเอกชน เช่น ทฤษฎเีกีย่วกบัสภาพบุคคล เจตนา ความรบัผดิ ความเสมอภาค ความสุจรติและ
หลกัการพืน้ฐานของนิตสิมัพนัธแ์บบต่างๆ เป็นตน้ 

 
5.1.2.2 กลุ่มวิชาบงัคบั 

LAW6201 กฎหมายรฐัธรรมนูญชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Constitutional Law   

ศกึษาเปรยีบเทยีบในเรื่องรฐัและการปกครองแบบประชาธปิไตย การแบ่งแยกอํานาจ และรูปแบบ
การปกครองซึง่มทีีม่าจากการแบ่งแยกอํานาจ แนวความคดิว่าดว้ยความเป็นกฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนูญ
และกระบวนการควบคุมมใิหก้ฎหมายขดัต่อรฐัธรรมนูญ และศกึษาเกีย่วกบัหลกัการว่าดว้ยสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล และววิฒันาการทางกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัการดงักล่าว รวมตลอดไปถึงการศกึษาเปรยีบเทยีบ
เกีย่วกบัพรรคการเมอืง และกระบวนการเลอืกตัง้ในประเทศประชาธปิไตยต่างๆ 
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LAW6202 กฎหมายปกครองชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Administrative Law   

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและลกัษณะของฝา่ยปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกดิและการใชก้าร
ตคีวามกฎหมายปกครอง การจดัโครงสรา้งของฝา่ยปกครอง ทฤษฎวี่าดว้ยการกระทําของฝ่ายปกครอง หลกั
กฎหมายเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง และหลกัความรบัผดิชอบของฝ่ายปกครอง ตลอดทัง้หลกักฎหมาย
เกีย่วกบับุคลากรและทรพัยส์นิของฝา่ยปกครอง และหลกักฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมกฎหมายฝา่ยปกครอง 

 
LAW6203 กฎหมายการเงินการคลงัชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Law of Advanced Public Finance   

ศกึษาทฤษฎกีารคลงัมหาชน หลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการงบประมาณ การภาษอีากร ทฤษฎเีกีย่วกบั
นโยบายการเงินการคลงัของรฐั การใช้มาตรการทางการเงิน การคลงั และการภาษีอากร ในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกจิการคลงัและการเงนิของรฐั ตลอดทัง้แนวความคดิเกีย่วกบัอํานาจรฐัสภาและรฐับาลในการ
ควบคุมทางการเงนิและการคลงัของรฐั 

 
LAW6204 ปัญหากฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Public Law   

ศึกษาปญัหาต่างๆ ว่าด้วย การเลือกตัง้พรรคการเมือง และมาตรการของผู้ใช้อํานาจของทาง
การเมอืงตามรฐัธรรมนูญ ตลอดทัง้การควบคุมมใิห้กฎหมายขดัต่อรฐัธรรมนูญและปญัหากฎหมายว่าด้วย 
สทิธเิสรภีาพของการเมอืง ศกึษาปญัหาต่างๆ ว่าดว้ยการควบคุมการกระทําของฝ่ายปกครอง การใชดุ้ลพนิิจ
ของฝา่ยปกครอง ตลอดทัง้ศกึษาวเิคราะหแ์นวทางคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ และศาลปกครองของไทย 

 
LAW6205 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 (3-0-6) 
 Administrative Procedure Law   

ศกึษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัเรื่องคดีปกครอง เขตอํานาจของศาลปกครอง หลกัการพื้น ฐานใน
กระบวนวธิพีจิารณาคดปีกครอง รูปแบบคําร้องในคดปีกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดําเนินกระบวนวธิี
พิจารณาคดีปกครอง การควบคุมมิให้ขดัต่อกฎหมายโดยศาลปกครอง  การคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีคํา
พพิากษา การระงบักระบวนวธิพีจิารณาคดปีกครอง คําพพิากษาและผลของคําพพิากษาในคดปีกครอง การ
บงัคบัตามคาํพพิากษา ทัง้นี้โดยศกึษาและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัหลกักฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครองของ
ต่างประเทศดว้ย 
 
LAW6208 กฎหมายองคก์รธรุกิจชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Business Organizations Law   

ศกึษาทฤษฎีและหลกัการของกฎหมายหุ้นส่วนบรษิัท สถาบนัการเงินต่างๆ บทบาทขององค์กร
ความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ในธุรกิจ การควบคุมการกํากับการประกอบธุรกิจเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศในยุโรป สหรฐัอเมรกิา หรอืญีปุ่น่ กฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัการเงนิ 
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LAW6209 กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Institution Law   

ศกึษาบทบาทของสถาบนัการเงนิและธนาคารพาณิชย ์นโยบายการควบคุมและส่งเสรมิการธนาคาร
พาณิชย ์ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกบัการธนาคาร เช่น พระราชบญัญตักิารธนาคาร พระราชบญัญตัคิวบคุม
การแลกเปลีย่นเงนิ พระราชบญัญตัเิงนิตรา ตลอดจนขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
LAW6210 กฎหมายภาษีอากรชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Taxation Law   

ศกึษาความรู้พืน้ฐานในทางเศรษฐกจิอนัเกีย่วด้วยภาษีอากรทัว่ไปโดยเฉพาะภาษีเงนิไดแ้ละภาษี
ผูบ้รโิภค ศกึษาเน้ือหาและปญัหาของกฎหมายภาษเีงนิไดท้ัง้ของบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล และปญัหาของ
กฎหมายภาษผีูบ้รโิภค ทัง้ภาษกีารคา้ ภาษสีรรพสามติ และภาษีศุลกากร แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายภาษีเงินได้และกฎหมายภาษีผู้บริโภค นอกจากนี้ยงัศึกษาการวางแผนภาษีในส่วนที่ เกี่ยวกับ
กฎหมายภาษเีงนิไดแ้ละกฎหมายภาษผีูบ้รโิภคดว้ย 

 
LAW6211 กฎหมายการคา้และการลงทนุ 3 (3-0-6) 
 Investment and Trade Law   

ศกึษากฎหมายและปกติประเพณีในทางการค้าระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ เช่น สญัญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ การใช้เลตเตอรอ์อฟเครดติ การขนส่ง การประกนัภยั การระงบัขอ้พพิาททางการคา้ การ
ขดักนัแห่งกฎหมาย การขอสนิเชื่อในทางการคา้ การตัง้สาํนักงานสาขาในต่างประเทศ การใชต้วัแทนคา้ต่าง 
ตลอดจนการลงทุนระหว่างประเทศ และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
LAW6212 ปัญหากฎหมายธรุกิจ 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Business Law   

ศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกฎหมายธุรกจิ เช่น ปญัหาการปล่อยสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิ ปญัหาใน
ธุรกจิการคา้การคา้ในอสงัหารมิทรพัย ์ปญัหาในทางการคา้ระหว่างประเทศ ปญัหาการประนอมหน้ีและปญัหา
อื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัทีส่าํคญั และมผีลกระทบต่อธุรกจิ 

 
5.1.2.3 กลุม่วิชาเลือก 

LAW6301 หลกัและปญัหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 3 (3-0-6) 
 Principles and Public Economic Law   

ศกึษาความคดิว่าดว้ยรฐัสวสัดกิาร อทิธพิลของความคดิว่าดว้ยรฐัสวสัดกิารทีม่ต่ีางการเปลีย่นแปลง
ในโครงสรา้งของกฎหมายมหาชนของรฐัเสรปีระชาธปิไตย โดยลกัษณะของการกระทําทางเศรษฐกจิของรฐั 
ทัง้ในรปูของการใชอ้าํนาจควบคุมกจิกรรมทางเศรษฐกจิของเอกชน และในรูปของวสิาหกจิมหาชนต่างๆ  ขอ้
ความคดิว่าดว้ยการกระทาํในการปกครอง (Administrative Juristic Act) เกีย่วกบัเศรษฐกจิ ตลอดจนลกัษณะ
ของผลทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนของการกระทาํทางปกครองเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 
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LAW6302 กฎหมายปกครองฝรัง่เศส 3 (3-0-6) 
 French Administrative Law   

ศกึษาพืน้ฐานทางรฐัธรรมนูญและววิฒันาการของกฎหมายปกครองฝรัง่เศส ระบบกฎหมายปกครอง
ฝรัง่เศส ความหมาย ทีม่า ลกัษณะพเิศษของกฎหมายปกครองฝรัง่เศส และการจดัโครงสรา้งทางปกครองใน
ฝรัง่เศส หลกัพืน้ฐานในกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง อนัไดแ้ก่ โครงสรา้งและผูพ้พิากษาศาลปกครอง
ทัง้หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาที่ปกครองและศาลยุติธรรม ศาลคดีขดักนั ลกัษณะและประเภทของคดี
ปกครองทีศ่าลปกครองมอีํานาจพจิารณา กระบวนวธิพีจิารณาความปกครอง หลกัในการควบคุมการกระทํา
ทางปกครอง 

 
LAW6303 กฎหมายปกครองเยอรมนั 3 (3-0-6) 
 German Administrative Law   

ศกึษาพืน้ฐานทางรฐัธรรมนูญและววิฒันาการของกฎหมายปกครองเยอรมนั ระบบกฎหมายปกครอง
เยอรมนั ความหมาย ทีม่า ลกัษณะพเิศษของกฎหมายปกครองเยอรมนั และการจดัโครงสรา้งทางปกครองใน
เยอรมนั หลกัพื้นฐานในกฎหมายปกครองโดยเฉพาะหลกัความชอบด้วยกฎหมาย ทฤษฎีนิติกรรมทาง
ปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองในชัน้เจา้หน้าที่ สญัญาทางปกครองความรบัผดิชอบของฝ่ายปกครอง
และเจา้พนักงาน หลกัพื้นฐานในกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง อนัไดแ้ก่ โครงสรา้งและผู้พพิากษาศาล
ปกครองทัง้หลายของสหพนัธรฐั เขตอํานาจศาลปกครองและศาลอื่น ลกัษณะและประเภทของคดปีกครองที่
ศาลปกครองมอีาํนาจพจิารณา วธิพีจิารณาของศาลปกครอง หลกัในการควบคุมการกระทําและนิตกิรรมทาง
ปกครอง 

 
LAW6304 กฎหมายเลือกตัง้และกฎหมายรฐัสภาชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Election Law and Advance Parliament law   

ศกึษาววิฒันาการและรปูแบบของรฐัสภาไทยและต่างประเทศ การเขา้สู่ตําแหน่งของสมาชกิรฐัสภา 
ระบบการเลอืกตัง้ประเทศต่างๆ กฎหมายเลอืกตัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ อาํนาจหน้าทีข่องรฐัสภาใน
การจดัทาํกฎหมาย การควบคุมฝา่ยบรหิารและฝา่ยตุลาการ และอาํนาจหน้าทีอ่ื่น ขอ้บงัคบัการประชุมรฐัสภา 
กลไกและการจดัระบบองคก์รของรฐัสภา โดยเน้นบทบาทของพรรคการเมอืงในชัน้ตอนต่างๆ ดงักล่าว 

 
LAW6305 กฎหมายธรุกิจเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Business Law   

ศกึษาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกฎหมายเกีย่วกบัสญัญาธุรกจิทีส่ําคญั เช่น กฎหมายเกี่ยวกบัการซื้อ
ขาย กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายตัว๋เงิน และการชําระหนี้ในทางการค้ารูปแบบใหม่ พร้อมทัง้
ประเดน็ทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกักฎหมายและหลกัปฏบิตัขิองระบบคอมมอนลอร ์
และระบบซวีลิลอร ์

 
LAW6306 ปัญหากฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Intellectual Property   

ศกึษาหลกักฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา โดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องหมายการคา้ สทิธบิตัร 
และลขิสทิธิต์ามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศทีน่่าสนใจ  เช่น  กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา  
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องักฤษ หรือประเทศภาคพื้นยุโรป ตลอดจนคดีสําคญัเกี่ยวกบักฎหมายดงักล่าวในต่างประเทศ รวมทัง้
กฎหมายระหว่างประเทศ 

 
LAW6307 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in European Union Law   

ศกึษาและสมัมนาววิฒันาการทางกฎหมายของการรวมตวัทางเศรษฐกจิของยุโรปจากสมาคมถ่าน
หินและเหล็ก ตลาดร่วมยุโรป ประชาคมยุโรป ยุโรปตลาดเดี่ยวถึงสหภาพยุโรป หลักเสรีภาพในการ
เคลื่อนยา้ยสนิคา้ เงนิทุน และบุคคล สถานะทางกฎหมายของสหภาพยุโรป ศกึษากฎหมายสหภาพยุโรปทัง้
ในแง่มุมของสถาบนัและความสมัพนัธ์ภายนอกกบับุคคลในบงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลสทิธิ
มนุษยชนของยุโรป นโยบายร่วมของสหภาพยุโรปด้านต่างๆ เช่น นโยบายเกษตรร่วม การเงินและ
อุตสาหกรรมร่วม ฯลฯ 

 
LAW6308 กฎหมายฟ้ืนฟกิูจการและล้มละลาย 3 (3-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization   

ศกึษาววิฒันาการ ทฤษฎแีละหลกัการฟ้ืนฟูกจิการและหลกัการลม้ละลาย ความจําเป็นทีต่้องมกีาร
ฟ้ืนฟูกจิการ ความสมัพนัธก์บัเศรษฐกจิโดยรวม ขัน้ตอน วธิกีารฟ้ืนฟูกจิการ ศกึษากระบวนการพจิารณาคดี
ล้มละลาย ปญัหากฎหมายและวธิปีฏบิตัิที่สําคญัเกี่ยวกบักระบวนการพจิารณาคดลี้มละลาย บทบาทของ          
ผูล้ม้ละลาย เจา้หนี้ผูเ้ป็นโจทก ์เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์ปญัหาเกีย่วเน่ืองระหว่างพทิกัษ์ทรพัยช์ัว่คราวและ
การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ปญัหาและผลกระทบต่อการปลดจากการเป็นผูล้ม้ละลาย 

 
LAW6309 ปัญหากฎหมายป้องกนัการผกูขาดและกีดกนัทางการค้า 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Antitrust Law   

ศกึษาปญัหาและวิธีการแก้ปญัหาในเรื่องการผูกขาดทางการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ 
ปญัหาการออกกฎหมายพเิศษ เพื่อควบคุมการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ปญัหาการปฏิบตัิที่มชิอบ
ในทางการค้า ปญัหาอนัเกดิจากการบงัคบัใช้กฎหมายควยคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลติและ
การคา้ 

 
LAW6310 กฎหมายเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
 Electronic Commerce Law   

ศกึษาลกัษณะและรปูแบบของการนําเอาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสม์าใชใ้น
การทําสญัญาทางธุรกจิประเภทต่างๆ แทนการทําสญัญาแบบเดมิ ผลกระทบทางกฎหมายที่มต่ีอกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยล์กัษณะต่างๆ จากการนําเอาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสม์าใชใ้นการ
แสดงเจตนาผกูนิตสิมัพนัธแ์ทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปญัหาและอุปสรรคทีม่ต่ีอพฒันาการทางกฎหมาย
ของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 
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LAW6311 ปัญหากฎหมายเก่ียวเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Information Technology Law   

ศกึษาปญัหาและพฒันาการของปญัหากฎหมายทีเ่กีย่วกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมและเทคโนโลยซีึง่
กําลงัพฒันาไปสู่สงัคมข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นศึกษากฎหมายอันเกิดจากการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจดัการขอ้มลูขา่วสารสมยัใหม่ 

  
LAW6312 สญัญาระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Contract   

ศกึษาทฤษฎแีละโครงสรา้งของสญัญาระหว่างประเทศ สญัญาระหว่างประเทศทีส่าํคญั : สญัญาร่วม
ทุน สญัญาซื้อขายระหว่างประเทศ สญัญาขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ สญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิระหว่าง
ประเทศ ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของสญัญาระหวา่งประเทศทีส่าํคญัประเภทต่างๆ การร่าง ตรวจ และพจิารณา
สญัญาระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกบัสญัญาระหว่างประเทศ การระงบัข้อพิพาทของสญัญา
ระหว่างประเทศ 

 
LAW6313 กฎหมายหลกัทรพัยช์ัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Security Law   

ศกึษาหลกัเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกบัตลาดทุน หลกัทรพัยป์ระเภทหนี้และกึ่งหนี้ การเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยล่์วงหน้า การครอบงํากจิการ การกระทําอนัไม่เป็น
ธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ และปญัหากฎหมายในการพฒันาตลาดทุน และในเรื่องต่างๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้  

 
LAW6314 กฎหมายประกนัภยัชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Insurance Law   

ศกึษาแนวความคดิและววิฒันาการของประกนัภยั ทฤษฎ ีหลกัการและบทบาทการประกนัภยัในการ
พฒันาและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิการคา้และเศรษฐกจิของประเทศ ศกึษาทฤษฎกีฎหมายประกนัภยัชัน้สงู 
ซึง่เกีย่วกบัหลกัการใช้ การตีความและการพฒันากฎหมายประกนัภยั เพื่อเป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิและ
ควบคุมการประกอบธุรกจิการประกนัภยั โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ปญัหาและอุปสรรคทีม่ต่ีอกฎหมายประกนัภยั 

 
LAW6315 กฎหมายวา่ด้วยการขนส่งระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Transportation Law   

ศึกษาปญัหากฎหมายรับขนระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรับขนทางบกและทะเลตาม
พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กฎหมายรบัขนทางบกและกฎหมายขนส่งต่อเนื่องหลาย
รปูแบบ โดยศกึษาทัง้กฎหมายภายในของประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัอนุสญัญาระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
LAW6316 ปัญหากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ 3 (3-0-6) 
 Selected Problem in Aviation and Aerospace Law   

ศกึษาสมัมนากฎหมายการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศและภายในประเทศ องคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อาํนาจอธปิไตยเหนือน่านฟ้า สทิธกิารบนิ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ
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ขนสง่ทางอากาศ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการกระทําผดิบนอากาศยาน การก่อการรา้ยจีเ้ครื่องบนิและการลงโทษ 
ศกึษาหลกักฎหมายอวกาศและปญัหาทีเ่กดิจากกจิกรรมต่างๆ ในอวกาศ บ่อเกดิกฎหมายอวกาศ คํานิยาม
และขอบเขตของกฎหมายอวกาศ เสรภีาพในอวกาศ การใชอ้วกาศอย่างสนัตแิละสนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
LAW6317 ปัญหากฎหมายพยาน 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Law of Evidence   

ศกึษากฎหมายลกัษณะพยาน หลกัฐานในระบบคอมมอนลอร์และระบบซีวลิลอร์ อนัได้แก่ ศกึษา
หลกัเกณฑ์กฎหมายนี้ทัง้ในทางคดีแพ่งและในทางคดีอาญาอย่างละเอียด โดยการวเิคราะห์เปรยีบเทียบ
กฎหมายไทย ตลอดจนศกึษาจติวทิยาในการสบืพยาน  

 
LAW6318 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Criminal Procedure   

ศกึษาประวตัิ ววิฒันาการ และปรชัญาของกฎหมาย วธิพีจิารณาความอาญาไทยในยุคสมยัต่างๆ 
ความสมัพนัธข์องกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญากบัการคุม้ครองเสรภีาพของบุคคลในสงัคมไทย บทบาท
ของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาในสงัคมไทยที่มคีวามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ทัง้ในทางการเมอืง 
สงัคม และเศรษฐกจิ โดยเน้นการศกึษาปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
LAW6319 กฎหมายอาญาชัน้สูงและอาชญากรรมทางธรุกิจ 3 (3-0-6) 
 Advance Criminal Law and Business Criminal   

ศกึษาทฤษฎีเกี่ยวกบัโครงสร้างความผดิอาญา ตามแนวความคดิของประเทศที่ใช้ระบบซวีลิลอร์ 
และคอมมอนลอร ์วเิคราะหป์ญัหาและพฒันาการทางความคดิและทฤษฎขีองกฎหมายอาญาทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ศกึษาอาชญากรรมทางธุรกจิประเภทต่างๆ รวมทัง้การหอกเงนิทีไ่ดร้บัจากการ
ประกอบอาชญากรรม 

 
LAW6320 กฎหมายสญัญาและการละเมิดชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Contract and Tort Law   

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และประวัติศาสตร์ของหลักพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ลกัษณะสญัญาและละเมดิ โดยวเิคราะหจ์ากทางทฤษฎแีละแนวคําพพิากษา ตลอดจนปญัหาทีเ่กดิขึน้ในทาง
ปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ 

 
LAW6321 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่งชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Civil Procedure   

ศกึษาประวตัแิละววิฒันาการของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง หลกักฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพ่งของต่างประเทศทีส่าํคญั หรอืซึง่เป็นทีม่าของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง หลกัการและ
วธิพีจิารณาความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง (ศาลแรงงาน ศาลภาษอีากร ศาลครอบครวัและเยาวชน) หลกัการวธิี
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ วิเคราะห์กระบวนพิจารณาความคดีแพ่งสามญั คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง การ
พจิารณาโดยอนุญาโตตุลาการ 
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LAW6322 ประวติัศาสตรก์ฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
 History of Public Law   

ศกึษากาํเนิดและววิฒันาการของขอ้ความคดิว่าดว้ยรฐัธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) และ
ประวตัคิวามเป็นมาของการสถาปนาระบอบรฐัธรรมนูญนยิมในประเทศไทย 

 
LAW6323 กฎหมายอตุสาหกรรมชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Industrial Law   

ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิและววิฒันาการของกฎหมายอุตสาหกรรม ความสาํคญัของภาคอุตสาหกรรม 
และการผลิตในส่วนที่เป็นปจัจยัสําคญัต่อการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และพฒันา
เศรษฐกิจแบบยัง่ยนื โดยเน้นถึงมาตรการในการกําหนดทําเลที่ตัง้ของโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้
วตัถุดบิ พลงังาน เครื่องจกัรกล การจดัสรรทรพัยากรการผลติ การควบคุมการผลติ การป้องกนัอุบตัิเหตุ
อนัตราย การสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการทาํงาน การกาํจดัมลพษิ (ดา้นกาก ขยะ น้ําเสยี และอากาศเป็น
พษิ) การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การลดการสญูเสยี การประเมนิความเสีย่ง มาตรฐาน ISO9000 ISO14000 เป็น
ต้น โดยทําการศึกษาและเปรียบเทียบกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศในการบริห ารจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อนํามาประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมในประเทศไทย เป็นตน้ 

 
LAW6324 ปัญหากฎหมายภาษีอากร 3 (3-0-6) 
 Theory of Tax law   

ศกึษาทฤษฎีทัว่ไปเกี่ยวกบัภาษีอากร โดยศกึษาวฒันาการของกฎหมายภาษีอากรในระบบการ
ปกครองต่างๆ โดยเฉพาะระบบประชาธิปไตย ศึกษาความหมายและขอบเขตภาษีอากร ตลอดจน
ความสมัพนัธก์บัศาสตรอ์ื่นและกฎหมายอื่น รวมทัง้ทีม่าและโครงสรา้งของกฎหมายภาษอีากร ศกึษาหลกัการ
พืน้ฐานของกฎหมายภาษีอากร ไดแ้ก่ หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย หลกัความเสมอภาค หลกัความจําเป็น 
หลกัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย หลกัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบทางภาษีอากร เช่น การเกดิ การร่วม การ
ระงบั การขอคนืภาษอีากร หลกัเกีย่วกบัโทษทางภาษอีากร หลกัอธปิไตย เป็นต้น รวมทัง้ศกึษาวตัถุประสงค์
และนโยบายการจดัเกบ็ภาษีอากรในด้านต่างๆ ทีส่ําคญั คอื ด้านการคลงั สงัคม เศรษฐกจิ และผลกระทบ
ทางการเมอืง 

 
LAW6325 กฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Tax Law   

ศกึษาประวตัิความเป็นมา พฒันาการทางทฤษฎี หลกัการสําคญั ตวับทกฎหมายและทางปฏบิตัิ
ต่างๆ เกีย่วกบัภาษอีากรประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจาํหน่ายจ่ายโอนหรอืธุรกรรมขา้มชาตต่ิางๆ ไม่ว่า
จะเป็นการลงทุน การค้า หรอืการใหบ้รกิารระหว่างประเทศ ทัง้ในส่วนของกฎหมายภายในของไทยและใน
ส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสญัญาทางภาษีที่ประเทศไทยทํากบัต่างประเทศ หลกักฎหมาย
ระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการเลีย่งภาษอีากรระหว่างประเทศ และมาตรการ
ตอบโตข้องประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัของต่างประเทศดว้ย 
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LAW6326 ปัญหากฎหมายการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in International Monetary and Banking Law   

ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของเงนิ การควบคุมปรมิาณเงนิ ธุรกจิการเงนิระหว่างประเทศ การคา้ระหว่าง
ประเทศ การส่งสนิค้าออกและสัง่สนิคา้เขา้ สญัญาซื้อขายและเอกสารระหว่างประเทศ วธิกีารชําระเงนิตรา
ต่างประเทศ เลตเตอรอ์อฟเครดติและการใหส้นิเชื่อ การคา้ ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดเงนิตราต่างประเทศ อตัรา
แลกเปลี่ยนดุลชําระเงินระหว่างประเทศ ธนาคารระหว่างประเทศ ธนาคารพฒันาเอเชีย กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ และธนาคารโลก 

 
LAW6327 ปัญหาส่ิงแวดล้อมในธรุกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 Environmental Issue in International Transaction   

ศกึษาและวเิคราะหป์ระเดน็ต่างๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานในการลงทุน ซึง่ไม่ใช่มาตรการ
ทางกฎหมาย อาจเป็นสากลหรอืไม่กไ็ด้ การผลติสนิค้า การนําเขา้และส่งออกสนิค้า ตลอดทัง้บทบาทของ
มาตรการและกฎเกณฑ์ดา้นสิง่แวดล้อมทัง้ในระดบัภายในและระหว่างประเทศทีม่ต่ีอการพฒันาธุรกจิแบบ
ยัง่ยนื อกีทัง้ปญัหาการนํามาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มมาเป็นเครื่องมอืในการกดีกนัสนิคา้ระหว่างประเทศ 

 
LAW6328 กฎหมายส่ิงแวดล้อมเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Environmental Law   

ศึกษาขอบเขตและวิวฒันาการของกฎหมายสิง่แวดล้อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่าง 
โดยเฉพาะจากประเทศทีใ่ชร้ะบบกฎหมายต่างๆ กนั (เช่น ระบบ Civil Law กบัระบบ Common Law) เพื่อ
นํามาศกึษาเปรยีบเทยีบบทบาทของฝา่ยนิตบิญัญตั ิฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร  ภาคเอกชนและประชาชน ใน
การคุ้มครองสิง่แวดล้อมและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดยจะเน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปญัหามลพิษ 
(Pollution) การตดัต่อพนัธุกรรม (Genetic Engineering) การตรวจสอบและการประเมนิผลดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environment Auditing) และการระงบัขอ้พพิาทนอกศาล (Alternative Dispute Resolution) 

 
LAW6329 ปัญหากฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค 3 (3-0-6) 
 Selected Problems in Consumer Protection Law   

ศกึษาถงึหลกัการ เหตุผล และแนวคดิทีท่ําใหเ้กดิความจําเป็นทีจ่ะต้องมกีฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค 
มาตรการต่างๆ ทางกฎหมายทีใ่ชเ้พื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภค วธิกีารบงัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจนมาตรการทีใ่ช้
เพื่อเยียวยาแก่ผู้บริโภค ซึ่งได้รับความเสียหาย และศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆ รวมถงึปญัหาต่างๆ อนัเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 
LAW6331 อนุญาโตตลุาการทางการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Commercial Arbitration   

แนวคดิเกีย่วกบัการระงบัของพพิาท การระงบัขอ้พพิาททางธุรกจิการคา้ โดยใชอ้นุญาโตตุลาการ
ทางการคา้ระหว่างประเทศ ปญัหาขอบเขตอาํนาจอนุญาโตตุลาการ การเลอืกอนุญาโตตุลาการ การเลอืกใช้
กฎหมายและกระบวนการพจิารณา ผลของคาํวนิิจฉยัชีข้าดและความเหน็ของอนุญาโตตุลาการ และการบงัคบั
ตามคาํวนิิจฉยัชีข้าดนัน้ 
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LAW6332 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Economic Law   

ศกึษากฎเกณฑเ์กีย่วกบัสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ประกอบดว้ยการรวมตวัทางการคา้
ของกลุ่มประเทศต่างๆ เช่นกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป  NAFTA  APEC  บทบาทหน้าทีแ่ละสทิธปิระโยชน์
ระหว่างกนั รวมถงึผลกระทบในดา้นต่างๆ ทีม่ต่ีอประเทศคู่คา้ องคก์ารคา้โลก (WTO) ความตกลงทางการคา้
ระหว่างประเทศว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษีศุลกากร (GATT) มาตรการต่างๆ ของรฐัในการป้องกนัการกระทําไม่
เป็นธรรมในการคา้ระหว่างประเทศ 

 
LAW6333 ศาลรฐัธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรฐัธรรมนูญ 3 (3-0-6) 
 Constitutional Court and Constitutional Court Procedure   

ศกึษาแนวคดิพืน้ฐาน ตลอดจนภารกจิของศาลรฐัธรรมนูญ พฒันาการของศาลรฐัธรรมนูญ ขอบเขต
อํานาจศาลรฐัธรรมนูญ หลกัการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีรฐัธรรมนูญ เงื่อนไขการพิจารณาคดี
รฐัธรรมนูญ การคุ้มครองชัว่คราวในคดรีฐัธรรมนูญ ทฤษฎีว่าดว้ยคําวนิิจฉัยและผลของคําวนิิจฉัยของศาล
รฐัธรรมนูญ การบงัคบัคดรีฐัธรรมนูญ ทัง้นี้โดยศกึษาและวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัศาลรฐัธรรมนูญ และวธิี
พจิารณาคดรีฐัธรรมนูญในต่างประเทศ 

 
LAW6334 กฎหมายปกครององักฤษ 3 (3-0-6) 
 English Administrative Law   

ศกึษาพืน้ฐานทางรฐัธรรมนูญและววิฒันาการของกฎหมายปกครององักฤษ ระบบกฎหมายปกครอง
องักฤษ  ความหมาย ทีม่า ลกัษณะพเิศษของกฎหมายปกครององักฤษ และการจดัโครงสรา้งการปกครองใน
องักฤษ หลกัพืน้ฐานในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง อนัได้แก่ โครงสรา้งและผู้พพิากษาศาลปกครอง
ทัง้หลาย เขตอํานาจปกครองและศาลยุติธรรม ศาลคดขีดักนั ลกัษณะและประเภทของคดปีกครองมอีํานาจ
พจิารณา กระบวนวธิพีจิารณาความปกครอง หลกัในการควบคุมการกระทาํทางปกครอง 

 
LAW6335 กฎหมายปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Local Government Law   

ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการการปกครองท้องถิ่น หลกันิติรฐั การกระจายอํานาจการ
ปกครอง การจดัองค์กรและรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ขอบเขตอํานาจหน้าที่การปกครองท้องถิ่น การ
บรหิารและสภาท้องถิ่น การงบประมาณท้องถิ่น การภาษีอากรท้องถิ่น การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่าง
ประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอาเซยีน กลุ่มอเมรกิาและยุโรป ที่ควรเป็นกรณีศกึษานโยบายและปญัหาของ
ประเทศไทยในการจดัการปกครองทอ้งถิน่ 

 
LAW6336 กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารสาธารณะเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 
 Comparative Public Service   

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะของรัฐ ประเภทของการบริการ
สาธารณะ รูปแบบและสถานภาพทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ การใช้อํานาจของรฐัในการจดัทําบริการ
สาธารณะ การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอาเซยีน กลุ่มอเมรกิาและยุโรป ที่
ควรเป็นกรณีศกึษานโยบายและปญัหาของประเทศไทยในการจดัทาํบรกิารสาธารณะ 
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LAW6337 กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรท้องถ่ิน 3 (3-0-6) 
 Local Government Taxation Law   

ศกึษาแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกบัการภาษอีากรทอ้งถิน่ ขอบเขต อาํนาจหน้าทีใ่นการจดัเกบ็
ภาษีอากรท้องถิน่ ฐานภาษีอากรท้องถิน่ อตัราภาษีอากรท้องถิน่ การจดัเกบ็ภาษีอากรทอ้งถิ่น การจดัสรร
ภาษีอากรจากรฐับาลกลางสู่การปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบักลุ่ม
ประเทศอาเซียน กลุ่มอเมรกิาและยุโรป ที่ควรเป็นกรณีศึกษานโยบายและปญัหาของประเทศไทยในการ
จดัเกบ็ภาษอีากรทอ้งถิน่ 

 
LAW6338 กฎหมายแรงงานชัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Labor Law   

ศกึษาทฤษฎีเกีย่วกบัแรงงาน ความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งและลูกจา้ง กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์กระบวนการระงบัขอ้พพิาทแรงงาน สถานะทางกฎหมายและบทบาทของสหภาพ
แรงงาน องค์แรงงานระหว่างประเทศ ความสมัพนัธ์และปญัหาของกฎเกณฑ์ขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศกบักฎหมายแรงงานไทย 

 
5.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 

LLD101 ระเบียบวิธีวิจยัทางกฎหมายเชิงปริมาณขัน้สูง 3 (1-3-3) 
 Advanced Legal Quantitative Research Methodology    

ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของการวจิยัเชงิปรมิาณ ระเบยีบวธิวีจิยั ประเภทวจิยั การออกแบบ
การวจิยั การดาํเนินการวจิยั การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื การวเิคราะหข์้อมูล การแปลผลขอ้มูล และ
การนําเสนอขอ้มลูในการวจิยัเชงิปรมิาณ การเขยีนโครงร่างและรายงานวจิยัเชงิคุณภาพ 

 
LLD102 ระเบียบวิธีวิจยัทางกฎหมายเชิงคณุภาพขัน้สูง 3 (1-3-3) 
 Advanced Legal Qualitative Research Methodology    

ความหมายและลกัษณะทัว่ไป ระเบยีบวธิวีจิยั ประเภทวจิยั การออกแบบการวจิยั การดําเนินงาน
วจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล และการวเิคราะหข์อ้มูลในงานวจิยัเชงิคุณภาพ 
การสงัเกตแบบมสี่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึเป็น
รายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action 
Research) การเขยีนโครงร่างและรายงานวจิยัเชงิคุณภาพ 

 
LLD103 การประเมินงานวิจยั 3 (1-3-3) 
 Evaluation Research   

ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของการประเมนิงานวจิยั แนวทางในการประเมนิงานวจิยัทัง้การวจิยั
เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ขัน้ตอนและแนวทางการประเมนิทฤษฎแีละแบบจําลอง (Model) ทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
การประเมนิแหล่งทีม่าและกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การประเมนิคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การประเมนิการวเิคราะหข์อ้มลู การแปลผล และอภปิรายผลการวจิยั การประเมนิงานวจิยัตาม
โครงสรา้งของรายงานการวจิยั 
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LLD104 ดษุฎีบณัฑิตสมัมนา 3 (0-6-3) 
 Doctoral Seminar   

สมัมนาในหวัขอ้ที่จะนําไปสู่การทําดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากบัดูแลของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญใน
หวัขอ้ดงักล่าว โดยจดัทาํเป็นรายงานผลการศกึษาและเสนอผลการศกึษาในการประชุมสมัมนาวชิาการ 

 
LLD105 สมัมนาดษุฎีนิพนธ ์ 3 (0-6-3) 
 Doctoral Dissertation Seminar   

สมัมนาในหวัขอ้ที่นิสติต้องการทําดุษฎีนิพนธ ์ ภายใต้การกํากบัดูแลของกรรมการที่ปรกึษาและ
อาจารยผ์ูส้อน ซึง่ผลการศกึษาตอ้งอยู่ในขัน้ของการพฒันาเป็นดุษฎนีิพนธไ์ดใ้นอนาคต 
 


