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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
Master of Laws Program in Laws 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นติิศาสตร์),   Master of Laws (Laws) 
น.ม. (นติิศาสตร์),   LL.M. (Laws) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
ปรัชญา 
       ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
กฎหมาย และงานวิชาการ สามารถปรับประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างยุติธรรม  มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม  
จริยธรรม รวมทั้งมีจิตส านึก  มีจิตสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ประเทศชาติและความสุข
ของประชาชน และมีคุณธรรม จริยธรรมขั้นสูง มีจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและ
ประเทศชาติ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ครอบคลุมกฎหมายในแขนงต่างๆ 
 2. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและ สอดรับกับสถานการณ์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
 3. มีทักษะในการวิจัย ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมายในประเด็นข้อกฎหมายและหลักนิติธรรม 
 4. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการทาง 
กฎหมาย สู่ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการน าเทคโนโลยีไปใช้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. มีคุณธรรม และจริยธรรมขั้นสูง 
 6. มีจิตสาธารณะ ยึดหลักความถูกต้องในบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมอย่าง
ยั่งยืน 
จ านวนหน่วยกิต  
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

แผน  ข 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 30 36 
    1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ 15 15 
    1.2)  กลุ่มวิชาเลือก 15 21 
2. หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 6 
3. การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)  - - 
4. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6 
            รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 42 42 

แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนที่ศึกษารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) จ านวน 6 หน่วยกิต  
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รายวิชา 
 1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า                                        30  หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                          15  หน่วยกิต 
                  แผน ก แบบ ก 2  และ แผน ข                                       15  หน่วยกิต 

2565101 หลักกฎหมายมหาชนขั้นสูง            
Principle of Advanced Public Law 

3(3-0-6) 

2565102 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายขั้นสูง   
Legal Philosophy and Advanced Theories of Law 

3(3-0-6) 

2565103 หลักกฎหมายอาญาขั้นสูง  
Principle of Advance Criminal Law 

3(3-0-6) 

2565104 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง  
Advanced Principles of Civil and Commercial Law 

3(3-0-6) 

2565201 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์  
Legal Research Methodology 

3(3-0-6) 

  

  1.2) กลุ่มวิชาเลือก 
                  แผน ก แบบ ก 2                                                     15  หน่วยกิต 
   แผน ข                                                                 21 หน่วยกิต 

2565105 สัมมนาปัญหากฎหมายทางสังคม 
Seminar in Social Legal Problems 

3(3-0-6) 

2565106 ระบบงานยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ 
Justice System on Constitutional 

3(3-0-6) 

2565202 สัมมนาปัญหากฎหมายมหาชนขั้นสูง  
Seminar in Advanced Public Law Problems 

3(3-0-6) 

2565203 สัมมนาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
Seminar in Legal Problems Concerning  the Criminal Justice System  

3(3-0-6) 

2566101 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง  
Advanced Constitutional Law 

3(3-0-6) 

2566102 กฎหมายปกครองขั้นสูง  
Advanced Administrative Law 

3(3-0-6) 

2566103 กฎหมายการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ  
International Trade and Investment Law 

3(3-0-6) 

2566104 กฎหมายประกันภัยขั้นสูง  
Advanced Insurance Law 

3(3-0-6) 

2566105 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง  
Advanced Intellectual Property Law 

3(3-0-6) 

2566106 กฎหมายพยานหลักฐานขั้นสูง                                                            
Advanced Law of Evidence 
 

3(3-0-6) 
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2566107 กฎหมายแรงงานขั้นสูง  
Advanced Labour Law 

3(3-0-6) 

2566108 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง  
Advanced International Law 

3(3-0-6) 

2566109 กฎหมายภาษีอากรข้ันสูง  
Advanced Tax Law 

3(3-0-6) 

2566110 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ันสูง           
Advanced Environment Law  

3(3-0-6) 

2566111 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง  
Advanced Civil Procedure Law 

3(3-0-6) 

2566112 วิธีพิจารณาคคดีในกฎหมายมหาชน  
Public Law Procedure 

3(3-0-6) 

2566113 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง  
Advanced Criminal Procedure Law 

3(3-0-6) 

2566114 กฎหมายการคลังขั้นสูง 
Advanced Public Financial Law 

3(3-0-6) 

2566115 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
Economic Public Law 

3(3-0-6) 

2566201 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  
Legal Drafting and Legislative Process 

3(3-0-6) 

2566202 การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย   
Enforcement and Interpretation of Laws 

3(3-0-6) 

2566203 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
Human Rights in the Criminal Justice System 

3(3-0-6) 

2566204 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง  
Advanced Criminology and Penology 

3(3-0-6) 

2566205 สัญญาและละเมิดข้ันสูง  
Advanced Contract and Tort 

3(3-0-6) 

2566301 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับนักกฎหมาย  
Advanced English for Lawyers 

3(3-0-6) 

 

2 หมวดวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ    
           แผน ก แบบ ก 2   

2569901 วิทยานิพนธ์        
Thesis 

12  หน่วยกิต 

 

 แผน ข         
2569902 การค้นคว้าอิสระ        

Independent Study 
6 หน่วยกิต 
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       3. การสอบประมวลความรู้   (ไม่นับหน่วยกิต)              
2569903 การสอบประมวลความรู้ 

Comprehensive Examination 
 

 
 

4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)         6 หน่วยกิต                          
    แผน ก แบบ ก 2  และ แผน ข 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                               
English for Graduate Studies  

3(2-2-5) 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา               
Computer for Graduate Studies 

3(2-2-5) 

 
 

หมายเหตุ 
หมวดวิชาเสริมมุ่ งให้ผู้ เรียนทั้ง 2 แผน (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) มีความรู้ เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษส าหรับนิติศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและฝึกฝนให้เข้าใจค าศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษทาง
นิติศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนิติศาสตร์  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและการวิจัย รวมถึงเทคนิคใน
การท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นการใช้สถิติโปรแกรมส าเร็จรูปและสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
วิจัยทางนิติศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยและต่างประเทศในบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกเพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
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ค าอธิบายรายวิชา    
 

  1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     แผน ก แบบ ก 2     30 หน่วยกิต 
     แผน ข      36 หน่วยกิต 

 

      1.1) กลุ่มวิชาบังคับ     15 หน่วยกิต 
            แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข   15  หน่วยกิต 

2565101 หลักกฎหมายมหาชนขั้นสูง   
Principle of Advanced Public Law 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีกฎหมายมหาชน ลักษณะ บ่อเกิด และประเภทของกฎหมายมหาชน กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง หลักกฎหมายมหาชนในกฎหมายต่างประเทศ 
วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยและต่างประเทศ ทฤษฎีรัฐและสถาบันการเมือง การ
ปกครองของรัฐ ทฤษฎีอ านาจอธิปไตย การแยกอ านาจและถ่วงดุลการใช้อ านาจอธิปไตย ทฤษฎีอ านาจ
รัฐและอ านาจปกครอง อ านาจดุลยพินิจและอ านาจผูกพัน ทฤษฎีความชอบธรรมและควบคุมการใช้
อ านาจรัฐ ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม 

Public law’ s theory, the nature, source, and type of public law, 
constitutional law, administrative law, and treasury law, public law’ s principles in 
foreign laws, evolution of public law in Thailand and foreign countries, theory of state 
and political institution, state governance, theories of sovereignty, separation of power, 
and check and balance of sovereign power, the theory of state power and 
administrative power, the theory of discretionary power and mandatory power, 
legitimacy theory, the control of the state’ s exercise of power, principles of 
constitutionalism, legal state, and the rule of law will be taught in this subject 

 

2565102 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายข้ันสูง    
Legal Philosophy and Advanced Theories of Law 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการของนิติปรัชญาและทฤษฎีทางกฎหมายในแต่ละยุค ลักษณะและความส าคัญ
ของนิติปรัชญา ความสัมพันธ์ของนิติปรัชญากับกฎเกณฑ์ของกฎหมายในไทยและในต่างประเทศ ทฤษฎี
ทางกฎหมายและนิติปรัชญาที่มีผลต่อกฎหมาย สภาพสังคม ความยุติธรรม และความเท่าเทียม อิทธิพล
ของนิติปรัชญาต่อการร่างกฎหมาย การปรับใช้และบังคับใช้กฎหมาย 

Evolution of legal philosophies and legal theories in different period, 
characteristic and important of legal philosophy, relationship between legal philosophy 
and rule of law in Thailand and other countries, impact of legal theories and legal 
philosophy on law, society, justice, and equality, influences of legal philosophy on 
legislation, application and enforcement of law 
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2565103 หลักกฎหมายอาญาขั้นสูง   
Principle of Advance Criminal Law 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญา เปรียบเทียบโครงสร้างความรับผิด
ทางอาญา การตีความกฎหมายอาญา ของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี และประเทศที่ใช้ระบบลาย
ลักษณ์อักษร วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 

Principles, concepts, theories, and evolution of criminal law, the comparison of 
the structure of criminal liabilities, the interpretation of criminal law in common law and civil 
law countries, as well as comparative studies with Thai laws 

 

2565104 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง   
Principles of Advance Civil and Commercial Law 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด  ทฤษฎี ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ  และหลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ ที่ส าคัญ  โดยเปรียบเทียบประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารี ต
ประเพณี และประเทศที่ใช้ระบบลายลักษณ์อักษร เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 

Principles, concepts, and theories on different aspects of civil and 
commercial law, and main aspects of civil and commercial legal principles will be 
explored, compared among those in common law and civil law countries, including 
Thai laws. 

 

2565201 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
Legal Research Methodology 

3(3-0-6) 

              ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูลตลอดจนวิธีการเขียนโครงการวิจัย  

Research methodology applicable to legal research consisting of qualitative 
research, quantitative research, data collection and analysis and presentation of data in 
research proposal writing. 
 

 1.2)  กลุ่มวิชาเลือก 
   แผน ก แบบ ก 2    15  หน่วยกิต 
   แผน ข      21 หน่วยกิต 
 

2565105 สัมมนาปัญหากฎหมายทางสังคม 
Seminar in Social Legal Problems 

3(3-0-6) 

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระหว่างประเทศ ในทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติในกฎหมาย และปัญหาในการประยุกต์ใช้กับกรณีของประเทศไทย 

Legal problems relating to social, economic, political and international 
issues.  Theoretical and practical topics in law.  Provides a structured opportunity to 
examine legal problems in Law.  
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2565106 ระบบงานยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ 
Justice System on Constitutional 

3(3-0-6) 

หลักทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ หลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ ระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบสถาบันวินิจฉัยคดีทาง
รัฐธรรมนูญในยุโรป สหรัฐอเมริกาและไทยตลอดจนคดีทางรัฐธรรมนูญในประเทศเหล่านี้  

General theory about the Constitutional Court.  The principle of the 
supreme law of the Constitution.Legal control system inconsistencies the Constitution. 
Comparative of judicial institutions related to constitutional cases in some European 
countries, the United States and Thailand.  Some important constitutional cases of 
those countries. 
2565202 สัมมนาปัญหาขั้นสูงในกฎหมายมหาชน  

Advanced Seminar Issues in Public Law 
3(3-0-6) 

สัมมนาประเด็นปัญหาหลักในกฎหมายมหาชน การค้นพบหัวข้อและปัญหาวิจัยในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัญหากฎหมายมหาชน การแก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมาย
มหาชน การน าเสนอในรูปของรายงานวิชาการและโดยวิธีอ่ืน ๆ 

Seminar on main problems concerning various principles in public law. 
Discover topics and problems leading to research topics in their theses or independent 
studies.  Furthermore, problems concerning public law.  Solve the problems and 
develop public law. Present in the forms of academic report etc. 
2565203 สัมมนาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา           

Seminar in Legal Problems Concerning the Criminal 
Justice System 

3(3-0-6) 

ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นพิจารณาพิพากษา 
และชั้นบังคับโทษของไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
และประเทศที่ใช้ระบบลายลักษณ์อักษร  

The problems concerning in criminal justice system from the stages of 
investigation, prosecution, trial, to the stages of adjudication and legal execution in 
Thailand. Comparative studies will be conducted on related laws in common law and 
civil law countries in order to enhance the students’ understanding and enable them 
to find appropriate research topics for their theses. 

2566101 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง                                                       
Advanced Constitutional Law   

3(3-0-6) 

หลักการและทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อ านาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติ
ธรรม อ านาจรัฐและข้อจ ากัด หลักการแยกอ านาจและถ่วงดุลอ านาจ วิวัฒนาการแนวคิดของลัทธิ
รัฐธรรมนูญนิยม ประวัติพัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิ
เสรีภาพและหน้าที่  ของพลเมือง สถาบันการเมืองและองค์การของรัฐตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ระบบศาล หลักการ กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
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Principles and theories of constitutional law such as the theory on state, 
sovereignty, legal state, the rule of law, state power and its limitations, check and 
balance system, evolution on the concept of constitutionalism, history, development 
and formats of constitution, sources of constitutional law, constitutional rights and 
liberties, civic duties, duties of political institutions and constitutional organs, the 
parliament, the cabinet, the court system, as well as the principles of decentralization 
and local governance.  

 
2566102 กฎหมายปกครองข้ันสูง               

Advanced Administrative Law   
3(3-0-6) 

หลักการและทฤษฎีกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
การใช้และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครองและสัญญาของฝ่าย
ปกครอง ความรับผิดของฝ่ายปกครอง การจัดท ากิจกรรมทางปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย
และ การบริการสาธารณะ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  บทบาทและ
หน้าที่ของ องค์กรทางปกครอง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และองค์กรทางปกครอง  

Principles and theories of administrative law, legal principle on government 
administration, the implementation and interpretation of administrative law, the theory 
on administrative acts and administrative contracts, administrative liabilities, various 
administrative undertakings such as the maintenance of peace and order and public 
services, provisions in the Administrative Procedure Act, the roles and duties of 
administrative organizations, as well as the scrutiny of the exercise of state and 
administrative organizations’ power.  

 

2566103 กฎหมายการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ                                 
International Trade and Investment Law 

3(3-0-6) 

                กฎเกณฑ์ข้ันสูงที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ สัญญาที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ การท า
ความตกลงทางด้านการส่งเสริมคุ้มครองการลงทุน และการระงับข้อพิพาทในกรอบของกฎหมายการ
ลงทุนระหว่างประเทศ  

Advanced rules considered as international law relating to international 
trade and economy, contracts relating to international trade, as well as international 
investment law in the aspects of sources, international investment agreement, and 
dispute settlement within the framework of international investment law. 
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2566104 กฎหมายประกันภัยข้ันสูง                                                       
Advanced Law of Insurance  

3(3-0-6) 

แนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี เปรียบเทียบกฎหมายลักษณะ
ประกันภัยของไทยและต่างประเทศ สัญญา ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันภัยในการรับขน 
ประกันภัยค้ าจุนและการประกันชีวิต และการประกันในลักษณะอ่ืน ๆ หลักการและบทบาทการ
ประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ทฤษฎี 
กฎหมายประกันภัยชั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับหลักการใช้ การตีความและการพัฒนากฎหมายการประกันภัย เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจการประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย 

Those studying this subject will learn about the concept, theory and 
evolution of insurance, comparative on the law of insurance in Thailand and foreign 
countries, contracts involving insurance, non-life insurance, cargo insurance, guarantee 
insurance, life insurance, as well as other types of insurance, principles of insurance, 
insurance’ s roles in the development and promotion of business, commerce, and 
economy of the country.  Students will also learn about the theory of advanced 
insurance law pertaining to the application, interpretation, and development of 
insurance law as a tool to promote and regulate insurance business undertakings so 
that they are in line with the development plans for the country’ s economy and 
society. Also, problems and obstacles relating to insurance law will be discussed.   

 

 

2566105 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง                                            
Advanced Intellectual Property law             

3(3-0-6) 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทย เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมาย
ความลับทางการค้า กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และกฎหมาย
คุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม เปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับต่างประเทศ 
ขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อยกเว้นการละเมิด การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปของสัญญา การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
และ วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   

The protection of intellectual property under international agreements and 
Thai intellectual property laws such as copyright law, patent law, trademark law, trade 
secret law, plantation law, geographical indication law, law on the protection of layout 
designs, comparative studies on Thai and foreign intellectual property laws, the scope 
of protection and infringement of intellectual property rights, the exception of 
infringement, the permission to use intellectual property rights in the form of contract, 
the enforcement of intellectual property law, as well as procedure of intellectual 
property related cases in the Intellectual Property and International Trade Court will be 
discussed.    
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2566106 กฎหมายพยานหลักฐานขั้นสูง                                                            
Advanced Law of Evidence 

3(3-0-6) 

กฎหมายพยานหลักฐานตั้งแต่การสืบพยาน การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน ในประเทศท่ีใช้
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี และประเทศที่ใช้ระบบลายลักษณ์อักษร ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดย
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 

The law of evidence applied in trials, and the weighing of evidence in 
common law and civil law countries both in civil and criminal cases, comparing them 
with Thai laws. 
2566107 กฎหมายแรงงานขั้นสูง                                                           

Advanced Labour Law  
3(3-0-6) 

ก าเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยและต่างประเทศ หลักพ้ืนฐานของ 
กฎหมายแรงงาน กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายแรงงานของรัฐ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายประกันสังคม การระงับข้อพิพาทแรงงาน  

The inception and evolution of labour law in Thailand and foreign 
countries, fundamental principles of labour law, rules and directives relating to the 
state’s labour policy, the laws on labour protection, the laws on labour relations, the 
laws on social security, and labour dispute resolution will be taught in this subject. 

 

2566108 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง                                                
Advanced International Law 

3(3-0-6) 

รากฐานทางทฤษฎีในบ่อเกิดที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ จารีตประเพณี สนธิสัญญา 
หลักฎหมายทั่วไป พัฒนาการกฎหมายระหว่างประเทศ ค าพิพากษาของศาลโลก ค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ หลักการปฏิบัติของสหประชาชาติ การมีผลของกฎหมายระหว่าง
ประเทศต่อระบบกฎหมายภายในรัฐ 

The theories and sources of international law, tradition, convention, 
customs, norms, treaty, general principles of law, as well as development of 
international law , decisions by the International Court of Justice ( ICJ) , rulings of 
international arbitration, and practical guidance of the United Nations.  The effect of 
international on domestic legal system will also be studied.  

2566109 กฎหมายภาษีอากรขั้นสูง  
Advanced Taxation Law 

3(3-0-6) 

                แนวคิด ทฤษฎีการจัดเก็บภาษี บทบาทการจัดเก็บภาษีของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายภาษี กฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน ฐานภาษี อัตราภาษี การจัดเก็บภาษี และการ
คุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษี ประเภทของภาษีอากร: ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษี
เงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ฯลฯ การวางนโยบาย
ภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของไทย สนธิสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ การจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบอ่ืน การวางแผนภาษีอากรให้
สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทขององค์กรธุรกิจและสัญชาติของผู้ร่วมลงทุน 
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Topics to be taught in this subject are as follows: concepts and theories on 
tax collection, the state’ s roles in tax collection, relationships between tax law, 
treasury law, and financial law, tax base, tax rate, tax collection, and taxpayers’ 
protection, types of tax including revenue tax, customs tax, excise duty, income tax, 
corporate tax, value added tax, specific business tax, property tax, inheritance tax, etc., 
tax policy planning in Thailand, treaties on the prevention of double taxation between 
Thailand and various countries, tax collection in other forms, tax planning that is 
appropriate for and fits with the type of business organizations and nationality of joint 
investors. 

2566110 กฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง    
Advanced Environment Law  

3(3-0-6) 

                 ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดการ  ป้องกัน  บรรเทา  แก้ไขปัญหา
มลพิษต่าง ๆ  มลพิษทางน้ า  มลพิษทางอากาศ  เสียง  ความสั่นสะเทือน  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ของ
เสียอันตราย  หรือวัตถุอันตราย  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหา  
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ซึ่งเกี่ยวกับการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การจัดการพ้ืนที่
พิเศษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ  มาตรการในการส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อ านาจหน้าที่ขององค์กรและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

The Theory and principle of law in connection with the management, 
prevention, alleviation and resolution of pollution problems, water pollution, air 
pollution, noise pollution, vibration, garbage, refuse, dangerous wastes and dangerous 
articles. A claim of compensation for loss arising from the problems also falls under the 
scope. law and regulations in connection with an environmental audit, management of 
special areas, in particular, environmental protection areas and pollution control zones, 
measures for promoting the environment conservation, powers and duties of 
organizations and competent officials concerned with the promotion and maintenance 
of the environmental quality. 

 

2566111 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง 
Advanced Civil Procedure Law 

3(3-0-6) 

เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยและต่างประเทศ เขตอ านาจศาล องค์
คณะผู้พิพากษา การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา 

Comparative of the civil procedural laws in both Thailand and foreign 
countries such as the jurisdiction and quorum of court. The procedures in Trial court, 
Appeal Court and the Supreme Court. 
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2566112 วิธีพิจารณาคดีในกฎหมายมหาชน                                              
Public Law Procedure   

3(3-0-6) 

ข้อคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดย
ศาลรัฐธรรมนูญ การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ คดีปกครอง ระบบศาล หลักการพ้ืนฐานในกระบวนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง เขตอ านาจศาล รูปแบบค าฟ้องในคดี เงื่อนไขการฟ้อง และการด าเนินกระบวนวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราว การพิพากษา ตลอดจนการ
บังคับคดีตามค าพิพากษา การชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ 

The fundamental concepts of control of the constitutionality of the law by 
the constitutional court and control of administrative action by judicial review, general 
principles of the constitutional court litigation and administrative litigation and system 
of courts, jurisdiction, forms of complaint, procedures of the constitutional court  and 
administrative court procedure, fact-finding in cases, temporary measures or 
interlocutory relief, rendering of judgment, appeal, execution of judgment, and solving 
of competence conflict between courts. Comparative of legal principles on procedures 
of the constitutional court and administrative court procedure law between Thailand 
and the other countries. 
2566113 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง                                          

Advanced Criminal Procedure Law 
3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีและประเทศที่ใช้ระบบลายลักษณ์อักษร  โดยเน้นกระบวนการน าคดี ขึ้นสู่ศาล 
ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาพิพากษาคดี เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

Principles, concepts, and theories of criminal procedure law of common 
law and civil law countries will be taught, with an emphasis on the process of 
instituting criminal proceedings at the stages of investigation, trial, and adjudication in 
those countries compared with Thailand.  

2566114 กฎหมายการคลังข้ันสูง     
Advanced Public Financial Law  

3(3-0-6) 

แนวความคิดทั่วไปทางการคลัง ที่มาของกฎหมายการคลัง นโยบายทางการคลัง การเงิน 
สถาบันทางการคลัง โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของรัฐ  หนี้สาธารณะ การจัดท างบประมาณ  
การควบคุมของรัฐ  

Theory and fundamental concepts of financial law, financial and monetary 
policy of the government, organization of financial institutes, Government reverence 
and public expenditure structure, public debt, budget, state expenditure and control of 
state finance. 
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2566115 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ    
Economic Public Law  

3(3-0-6) 

ความหมาย การก่อรูปและที่มาของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ โครงสร้างขององค์กร
ทางปกครองทางเศรษฐกิจ ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ การ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมแทรกแซงทางเศรษฐกิจ วิธีการทางกฎหมาย
ของฝ่ายปกครองในการด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจ ปัญหาเกี่ยวกับความชอบทางกฎหมาย และการ
ควบคุมการแทรกแซงทางเศรษฐกิจทั้งก่อนและภายหลัง 

General principles in economic public law, their fundamental meaning and 
sources of economic public law.  The structure of economic political organization in 
central and local regions.  Law and control of intervention in the economy.  State 
economic action, such as planning and intervention in production, marketing, 
competition import and export and state enterprise. 

2566201 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 
Legal Drafting and Legislative Process 

3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาขององคกรการร่างกฎหมายในประเทศไทย ผู้ร่างกฎหมาย ที่มา หลัก
เกณฑ และขั้นตอนในการยกร่างกฎหมาย รูปแบบของร่างกฎหมาย ชื่อ ค าปรารภ วันใชบังคับ บทนิยาม 
ผู้รักษาการ ตามกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย การแกไข การยกเลิก บทลงโทษ และบทเฉพาะกาล 
ตลอดจนกระบวนการ ในการเสนอร่างกฎหมายประเภทต่าง ๆ  

Background of legislative organization in Thailand, legislative staffs, source, 
rule, and process of legislative drafting, pattern of legislative drafting, title, preamble, 
effective date, definitions, implementation officials, substance of law, amendment, 
repel, penalty, transitory provisions, and legislative process of various types of draft 
bills. 
2566202 การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย 

Enforcement and Interpretation of Laws  
3(3-0-6) 

แนวความคิด และวิวัฒนาการของการบังคับใช้ และการตีความกฎหมายเปรียบเทียบ 
รูปแบบการบังคับใช และการตีความกฎหมายของประเทศที่ใชระบบลายลักษณ์อักษรและระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี การตีความตามลายลักษณอักษร การบังคับใชกฎหมายใกลเคียง การบังคับใช
กฎหมายจารีตประเพณี การบังคับใชหลักกฎหมายทั่วไป การตีความกฎหมาย อาญา การตีความ
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายอื่น  

Concept and evolution of the application and interpretation of law 
including a comparative study of form of application and interpretation of law between 
countries of civil law system and countries of common law system, literal 
interpretation, application of analogical law, customary law, general principles of law, 
interpretation of criminal law, interpretation of civil and commercial law and other 
laws. 
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2566203 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
Human Rights in the Criminal Justice System 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม การ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา รวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิ
เด็กและสตรี โดยเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

Principles, concepts, and theories of the protection of human rights in the 
justice system.  The protection of rights of alleged offenders, defendants, prisoners, 
injured persons, and witnesses in criminal cases, and the protection of rights of children 
and women, as well as relevant laws in both Thailand and foreign countries. 

2566204 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง                                            
Advanced Criminology and Penology 

3(3-0-6) 

ปัญหาการเกิดอาชญากรรม และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดทาง
อาญาในขั้นตอนต่างๆ  รวมไปถึงการลงโทษ โดยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทย 

Problems leading to crimes and solutions to those problems ranging from 
objectives of punishment, treatment of offenders, to the process and system of 
criminal offenders’  treatment at different stages including punishment will be 
comparing relevant foreign laws with Thai laws. 

2566205 สัญญาและละเมิดขั้นสูง                                                          
Advanced Contract and Tort 

3(3-0-6) 

ประวัติ ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา  และลักษณะ
ละเมิด เปรียบเทียบประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี และประเทศที่ใช้ระบบลายลักษณ์อักษร 
กับกฎหมายไทย 

History, theories, concepts, and principles relating to the law of contract 
and tort in common law and civil law countries, as well as comparative with Thai laws.  

2566301 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับนักกฎหมาย  
Advanced English for Lawyers 

3(3-0-6) 

ศัพท์และส านวนกฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการเขียน การแปล การอ่าน และการจับใจความ
ในเชิงนิติศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและการท าวิจัยทางกฎหมาย 

Legal vocabularies and expressions for the benefit of legal writing, 
translation, reading, and understanding and study and research in law. 
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2.  หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

2569901 วิทยานิพนธ์    
Thesis 

12 หน่วยกิต 

การเขียนหลักการและเหตุผล การเขียนวัตถุประสงค์ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐาน การ
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัย การวิเคราะห์ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งนี้ หัวข้อเรื่องจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท าวิทยานิพนธ์  

Writing principles and reasons.  Writing research objectives, research 
problems, hypotheses, links between research elements, analysis, and conclusions of 
research findings and recommendations.  The students choose a topic that they are 
interested in in their field of study, provided that the subject matter must be approved 
by an advisor before making a thesis. 

 
2569902 การค้นคว้าอิสระ  

Independent Study 
6 หน่วยกิต 

ค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาการเขียนหลักการและเหตุผลการเขียนวัตถุประสงค์นิยามศัพท์
ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจ ทั้งนี้หัวข้อเรื่องที่จะศึกษาดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะด าเนินการค้นคว้า 

Independent Study, Study writing principles and reasoning, writing 
objectives, terminology definitions, research problems, hypotheses, links between 
various elements in research, data analysis in which students choose a topic that 
interests them. However, the subject matter to be studied must be approved by the 
advisor before conducting research. 

 

 3.  การสอบประมวลความรู้  (ไม่นับหน่วยกิต)                                
 

2569903 การสอบประมวลความรู้  
Comprehensive Examination 

 

การสอบประมวลความรู้ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข เป็นการวัดความรู้
ความสามารถในการบูรณาการความรู้ของนักศึกษา จะกระท าโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าหรือทั้ง
สองอย่างก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการสอบต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

The Comprehensive Exam for the Master's Degree Program ( Plan B) 
measures students' knowledge and ability to integrate knowledge. It may be done by a 
written examination or an oral examination, or both.  The rules, conditions and 
examination procedures must be in accordance with the announcement of the 
university. 
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 4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   6  หน่วยกิต 
    

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Studies  

         3(2-2-5)  

การอ่านภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของนักศึกษา การอ่านบทความวิชาการ การอ่าน
บทความวิจัย ยุทธวิธีการอ่าน การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนอหัวข้อ
วิจัย การอภิปรายหัวข้อตามความสนใจของตนเอง และการเขียนบทคัดย่อ  
                 Reading English texts relating to the students’  study fields, including 
academic articles and research papers, reading strategies, reading comprehension, and 
critical reading, presenting idea papers, discussing topics of their own interest, and 
writing abstracts. 
 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Studies 

         3(2-2-5)  

ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น และมีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เน้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล ทักษะการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วม
สมัย ระบบคลาวด์  เทคโนโลยีความจริงเสมือนและความจริงเสริม  ทักษะการใช้โปแกรมประยุกต์เพ่ือ
การศึกษาและวิจัย  จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Computer knowledge and skills necessary for graduate studies, focusing on 
information retrieval collection, data analysis, and presentation, using social networks 
for knowledge management, using contemporary information technology, such as 
cloud, virtual reality and augmented reality; and using applications for education and 
research, ethics in using computers and information technology.  

 
--------------- 


