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4. หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลัย เวสเทิร์ น เป็ น สถาบัน การศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาเอกชน ได้ ร ับ ใบอนุ ญ าตให้
ประกอบการเลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที1่ 8 มิถุนายน 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดทําการ
สอนหลักสูตรต่างๆ ทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับตัง้ แต่ได้เปิ ดดําเนินการสอนมาจนถึง
ปจั จุบนั เป็ นเวลา 12 ปี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มีความมุ่งมันในการพั
่
ฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็ นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปญั ญาทีจ่ ะพัฒนา
บุคคลให้เป็ นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็ นปญั ญาชน มีวสิ ยั ทัศน์ท่กี ว้างไกล เพื่อนํ าไปสู่การพัฒนาตน สังคม
ประเทศชาติ และมนุษยชาติในทีส่ ดุ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิง่ กว่าการแข่งขัน
ปจั จุบนั ศาสตร์ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์มกี ารเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทําให้การศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็ นที่ยอมรับของหน่ วยงานและสังคมแต่ กย็ งั ไม่
เพี ย งพอ ประกอบกั บ ในตลาดแรงงานยั ง ต้ อ งการผู้ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะสาขาวิ ช าเป็ นจํ า นวนมาก
มหาวิท ยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบัน อุด มศึก ษาที่มีภ ารกิจสําคัญในการการผลิต บัณฑิต ได้เล็ง เห็นถึง
ความสําคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ที่มคี วามรู้ความสามารถทางวิชาการและ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ใช้การวิจยั เป็ นพื้นฐานในทางกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ท่มี ี
คุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
5.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มีวตั ถุประสงค์ให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูม้ คี วามสามารถและคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรูค้ วามสามารถเชิงวิชาการทางนิตศิ าสตร์ในระดับสูงและเชีย่ วชาญเฉพาะสาขา
2)
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ท่กี ่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติและเป็ นพืน้ ฐานการพัฒนากฎหมายของประเทศ
3) เป็ นผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีด่ มี คี ุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
4) ติดต่อสือ่ สารทัง้ การพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและดํารงไว้ซ่งึ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทีด่ งี าม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพใน
กติกาและรับผิดชอบต่อสังคม

-1-

6. กาหนดการเปิ ดรับนิ สิต
เปิ ดรับนิสติ ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
7. คุณสมบัติและการคัดเลือกนิ สิต
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผูเ้ ข้าศึกษาใน
1.1) แผน 1 จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
1.2) แผน 2 จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทีม่ ผี ลการศึกษา
เฉลีย่ (CGPA) ไม่น้อยกว่า 3.0
2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ กําหนด
3) คัดเลือกจากผูท้ ผ่ี ่านการสอบสัมภาษณ์
8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) โดยหนึ่งปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยในแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูรอ้ นมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
นอกจากนี้บางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็ นชุดวิชา(Module) หรือทีละรายวิชา โดยมี
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่ วยกิตที่มสี ดั ส่วนที่เทียบเคียงได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ
ทวิภาค
9. ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา สําหรับผูม้ คี ุณวุฒปิ ริญญามหาบัณฑิต และไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับผูม้ วี ุฒปิ ริญญาบัณฑิต ทัง้ นี้ให้นบั จากภาคการศึกษาแรกทีร่ บั เข้าศึกษาในหลักสูตร
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรีย นกระบวนวิชาในแต่ ละภาคการศึกษาปกติ นิสติ จะต้อ งลงทะเบียนไม่เกิน
12 หน่วยกิต ในกรณีนิสติ ขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าทีก่ ําหนด คณบดีหรือผูซ้ ง่ึ คณบดีมอบหมายอาจอนุ มตั ิ
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ แต่ทงั ้ นี้ไม่กระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11.2 การทาดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์
1) การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
นิสติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้กต็ ่ อเมื่อนิสิ ตสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying exam)
2) นิสติ ต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุ ษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รบั การแต่ งตัง้ จาก
มหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยจะแต่งตัง้ กรรมการทีป่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์จากคณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อควบคุม
การทําดุษฎีนิพนธ์ของนิสติ
4) ทุกภาคการศึกษาที่นิสติ ได้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และยังเขียนดุษฎีนิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ จะ
บันทึกผลการเรียนเป็ นสัญลักษณ์ P ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา
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5) แต่ ละภาคการศึกษาที่นิสติ ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นิสติ ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสติ ไว้
จนกว่าจะสอบดุษฎีนิพนธ์ผ่าน
6) การสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นว่านิสติ พร้อมที่จะเสนอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ได้ ให้นิสติ ยื่นคําร้องเพื่อขออนุมตั สิ อบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อไป
7) การสอบดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิสติ ดําเนินการทําดุษฎีนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอเพื่อขออนุมตั สิ อบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ ซึง่ เป็ นการสอบปากเปล่า เพื่อแสดงความรูค้ วามเข้าใจดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบ
ของกรรมการทีป่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิสติ สอบป้องกันดุษฎีนพิ นธ์ผ่านให้เสนอรูปเล่มดุษฎีนพิ นธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในระยะเวลาตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
11.3 การสาเร็จการศึกษา
นิสติ จะได้รบั การเสนอชื่อให้รบั ปริญญาจะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ได้ค่าระดับขัน้ เฉลีย่ สะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying exam)
4) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขัน้ สุดท้ายโดย
คณะกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5) ตีพมิ พ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ (ระบุ) ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อ ย
ดําเนินการให้ผลงานส่วนหนึ่งได้รบั การยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลันกรองก่
่
อนการตีพมิ พ์และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้
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11. โครงสร้างของหลักสูตร
11.1 โครงสร้างของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) แผน 1 สาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิ ต
1.1) แบบ 1.1
ทํา ดุ ษฎีนิพ นธ์อ ย่า งเดียว โดยอาจลงทะเบีย นเรียนเพิ่ม เติม ตามที่
คณะกรรมการทีป่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คดิ ค่าคะแนน
การศึกษาในแผนนี้ นิสติ ต้องจัดทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทําดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนา
ทางวิชาการ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการทีป่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์
หมวดเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
1.2) แบบ 1. 2 ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์
นิสติ ต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และทําข้อเสนอ
ดุษฎีนิพนธ์และจัดทําดุษฎีนิพนธ์ให้มคี ณะกรรมการทีป่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุม
การสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ
หมวดเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
51 หน่วยกิต
2) แผน 2 สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิ ต
2.1) แบบ 2.1
หมวดเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
- หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางนิตศิ าสตร์
- หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
- หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
- หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
2.2) แบบ 2.2
หมวดเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
75 หน่วยกิต

-4-

ผังโครงสร้างหลักสูตรนิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
1) แผน 1
หลักสูตรนิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
(ไม่นบ
ั หน่วยกิต N/C)
แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์
51 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
หมวดดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต

2) แผน 2
หลักสูตรนิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
(ไม่นบ
ั หน่วยกิต N/C)
แบบ 2.1 ทําดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
72 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์
75 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิต
12 หน่วยกิต
และหมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
หมวดดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
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11.2 รายละเอียดในหลักสูตร
11.2.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
นิสติ ต้องสอบกระบวนวิชานี้ให้ได้คะแนน S
EN8001
ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
English of Law
IT8001
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
Applied computer for research
11.2.2 หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเวสเทิ รน์
ให้นิสติ เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น และ/หรือในสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ ตามความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
11.2.2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางนิ ติศาสตร์
LAW5004 นิตปิ รัชญา
3 (3-0-6)
Philosophy of Law
LAW5003 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Theory of Public Law
LAW5005 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
3 (3-0-6)
Theory Of Private Law
11.2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
LAW6201 กฎหมายรัฐธรรมนูญชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Constitutional Law
LAW6202 กฎหมายปกครองชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Administrative Law
LAW6203 กฎหมายการเงินการคลังชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Law of Advanced Public Finance
LAW6204 ปญั หากฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Selected Problems in Public Law
LAW6205 กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Procedure Law
LAW6208 กฎหมายองค์กรธุรกิจชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Business Organizations Law
LAW6209 กฎหมายเกีย่ วกับสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Institution Law
LAW6210 กฎหมายภาษีอากรชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Taxation Law
LAW6211 กฎหมายการค้าและการลงทุน
3 (3-0-6)
Investment and Trade Law
LAW6212 ปญั หากฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Selected Problems in Business Law
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11.2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก
LAW6301 หลักและปญั หาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3
Principles and Public Economic Law
LAW6302 กฎหมายปกครองฝรังเศส
่
3
French Administrative Law
LAW6303 กฎหมายปกครองเยอรมัน
3
German Administrative Law
LAW6304 กฎหมายเลือกตัง้ และกฎหมายรัฐสภาชัน้ สูง
3
Election Law and Advance Parliament law
LAW6305 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
3
Comparative Business Law
ั
LAW6306 ปญั หากฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญญา
3
Selected Problems in Intellectual Property
LAW6307 ปญั หากฎหมายสหภาพยุโรป
3
Selected Problems in European Union Law
LAW6308 กฎหมายฟื้นฟูกจิ การและล้มละลาย
3
Bankruptcy and Business Reorganization
LAW6309 ปญั หากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการ
3
กีดกันทางการค้า
Selected Problems in Antitrust Law
LAW6310 กฎหมายเกีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3
Electronic Commerce Law
LAW6311 ปญั หากฎหมายเกีย่ วเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
Selected Problems in Information Technology Law
LAW6312 สัญญาระหว่างประเทศ
3
International Contract
LAW6313 กฎหมายหลักทรัพย์ชนั ้ สูง
3
Advance Security Law
LAW6314 กฎหมายประกันภัยชัน้ สูง
3
Advance Insurance Law
LAW6315 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศ
3
International Transportation Law
LAW6316 ปญั หากฎหมายการเดินอากาศและอวกาศ
3
Selected Problem in Aviation and Aerospace Law
LAW6317 ปญั หากฎหมายพยาน
3
Selected Problems in Law of Evidence
LAW6318 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาชัน้ สูง
3
Advance Criminal Procedure
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(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)

(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)

LAW6319
LAW6320
LAW6321
LAW6322
LAW6323
LAW6324
LAW6325
LAW6326

LAW6327
LAW6328
LAW6329
LAW6331
LAW6332
LAW6333
LAW6334
LAW6335
LAW6336
LAW6337
LAW6338

กฎหมายอาญาชัน้ สูงและอาชญากรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Advance Criminal Law and Business Criminal
กฎหมายสัญญาและการละเมิดชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Contract and Tort Law
กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีความแพ่งชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Civil Procedure
ประวัตศิ าสตร์กฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
History of Public Law
กฎหมายอุตสาหกรรมชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Industrial Law
ปญั หากฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Theory of Tax law
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Tax Law
ปญั หากฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่าง
3 (3-0-6)
ประเทศ
Selected Problems in International Monetary and Banking Law
ปญั หาสิง่ แวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Environmental Issue in International Transaction
กฎหมายสิง่ แวดล้อมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Environmental Law
ปญั หากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3 (3-0-6)
Selected Problems in Consumer Protection Law
อนูญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Commercial Arbitration
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Economic Law
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Constitutional Court and Constitutional Court Procedure
กฎหมายปกครองอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Administrative Law
กฎหมายปกครองท้องถิน่ เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Local Government Law
กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารสาธารณะเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)
Comparative Public Service
กฎหมายเกีย่ วกับภาษีอากรท้องถิน่
3 (3-0-6)
Local Government Taxation Law
กฎหมายแรงงานชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Labor Law
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11.2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
LLD101
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมายเชิงปริมาณขัน้ สูง
3 (1-3-3)
Advanced Legal Quantitative Research Methodology
LLD102
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมายเชิงคุณภาพขัน้ สูง
3 (1-3-3)
Advanced Legal Qualitative Research Methodology
LLD103
การประเมินงานวิจยั
3 (1-3-3)
Evaluation Research
LLD104
ดุษฎีบณ
ั ฑิตสัมมนา
3 (0-6-3)
Doctoral Seminar
LLD105
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (0-6-3)
Doctoral Dissertation Seminar
11.2.4 หมวดดุษฎีนิพนธ์
LLD206
ดุษฎีนิพนธ์ 1
36 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation I
LLD207
ดุษฎีนิพนธ์ 2
48 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation II
LLD208
ดุษฎีนิพนธ์ 3
72 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation III
11.3 แผนการศึกษา
11.3.1 แผน 1
แบบ 1.1
แบบ 1.2
หมวดเสริมพืน้ ฐาน
หน่ วยกิ ต
หมวดเสริมพืน้ ฐาน
EN8001 ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
N/C
EN8001 ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
N/C
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 1
LLD207 ดุษฎีนิพนธ์ 2
48
LLD101 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมายเชิง
ปริมาณขัน้ สูง
LLD102 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมายเชิง
คุณภาพขัน้ สูง
LLD103 การประเมินงานวิจยั
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 1
LLD104 ดุษฎีบณ
ั ฑิตสัมมนา
LLD105 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 2
LLD206 ดุษฎีนิพนธ์ 1
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หน่ วยกิ ต
N/C
N/C
3 (1-3-3)
3 (1-3-3)
3 (1-3-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
36

11.3.2 แผน 2
แผน 2.1
หมวดเสริมพืน้ ฐาน
EN8001 ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 1
LLD208 ดุษฎีนิพนธ์ 3

หน่ วยกิ ต
N/C
N/C
72

ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 2

แผน 2.2
หมวดเสริมพืน้ ฐาน
EN8001 ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 1
รายวิชาในหมวดวิชาชัน้ ปริญญา
มหาบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 1
LLD101 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมายเชิง
ปริมาณขัน้ สูง
LLD102 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมายเชิง
คุณภาพขัน้ สูง
LLD103 การประเมินงานวิจยั
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ที่ 2
LLD104 ดุษฎีบณ
ั ฑิตสัมมนา
LLD105 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 2
LLD207 ดุษฎีนิพนธ์ 2

5.1 คาอธิ บายรายวิ ชา
5.1.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
EN8001 ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
English of Law
ศัพ ท์ เ ทคนิ ค ภาษาอัง กฤษทางกฎหมาย ฝึ ก ทัก ษะการฟ งั การพู ด การอ่ า น และการเขีย น
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทางกฎหมาย การอ่านและการแปลตัวบทกฎหมาย ตํารา เอกสาร
และคําพิพากษาทีเ่ กีย่ วข้อง การอภิปรายถกเถียงในประเด็นของวิชาชีพทางกฎหมาย
IT8001

การใช้คอมพิ วเตอร์เพื่อการวิจยั
Applied computer for research
สถิตเิ บื้องต้น การเตรียมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล การสร้างแฟ้มข้อมูล
วิธกี ารใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสถิติ
และการแปลความหมาย การนําผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้จากโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ไปใช้
5.1.2

หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเวสเทิ รน์
ให้นิสติ เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น และ/หรือในสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ ตามความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
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หน่ วยกิ ต
N/C
N/C
12

3 (1-3-3)
3 (1-3-3)
3 (1-3-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
48

5.1.2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางนิ ติศาสตร์
LAW5004 นิ ติปรัชญา
3 (3-0-6)
Philosophy of Law
ศึกษาปญั หารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีทางนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ความคิด ของกฎหมายธรรมชาติแ ละปฎิฐานนิ ย มทางกฎหมาย ศึก ษาแนวคิด กระแสหลัก อื่น ๆ ในทาง
นิตปิ รัชญา เช่น แนวความคิดสํานักกฎหมายประวัตศิ าสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ ์ (Pure Theory of Law)
นิติศาสตร์เชิงวิจารณ์ (Critical Legal Studies) แนวความคิดนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological
Jurisprudence) ตลอดทัง้ ความคิดว่าด้วยความยุตธิ รรม ปญั หาทีเ่ กีย่ วกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปญั หา
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม รวมถึงภารกิจของวิชานิตปิ รัชญาในยุคปจั จุบนั
LAW5003 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Theory of Public Law
ศึกษาทฤษฎีและหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ความหมายและการแบ่ง
ประเภทกฎหมายมหาชน วิวฒ
ั นาการของปรัชญาและสถานะของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ ตัง้ แต่ยุคกรีก
ถึงยุคปจั จุบนั แนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายต่างๆ และวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย
มหาชนในประเทศไทย ทฤษฎีเกีย่ วกับรัฐ โดยเน้นปรัชญาและลักษณะของอํานาจรัฐ ทฤษฎีการแบ่งแยกการ
ใช้อํานาจอธิปไตย การจัดรูปรัฐบาลแบบต่างๆ ตามความสัมพันธ์แห่งอํานาจ ความหมายและขอบเขตการ
กระทําทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางบริหารและทางตุลาการ ตลอดจนสถาบันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ดุลยพินิจ และ
การใช้อาํ นาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ทฤษฎีนิตบิ ุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยความชอบธรรมในการ
ใช้อาํ นาจและการควบคุมการใช้อาํ นาจรัฐ หลักนิตริ ฐั และหลักการควบคุมการใช้อาํ นาจต่างๆ อย่างกว้าง
LAW5005 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
3 (3-0-6)
Theory Of Private Law
ศึกษารากฐานทางความคิดทฤษฎีและวิวฒ
ั นาการทางกฎหมายและวิชานิตศิ าสตร์อนั เป็ นทีม่ าของ
ระบบกฎหมายเอกชน เช่น ทฤษฎีเกีย่ วกับสภาพบุคคล เจตนา ความรับผิด ความเสมอภาค ความสุจริตและ
หลักการพืน้ ฐานของนิตสิ มั พันธ์แบบต่างๆ เป็ นต้น
5.1.2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
LAW6201 กฎหมายรัฐธรรมนูญชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Constitutional Law
ศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องรัฐและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งแยกอํานาจ และรูปแบบ
การปกครองซึง่ มีทม่ี าจากการแบ่งแยกอํานาจ แนวความคิดว่าด้วยความเป็ นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนู ญ และศึกษาเกีย่ วกับหลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล และวิวฒ
ั นาการทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว รวมตลอดไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบ
เกีย่ วกับพรรคการเมือง และกระบวนการเลือกตัง้ ในประเทศประชาธิปไตยต่างๆ
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LAW6202 กฎหมายปกครองชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Administrative Law
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาและลักษณะของฝา่ ยปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้การ
ตีความกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างของฝา่ ยปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทําของฝ่ายปกครอง หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหลักความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ตลอดทัง้ หลักกฎหมาย
เกีย่ วกับบุคลากรและทรัพย์สนิ ของฝา่ ยปกครอง และหลักกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมกฎหมายฝา่ ยปกครอง
LAW6203 กฎหมายการเงิ นการคลังชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Law of Advanced Public Finance
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทัวไปเกี
่
ย่ วกับการงบประมาณ การภาษีอากร ทฤษฎีเกีย่ วกับ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากร ในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทัง้ แนวความคิดเกีย่ วกับอํานาจรัฐสภาและรัฐบาลในการ
ควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ
LAW6204 ปัญหากฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Selected Problems in Public Law
ั หาต่ า งๆ ว่า ด้ว ย การเลือกตัง้ พรรคการเมือ ง และมาตรการของผู้ใ ช้อํา นาจของทาง
ศึก ษาป ญ
การเมืองตามรัฐธรรมนู ญ ตลอดทัง้ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนู ญและปญั หากฎหมายว่าด้วย
สิทธิเสรีภาพของการเมือง ศึกษาปญั หาต่างๆ ว่าด้วยการควบคุมการกระทําของฝ่ายปกครอง การใช้ดุลพินิจ
ของฝา่ ยปกครอง ตลอดทัง้ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองของไทย
LAW6205 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Procedure Law
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครอง เขตอํานาจของศาลปกครอง หลักการพื้น ฐานใน
กระบวนวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง รูปแบบคําร้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดําเนินกระบวนวิธี
พิจ ารณาคดีป กครอง การควบคุ ม มิใ ห้ข ดั ต่ อ กฎหมายโดยศาลปกครอง การคุ้ม ครองชัว่ คราวก่ อ นมีคํา
พิพากษา การระงับกระบวนวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง คําพิพากษาและผลของคําพิพากษาในคดีปกครอง การ
บังคับตามคําพิพากษา ทัง้ นี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครองของ
ต่างประเทศด้วย
LAW6208 กฎหมายองค์กรธุรกิ จชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Business Organizations Law
ศึกษาทฤษฎีและหลักการของกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท สถาบันการเงินต่ างๆ บทบาทขององค์กร
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งองค์ก รต่ า งๆ ในธุ ร กิจ การควบคุ ม การกํา กับ การประกอบธุ ร กิจ เปรีย บเทีย บกับ
ต่างประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญีป่ นุ่ กฎหมายเกีย่ วกับสถาบันการเงิน
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LAW6209 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิ น
3 (3-0-6)
Financial Institution Law
ศึกษาบทบาทของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการธนาคาร
พาณิชย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการธนาคาร เช่น พระราชบัญญัตกิ ารธนาคาร พระราชบัญญัตคิ วบคุม
การแลกเปลีย่ นเงิน พระราชบัญญัตเิ งินตรา ตลอดจนข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย
LAW6210 กฎหมายภาษีอากรชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Taxation Law
ศึกษาความรู้พน้ื ฐานในทางเศรษฐกิจอันเกีย่ วด้วยภาษีอากรทัวไปโดยเฉพาะภาษี
่
เงินได้และภาษี
ผูบ้ ริโภค ศึกษาเนื้อหาและปญั หาของกฎหมายภาษีเงินได้ทงั ้ ของบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล และปญั หาของ
กฎหมายภาษีผบู้ ริโภค ทัง้ ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร แนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงของ
กฎหมายภาษีเงินได้และกฎหมายภาษีผู้บริโ ภค นอกจากนี้ ยงั ศึกษาการวางแผนภาษีใ นส่ว นที่ เกี่ย วกับ
กฎหมายภาษีเงินได้และกฎหมายภาษีผบู้ ริโภคด้วย
LAW6211 กฎหมายการค้าและการลงทุน
3 (3-0-6)
Investment and Trade Law
ศึกษากฎหมายและปกติประเพณีในทางการค้าระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่ง การประกันภัย การระงับข้อพิพาททางการค้า การ
ขัดกันแห่งกฎหมาย การขอสินเชื่อในทางการค้า การตัง้ สํานักงานสาขาในต่างประเทศ การใช้ตวั แทนค้าต่าง
ตลอดจนการลงทุนระหว่างประเทศ และเรื่องอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
LAW6212 ปัญหากฎหมายธุรกิ จ
3 (3-0-6)
Selected Problems in Business Law
ศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในกฎหมายธุรกิจ เช่น ปญั หาการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปญั หาใน
ธุรกิจการค้าการค้าในอสังหาริมทรัพย์ ปญั หาในทางการค้าระหว่างประเทศ ปญั หาการประนอมหนี้และปญั หา
อื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั ทีส่ าํ คัญ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
5.1.2.3 กลุ่มวิชาเลือก
LAW6301 หลักและปญั หาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Principles and Public Economic Law
ศึกษาความคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการ อิทธิพลของความคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการทีม่ ตี ่างการเปลีย่ นแปลง
ในโครงสร้างของกฎหมายมหาชนของรัฐเสรีประชาธิปไตย โดยลักษณะของการกระทําทางเศรษฐกิจของรัฐ
ทัง้ ในรูปของการใช้อาํ นาจควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน และในรูปของวิสาหกิจมหาชนต่างๆ ข้อ
ความคิดว่าด้วยการกระทําในการปกครอง (Administrative Juristic Act) เกีย่ วกับเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะ
ของผลทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนของการกระทําทางปกครองเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
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LAW6302 กฎหมายปกครองฝรังเศส
่
3 (3-0-6)
French Administrative Law
ศึกษาพืน้ ฐานทางรัฐธรรมนูญและวิวฒ
ั นาการของกฎหมายปกครองฝรังเศส
่ ระบบกฎหมายปกครอง
ฝรังเศส
่ ความหมาย ทีม่ า ลักษณะพิเศษของกฎหมายปกครองฝรังเศส
่ และการจัดโครงสร้างทางปกครองใน
ฝรังเศส
่
หลักพืน้ ฐานในกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง อันได้แก่ โครงสร้างและผูพ้ พิ ากษาศาลปกครอง
ทัง้ หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาที่ปกครองและศาลยุติธ รรม ศาลคดีขดั กัน ลักษณะและประเภทของคดี
ปกครองทีศ่ าลปกครองมีอํานาจพิจารณา กระบวนวิธพี จิ ารณาความปกครอง หลักในการควบคุมการกระทํา
ทางปกครอง
LAW6303 กฎหมายปกครองเยอรมัน
3 (3-0-6)
German Administrative Law
ศึกษาพืน้ ฐานทางรัฐธรรมนูญและวิวฒ
ั นาการของกฎหมายปกครองเยอรมัน ระบบกฎหมายปกครอง
เยอรมัน ความหมาย ทีม่ า ลักษณะพิเศษของกฎหมายปกครองเยอรมัน และการจัดโครงสร้างทางปกครองใน
เยอรมัน หลัก พื้นฐานในกฎหมายปกครองโดยเฉพาะหลัก ความชอบด้วยกฎหมาย ทฤษฎีนิติกรรมทาง
ปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองในชัน้ เจ้าหน้าที่ สัญญาทางปกครองความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
และเจ้าพนักงาน หลักพื้นฐานในกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง อันได้แก่ โครงสร้างและผู้พพิ ากษาศาล
ปกครองทัง้ หลายของสหพันธรัฐ เขตอํานาจศาลปกครองและศาลอื่น ลักษณะและประเภทของคดีปกครองที่
ศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณา วิธพี จิ ารณาของศาลปกครอง หลักในการควบคุมการกระทําและนิตกิ รรมทาง
ปกครอง
LAW6304 กฎหมายเลือกตัง้ และกฎหมายรัฐสภาชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Election Law and Advance Parliament law
ศึกษาวิวฒ
ั นาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและต่างประเทศ การเข้าสู่ตําแหน่ งของสมาชิกรัฐสภา
ระบบการเลือกตัง้ ประเทศต่างๆ กฎหมายเลือกตัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ อํานาจหน้าทีข่ องรัฐสภาใน
การจัดทํากฎหมาย การควบคุมฝา่ ยบริหารและฝา่ ยตุลาการ และอํานาจหน้าทีอ่ ่นื ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
กลไกและการจัดระบบองค์กรของรัฐสภา โดยเน้นบทบาทของพรรคการเมืองในชัน้ ตอนต่างๆ ดังกล่าว
LAW6305 กฎหมายธุรกิ จเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Business Law
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายเกีย่ วกับสัญญาธุรกิจทีส่ ําคัญ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ
ขาย กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายตั ๋วเงิน และการชํา ระหนี้ใ นทางการค้า รูปแบบใหม่ พร้อมทัง้
ประเด็นทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายและหลักปฏิบตั ขิ องระบบคอมมอนลอร์
และระบบซีวลิ ลอร์
LAW6306 ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
Selected Problems in Intellectual Property
ศึกษาหลักกฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร
และลิขสิทธิตามกฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศทีน่ ่าสนใจ เช่น กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
์
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อังกฤษ หรือประเทศภาคพื้นยุ โรป ตลอดจนคดีสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายดัง กล่าวในต่ างประเทศ รวมทัง้
กฎหมายระหว่างประเทศ
LAW6307 ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป
3 (3-0-6)
Selected Problems in European Union Law
ศึกษาและสัมมนาวิวฒ
ั นาการทางกฎหมายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปจากสมาคมถ่าน
หิน และเหล็ก ตลาดร่ ว มยุ โ รป ประชาคมยุ โ รป ยุ โ รปตลาดเดี่ย วถึง สหภาพยุ โ รป หลัก เสรีภ าพในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า เงินทุน และบุคคล สถานะทางกฎหมายของสหภาพยุโรป ศึกษากฎหมายสหภาพยุโรปทัง้
ในแง่มุมของสถาบันและความสัมพันธ์ภายนอกกับบุคคลในบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลสิทธิ
มนุ ษ ยชนของยุ โ รป นโยบายร่ ว มของสหภาพยุ โ รปด้า นต่ า งๆ เช่ น นโยบายเกษตรร่ ว ม การเงิน และ
อุตสาหกรรมร่วม ฯลฯ
LAW6308 กฎหมายฟื้ นฟูกิจการและล้มละลาย
3 (3-0-6)
Bankruptcy and Business Reorganization
ศึกษาวิวฒ
ั นาการ ทฤษฎีและหลักการฟื้ นฟูกจิ การและหลักการล้มละลาย ความจําเป็ นทีต่ ้องมีการ
ฟื้นฟูกจิ การ ความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจโดยรวม ขัน้ ตอน วิธกี ารฟื้ นฟูกจิ การ ศึกษากระบวนการพิจารณาคดี
ล้มละลาย ปญั หากฎหมายและวิธปี ฏิบตั ิท่สี ําคัญเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย บทบาทของ
ผูล้ ม้ ละลาย เจ้าหนี้ผเู้ ป็ นโจทก์ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ปญั หาเกีย่ วเนื่องระหว่างพิทกั ษ์ทรัพย์ชวคราวและ
ั่
ั
การพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปญหาและผลกระทบต่อการปลดจากการเป็ นผูล้ ม้ ละลาย
LAW6309 ปัญหากฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
3 (3-0-6)
Selected Problems in Antitrust Law
ศึกษาปญั หาและวิธีการแก้ปญั หาในเรื่องการผูกขาดทางการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ
ปญั หาการออกกฎหมายพิเศษ เพื่อควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปญั หาการปฏิบตั ิท่มี ชิ อบ
ในทางการค้า ปญั หาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายควยคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและ
การค้า
LAW6310 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
3 (3-0-6)
Electronic Commerce Law
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของการนําเอาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การทําสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ แทนการทําสัญญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายที่มตี ่อกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะต่างๆ จากการนําเอาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
แสดงเจตนาผูกนิตสิ มั พันธ์แทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปญั หาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อพัฒนาการทางกฎหมาย
ของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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LAW6311 ปัญหากฎหมายเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Selected Problems in Information Technology Law
ศึกษาปญั หาและพัฒนาการของปญั หากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับปรากฏการณ์ทางสังคมและเทคโนโลยีซง่ึ
กํา ลัง พัฒ นาไปสู่สงั คมข้อ มูลข่า วสาร โดยเน้ น ศึก ษากฎหมายอันเกิด จากการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่
LAW6312 สัญญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Contract
ศึกษาทฤษฎีและโครงสร้างของสัญญาระหว่างประเทศ สัญญาระหว่างประเทศทีส่ าํ คัญ : สัญญาร่วม
ทุน สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ สัญญาขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิระหว่าง
ประเทศ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างประเทศทีส่ าํ คัญประเภทต่างๆ การร่าง ตรวจ และพิจารณา
สัญญาระหว่างประเทศ การเจรจาต่ อรองเกี่ยวกับสัญญาระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทของสัญญา
ระหว่างประเทศ
LAW6313 กฎหมายหลักทรัพย์ชนั ้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Security Law
ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งหนี้ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงํากิจการ การกระทําอันไม่เป็ น
ธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และปญั หากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน และในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น
LAW6314 กฎหมายประกันภัยชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Insurance Law
ศึกษาแนวความคิดและวิวฒ
ั นาการของประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการ
พัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎีกฎหมายประกันภัยชัน้ สูง
ซึง่ เกีย่ วกับหลักการใช้ การตีความและการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื่อเป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมและ
ควบคุมการประกอบธุรกิจการประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ปญั หาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อกฎหมายประกันภัย
LAW6315 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Transportation Law
ั หากฎหมายรับ ขนระหว่ า งประเทศ ไม่ ว่ า จะเป็ น การรับ ขนทางบกและทะเลตาม
ศึก ษาป ญ
พระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กฎหมายรับขนทางบกและกฎหมายขนส่งต่อเนื่ องหลาย
รูปแบบ โดยศึกษาทัง้ กฎหมายภายในของประเทศไทยเปรียบเทียบกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
LAW6316 ปัญหากฎหมายการเดิ นอากาศและอวกาศ
3 (3-0-6)
Selected Problem in Aviation and Aerospace Law
ศึกษาสัมมนากฎหมายการบินพลเรือนระหว่างประเทศและภายในประเทศ องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อํานาจอธิปไตยเหนือน่ านฟ้า สิทธิการบิน กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการ
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ขนส่งทางอากาศ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการกระทําผิดบนอากาศยาน การก่อการร้ายจีเ้ ครื่องบินและการลงโทษ
ศึกษาหลักกฎหมายอวกาศและปญั หาทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่างๆ ในอวกาศ บ่อเกิดกฎหมายอวกาศ คํานิยาม
และขอบเขตของกฎหมายอวกาศ เสรีภาพในอวกาศ การใช้อวกาศอย่างสันติและสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
LAW6317 ปัญหากฎหมายพยาน
3 (3-0-6)
Selected Problems in Law of Evidence
ศึกษากฎหมายลักษณะพยาน หลักฐานในระบบคอมมอนลอร์และระบบซี วลิ ลอร์ อันได้แก่ ศึกษา
หลักเกณฑ์กฎหมายนี้ทงั ้ ในทางคดีแพ่งและในทางคดีอาญาอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมายไทย ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาในการสืบพยาน
LAW6318 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Criminal Procedure
ศึกษาประวัติ วิวฒ
ั นาการ และปรัชญาของกฎหมาย วิธพี จิ ารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่างๆ
ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญากับการคุม้ ครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย บทบาท
ของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาในสังคมไทยที่มคี วามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ในทางการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นการศึกษาปญั หาทีเ่ กีย่ วข้อง
LAW6319 กฎหมายอาญาชัน้ สูงและอาชญากรรมทางธุรกิ จ
3 (3-0-6)
Advance Criminal Law and Business Criminal
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างความผิดอาญา ตามแนวความคิดของประเทศที่ใช้ระบบซีวลิ ลอร์
และคอมมอนลอร์ วิเคราะห์ปญั หาและพัฒนาการทางความคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาอาชญากรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทัง้ การหอกเงินทีไ่ ด้รบั จากการ
ประกอบอาชญากรรม
LAW6320 กฎหมายสัญญาและการละเมิดชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Contract and Tort Law
ศึก ษาแนวความคิด ทฤษฎี และประวัติศ าสตร์ข องหลัก พื้น ฐานในกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
ลักษณะสัญญาและละเมิด โดยวิเคราะห์จากทางทฤษฎีและแนวคําพิพากษา ตลอดจนปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในทาง
ปฏิบตั เิ ปรียบเทียบกับต่างประเทศ
LAW6321 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่งชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Civil Procedure
ศึกษาประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งของต่างประเทศทีส่ าํ คัญ หรือซึง่ เป็ นทีม่ าของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง หลักการและ
วิธพี จิ ารณาความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง (ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลครอบครัวและเยาวชน) หลักการวิธี
พิจารณาโดยอนุ ญาโตตุ ลาการ วิเคราะห์กระบวนพิจารณาความคดีแพ่งสามัญ คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง การ
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ
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LAW6322 ประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
History of Public Law
ศึกษากําเนิดและวิวฒ
ั นาการของข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) และ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของการสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญนิยมในประเทศไทย
LAW6323 กฎหมายอุตสาหกรรมชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Industrial Law
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและวิวฒ
ั นาการของกฎหมายอุตสาหกรรม ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรม
และการผลิตในส่วนที่เป็ นปจั จัยสําคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยังยื
่ น โดยเน้ นถึงมาตรการในการกําหนดทําเลที่ตงั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้
วัตถุดบิ พลังงาน เครื่องจักรกล การจัดสรรทรัพยากรการผลิต การควบคุมการผลิต การป้องกันอุบตั ิเหตุ
อันตราย การสร้างเสริมความปลอดภัยในการทํางาน การกําจัดมลพิษ (ด้านกาก ขยะ นํ้าเสีย และอากาศเป็ น
พิษ) การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การลดการสูญเสีย การประเมินความเสีย่ ง มาตรฐาน ISO9000 ISO14000 เป็ น
ต้น โดยทํา การศึก ษาและเปรีย บเทีย บกับ กฎหมายและมาตรฐานระหว่า งประเทศในการบริห ารจัด การ
อุตสาหกรรมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในประเทศไทย เป็ นต้น
LAW6324 ปัญหากฎหมายภาษี อากร
3 (3-0-6)
Theory of Tax law
ศึกษาทฤษฎีทวไปเกี
ั่
่ยวกับภาษีอากร โดยศึกษาวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากรในระบบการ
ปกครองต่ า งๆ โดยเฉพาะระบบประชาธิป ไตย ศึก ษาความหม ายและขอบเขตภาษี อ ากร ตลอดจน
ความสัมพันธ์กบั ศาสตร์อ่นื และกฎหมายอื่น รวมทัง้ ทีม่ าและโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร ศึกษาหลักการ
พืน้ ฐานของกฎหมายภาษีอากร ได้แก่ หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเสมอภาค หลักความจําเป็ น
หลักการใช้และการตีความกฎหมาย หลักเกีย่ วกับความรับผิดชอบทางภาษีอากร เช่น การเกิด การร่วม การ
ระงับ การขอคืนภาษีอากร หลักเกีย่ วกับโทษทางภาษีอากร หลักอธิปไตย เป็ นต้น รวมทัง้ ศึกษาวัตถุประสงค์
และนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในด้านต่างๆ ทีส่ ําคัญ คือ ด้านการคลัง สังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบ
ทางการเมือง
LAW6325 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Tax Law
ศึกษาประวัติความเป็ นมา พัฒนาการทางทฤษฎี หลักการสําคัญ ตัวบทกฎหมายและทางปฏิบตั ิ
ต่างๆ เกีย่ วกับภาษีอากรประเภทต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจําหน่ายจ่ายโอนหรือธุรกรรมข้ามชาติต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นการลงทุน การค้า หรือ การให้บริการระหว่างประเทศ ทัง้ ในส่วนของกฎหมายภายในของไทยและใน
ส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุ สญ
ั ญาทางภาษีท่ปี ระเทศไทยทํากับต่างประเทศ หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะศึกษาปญั หาเกีย่ วกับการเลีย่ งภาษีอากรระหว่างประเทศ และมาตรการ
ตอบโต้ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศด้วย
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LAW6326 ปัญหากฎหมายการเงิ นและการธนาคารระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Selected Problems in International Monetary and Banking Law
ศึกษาลักษณะทัวไปของเงิ
่
น การควบคุมปริมาณเงิน ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ การค้าระหว่าง
ประเทศ การส่งสินค้าออกและสังสิ
่ นค้าเข้า สัญญาซื้อขายและเอกสารระหว่างประเทศ วิธกี ารชําระเงินตรา
ต่างประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิตและการให้สนิ เชื่อ การค้า ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยนดุลชําระเงินระหว่างประเทศ ธนาคารระหว่างประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชี ย กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ และธนาคารโลก
LAW6327 ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในธุรกิ จระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Environmental Issue in International Transaction
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้เป็ นมาตรฐานในการลงทุน ซึง่ ไม่ใช่มาตรการ
ทางกฎหมาย อาจเป็ นสากลหรือไม่กไ็ ด้ การผลิตสินค้า การนํ าเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดทัง้ บทบาทของ
มาตรการและกฎเกณฑ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระดับภายในและระหว่างประเทศทีม่ ตี ่อการพัฒนาธุรกิจแบบ
ยังยื
่ น อีกทัง้ ปญั หาการนํามาตรการด้านสิง่ แวดล้อมมาเป็ นเครื่องมือในการกีดกันสินค้าระหว่างประเทศ
LAW6328 กฎหมายสิ่ งแวดล้อมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Environmental Law
ศึก ษาขอบเขตและวิวฒ
ั นาการของกฎหมายสิง่ แวดล้อ มของประเทศไทยและประเทศตัว อย่ า ง
โดยเฉพาะจากประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายต่างๆ กัน (เช่น ระบบ Civil Law กับระบบ Common Law) เพื่อ
นํามาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ใน
การคุ้มครองสิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเน้ นหนักในเรื่องการแก้ไขปญั หามลพิษ
(Pollution) การตัดต่อพันธุกรรม (Genetic Engineering) การตรวจสอบและการประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อม
(Environment Auditing) และการระงับข้อพิพาทนอกศาล (Alternative Dispute Resolution)
LAW6329 ปัญหากฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
3 (3-0-6)
Selected Problems in Consumer Protection Law
ศึกษาถึงหลักการ เหตุผล และแนวคิดทีท่ ําให้เกิดความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
มาตรการต่างๆ ทางกฎหมายทีใ่ ช้เพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค วิธกี ารบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนมาตรการทีใ่ ช้
เพื่อเยีย วยาแก่ผู้บริโ ภค ซึ่งได้ร ับความเสียหาย และศึก ษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมายคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ รวมถึงปญั หาต่างๆ อันเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
LAW6331 อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Commercial Arbitration
แนวคิดเกีย่ วกับการระงับของพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้า โดยใช้อนุญาโตตุลาการ
ทางการค้าระหว่างประเทศ ปญั หาขอบเขตอํานาจอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโตตุลาการ การเลือกใช้
กฎหมายและกระบวนการพิจารณา ผลของคําวินิจฉัยชีข้ าดและความเห็นของอนุญาโตตุลาการ และการบังคับ
ตามคําวินิจฉัยชีข้ าดนัน้

- 19 -

LAW6332 กฎหมายเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Economic Law
ศึกษากฎเกณฑ์เกีย่ วกับสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการรวมตัวทางการค้า
ของกลุ่มประเทศต่างๆ เช่นกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป NAFTA APEC บทบาทหน้าทีแ่ ละสิทธิประโยชน์
ระหว่างกัน รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ทีม่ ตี ่อประเทศคู่คา้ องค์การค้าโลก (WTO) ความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีศุลกากร (GATT) มาตรการต่างๆ ของรัฐในการป้องกันการกระทําไม่
เป็ นธรรมในการค้าระหว่างประเทศ
LAW6333 ศาลรัฐธรรมนูญและวิ ธีพิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Constitutional Court and Constitutional Court Procedure
ศึกษาแนวคิดพืน้ ฐาน ตลอดจนภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ พัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ ขอบเขต
อํานาจศาลรัฐธรรมนู ญ หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีรฐั ธรรมนู ญ เงื่อนไขการพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ การคุ้มครองชัวคราวในคดี
่
รฐั ธรรมนู ญ ทฤษฎีว่าด้วยคําวินิจฉัยและผลของคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนู ญ การบังคับคดีรฐั ธรรมนู ญ ทัง้ นี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนู ญ และวิธี
พิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญในต่างประเทศ
LAW6334 กฎหมายปกครองอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Administrative Law
ศึกษาพืน้ ฐานทางรัฐธรรมนูญและวิวฒ
ั นาการของกฎหมายปกครองอังกฤษ ระบบกฎหมายปกครอง
อังกฤษ ความหมาย ทีม่ า ลักษณะพิเศษของกฎหมายปกครองอังกฤษ และการจัดโครงสร้างการปกครองใน
อังกฤษ หลักพืน้ ฐานในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง อันได้แก่ โครงสร้างและผู้พพิ ากษาศาลปกครอง
ทัง้ หลาย เขตอํานาจปกครองและศาลยุติธรรม ศาลคดีขดั กัน ลักษณะและประเภทของคดีปกครองมีอํานาจ
พิจารณา กระบวนวิธพี จิ ารณาความปกครอง หลักในการควบคุมการกระทําทางปกครอง
LAW6335 กฎหมายปกครองท้องถิ่ นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Local Government Law
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้นื ฐานในการการปกครองท้องถิ่น หลักนิติรฐั การกระจายอํานาจการ
ปกครอง การจัดองค์กรและรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ขอบเขตอํานาจหน้าที่การปกครองท้องถิ่น การ
บริหารและสภาท้องถิ่น การงบประมาณท้องถิ่น การภาษีอากรท้องถิ่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มอเมริกาและยุโรป ที่ควรเป็ นกรณีศกึ ษานโยบายและปญั หาของ
ประเทศไทยในการจัดการปกครองท้องถิน่
LAW6336 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Public Service
ศึก ษาแนวคิด และทฤษฎีพ้นื ฐานเกี่ยวกับการบริห ารสาธารณะของรัฐ ประเภทของการบริก าร
สาธารณะ รูปแบบและสถานภาพทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิ จ การใช้อํานาจของรัฐในการจัดทําบริการ
สาธารณะ การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มอเมริกาและยุโรป ที่
ควรเป็ นกรณีศกึ ษานโยบายและปญั หาของประเทศไทยในการจัดทําบริการสาธารณะ
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LAW6337 กฎหมายเกี่ยวกับภาษี อากรท้องถิ่ น
3 (3-0-6)
Local Government Taxation Law
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพน้ื ฐานเกีย่ วกับการภาษีอากรท้องถิน่ ขอบเขต อํานาจหน้าทีใ่ นการจัดเก็บ
ภาษีอากรท้องถิน่ ฐานภาษีอากรท้องถิน่ อัตราภาษีอากรท้องถิน่ การจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น การจัดสรร
ภาษีอากรจากรัฐบาลกลางสู่การปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน กลุ่มอเมริกาและยุโรป ที่ควรเป็ นกรณีศึกษานโยบายและปญั หาของประเทศไทยในการ
จัดเก็บภาษีอากรท้องถิน่
LAW6338 กฎหมายแรงงานชัน้ สูง
3 (3-0-6)
Advance Labor Law
ศึกษาทฤษฎีเกีย่ วกับแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงาน สถานะทางกฎหมายและบทบาทของสหภาพ
แรงงาน องค์แรงงานระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์และปญั หาของกฎเกณฑ์ขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศกับกฎหมายแรงงานไทย
5.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ
LLD101 ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางกฎหมายเชิ งปริมาณขัน้ สูง
3 (1-3-3)
Advanced Legal Quantitative Research Methodology
ความหมายและลักษณะทัวไปของการวิ
่
จยั เชิงปริมาณ ระเบียบวิธวี จิ ยั ประเภทวิจยั การออกแบบ
การวิจยั การดําเนินการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และ
การนําเสนอข้อมูลในการวิจยั เชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและรายงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางกฎหมายเชิ งคุณภาพขัน้ สูง
3 (1-3-3)
Advanced Legal Qualitative Research Methodology
ความหมายและลักษณะทัวไป
่ ระเบียบวิธวี จิ ยั ประเภทวิจยั การออกแบบการวิจยั การดําเนินงาน
วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มสี ่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็ น
รายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action
Research) การเขียนโครงร่างและรายงานวิจยั เชิงคุณภาพ
LLD102

LLD103

การประเมิ นงานวิจยั
3 (1-3-3)
Evaluation Research
ความหมายและลักษณะทัวไปของการประเมิ
่
นงานวิจยั แนวทางในการประเมินงานวิจยั ทัง้ การวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขัน้ ตอนและแนวทางการประเมินทฤษฎีและแบบจําลอง (Model) ทีใ่ ช้ในงานวิจยั
การประเมินแหล่งทีม่ าและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประเมินการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผล และอภิปรายผลการวิจยั การประเมินงานวิจยั ตาม
โครงสร้างของรายงานการวิจยั
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LLD104

ดุษฎีบณ
ั ฑิ ตสัมมนา
3 (0-6-3)
Doctoral Seminar
สัมมนาในหัวข้อที่จะนํ าไปสู่การทําดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญใน
หัวข้อดังกล่าว โดยจัดทําเป็ นรายงานผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (0-6-3)
Doctoral Dissertation Seminar
สัมมนาในหัวข้อที่นิสติ ต้องการทําดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของกรรมการที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผสู้ อน ซึง่ ผลการศึกษาต้องอยู่ในขัน้ ของการพัฒนาเป็ นดุษฎีนิพนธ์ได้ในอนาคต
LLD105
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