หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program in Laws

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.ม. (นิติศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Laws (Laws)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.M. (Laws)

3. ปรัชญา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
มหาบั ณฑิตด้านนิ ติศาสตร์ ให้ มีความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านกฎหมายอาเซียน เพื่อให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีทาง
นิติศาสตร์ อย่างเชื่อมโยงกับความเป็นจริง ให้เป็นบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าวิจัยศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการวิชาการด้านนิติศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมาย
มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของกฎหมายคือความยุติธรรมและอุดมการณ์ของวิชาชีพกฎหมาย
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

4. วัตถุประสงค์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะด้าน
(2) มีความสามารถทางนิติศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีและมีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและในระดับนานาชาติ

(3) มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในสาขานิติศาสตร์ โดยเฉพาะการบูรณา
การทางกฎหมายของอาเซียน พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ของตนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถศึกษา
ค้นคว้าความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีภาวะผู้นา มีจิตใจที่ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

5. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9
3. การตีพิมพ์ผลงานทางวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดย คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิม พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้(Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและ/ หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย คณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิ สระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สามารถประกอบอาชี พ ได้ ทั้ ง
ในภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ
ประจาสานักงานกฎหมายระหว่างประเทศ ทนายความอิสระ ทนายความประจาสานักงานกฎหมายในประเทศ
นักวิจัย อาจารย์ ผู้พิพากษาอัยการตารวจ ทหาร นิติกร ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต่าง ๆ และอาชีพอิสระ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
จานวนหน่วยกิต
หลักสูตร
แผน ก แบบ แผน ก แบบ
ก1
ก2
1) หมวดวิชาบังคับ
12
2) หมวดวิชาเลือก
12
3) วิชาวิทยานิพนธ์
36
12
4) วิชาการศึกษาอิสระ
รวมจานวนหน่วยกิต
36
36

แผน ข
12
18
6
36

8. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้
IS017001** ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
English for Legal Research
IS017002** ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
Legal Research Methodology
IS017003
นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
Philosophy of Law
IS017004
ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 3 (3-0-6)
Legal and Justice System of ASEAN Countries
** นักศึกษาต้องสอบผ่าน โดยการประเมินผลแบบ S และ U
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2. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่กาหนดให้เลือกหรือเปิดเพิ่มเติมในภายหลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
IS017005
กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Contract and Torts Law
IS017006
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Commercial Law
IS017007
กฎหมายอาญาขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Criminal Law
IS017008
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Criminal Procedure Law
IS017009
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในอาเซียน 3 (3-0-6)
Law and Policy on Trade and Investment in ASEAN
IS017010
กฎหมายแรงงานเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Labor Law
IS017011
กฎหมายภาษีอากรเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Tax Law
IS017012
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Law on Evidence
IS017013
กฎหมายป้องกันการผูกขาดขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Antitrust Law
IS017014
กฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Environmental Law
IS017015
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Investment in Natural Resources Law
IS017016
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Human Rights Law
IS017017
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Constitution Law
IS017018
กฎหมายปกครองขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Administrative Law
IS017019
กฎหมายและนโยบายเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Economic Law and Policy
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IS017020
IS017021
3. วิชาวิทยานิพนธ์
IS017898
IS017899

กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ
International Commercial Law
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศขั้นสูง
Advanced International Organization Law

3 (3-0-6)

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis

36 หน่วยกิต

3 (3-0-6)

12 หน่วยกิต

4. วิชาการศึกษาอิสระ
IS017897
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

IS 017 898
IS017001
IS017002
IS017003
IS017004

วิทยานิพนธ์
Thesis
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
English for Legal Research
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
Legal Research Methodology
นิติปรัชญา
Philosophy of Law
ระบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Legal and Justice System of
ASEAN Countries
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แผน ก แบบ
ก1
9

หน่วยกิต
แผน ก แบบ
ก2
-

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

9
9

12
6

12
6

แผน ข
-

5

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

IS017898
IS017XXX
IS017XXX
IS017XXX
IS017XXX

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แผน ก แบบ
ก1
9

หน่วยกิต
แผน ก แบบ
ก2
-

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

9
18

12
18

12
18

แผน ก แบบ
ก1
9

หน่วยกิต
แผน ก แบบ
ก2
-

-

6

-

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

-

3 (3-0-6)

-

-

3 (3-0-6)

9
27

9
27

9
27

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

IS017898
IS017899
IS017XXX
IS017XXX
IS017XXX

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แผน ข
-

แผน ข
-
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

IS017898
IS017899
IS017897
IS017XXX

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิชาเลือก
Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แผน ก แบบ
ก1
9

หน่วยกิต
แผน ก แบบ
ก2
-

-

6

-

-

-

6

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

9
36

9
36

9
36

แผน ข
-

10. คาอธิบายวิชา
IS017001

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
English for Legal Research
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ไวยากรณ์ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาทักษะการอ่านเอกสารกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ ศัพท์
เฉพาะทางกฎหมาย การฝึกการอ่านบทความด้านนิติศาสตร์ คาวินิจฉัยของศาล และกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ
Essential grammar for developing English legal document reading skills; legal
technical terms; reading practice on English law articles, court decisions, and laws
IS017002
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
Legal Research Methodology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ การค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง า น วิ จั ย วิ ธี ก า ร อ้ า ง อิ ง จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ก า ร ท า วิ จั ย แ น ว ท า ง
การนาเสนองานวิจัยทั้งในรูปแบบข้อเขียนและด้วยวาจา และการตีพิมพ์งานวิจัย
Principles and methods of legal research, researching, database searching, practice
in writing a proposal, analysis, research report writing, citation, research ethical standards,
guidelines for research presentation in both written and oral forms, and research publishing
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IS017003

นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
Philosophy of Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
รากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ แนวคิดกระแสหลักในทางนิติปรัชญา เช่น
แนวคิดสานักกฎหมายธรรมชาติ สานักกฎหมายบ้านเมือง สานักประวัติศาสตร์ สานั กสังคมวิทยาทางกฎหมาย
สานักสัจจนิยมทางกฎหมาย นิติศาสตร์เชิงวิพากษ์ และนิติสตรีศาสตร์ การให้เหตุผลทางกฎหมายและเหตุผล
ทางด้านอื่นๆ ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย การวิเคราะห์ทฤษฎีที่
ศึกษากับสภาพปัญหาปัจจุบันและกฎหมาย
Fundamental issues of legal theories and jurisprudential theories; mainstream of
legal philosophy, i. e. natural law school, legal positivism, historical school, sociological
jurisprudence, legal realism, critical legal theory, and feminist jurisprudence; philosophical issues
of reasoning; discourse on justice; problems associated with legal sanctions; analysis of the
theories to describe current issues and laws
IS017004
ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 3 (3-0-6)
Legal and Justice System of ASEAN Countries
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระบบการศึกษากฎหมายและการประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน อิทธิพลของระบบคอมมอนลอว์ ซีวิวลอว์ และกฎหมายอิสลาม ในระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎหมายคัดสรรหลักบางฉบับของประเทศสมาชิก
อาเซียน
Legal system, justice system, legal education system, and legal profession of
ASEAN countries; influence of Common Law, Civil Law, and Islamic Law in the legal system and
justice system of ASEAN countries; some selected major laws of ASEAN countries
IS017005
กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Contract and Torts Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ห ลั ก ก า ร แ น ว ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ก ฎ ห ม า ย สั ญ ญ า แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ล ะ เ มิ ด
ความเสียหายและการเยียวยาความเสียหาย บทบาทของกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดในการ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม การสัมมนาในปัญหาปัจจุบันของกฎหมายสัญญาและละเมิด กฎหมายสัญญาและ
ละเมิดของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
Principles, concepts, and theories of contract and torts law; damage and remedies;
roles of contract and torts law on social justice; seminar on selected current issues of contract
and torts law; contract and torts law of some selected ASEAN countries
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IS017006

กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Commercial Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักกฎหมายพาณิชย์ของระบบคอมมอนลอว์ และระบบซีวิลลอว์ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ไทยและกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในลักษณะซื้อขาย ลักษณะตั๋วเงิน ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท การ
ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาปัจจุบันในกฎหมายพาณิชย์ไทยและประเทศอาเซียน
Principles of commercial law of common law and civil law systems; in comparing
with commercial law of Thailand and other ASEAN countries relating to sales, negotiable
instruments, and partnerships and companies; researching, analyzing, and proposing guidelines
for Thai and ASEAN commercial law amendment
IS017007
กฎหมายอาญาขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Criminal Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลั กการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความผิ ดและความรับผิ ดทางอาญา การคุ้มครองสิ ทธิ
มนุ ษ ยช นในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอาญา กฎ หมายอาญาที่ ส าคั ญ ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
การสั ม มนาปั ญ หาปั จ จุ บั น ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอาญาในประเทศไทยและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
การฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้ากฎหมายและวิเคราะห์ ปัญหาปัจจุบันในการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
Principles, concepts and theories of criminal offenses and sanctions; human rights
protection in the enforcement of criminal law; major criminal law of ASEAN countries; seminar on
selected current issues of criminal law enforcement in Thailand and other ASEAN countries;
researching law and analyzing current issues of criminal law enforcement in Thailand and other
ASEAN countries
IS017008
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Criminal Procedure Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ใ นกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา พั ฒ นาการในกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกในคดีอาญา ประเด็นปัจจุบันในกระบวนการดาเนินคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน การค้นคว้ากฎหมายและวิเคราะห์ ประเด็นปัจจุบันในกระบว นการ
ดาเนินคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
Principles, concepts and theories of criminal procedure law; development of
criminal procedure law; human rights protection in the enforcement of criminal procedure law;
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alternatives criminal justice; selected current issues of criminal procedure and criminal justice
system in Thailand and some other ASEAN countries; practicing to enable students to research
law and analyze current issues of criminal procedure and criminal justice system in Thailand and
other ASEAN countries
IS017009
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในอาเซียน
3 (3-0-6)
Law and Policy on Trade and Investment in ASEAN
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการในอาเซียน นโยบายเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านการค้าและ
การลงทุนในอาเซียน การลดอุปสรรคในการค้าและการลงทุน กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลต่อการพัฒนา ด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียน
การพัฒนากฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในอาเซียน
Law concerning trade in goods and services in ASEAN, policy concerning free trade
area of trade and investment in ASEAN, reducing barriers to trade and investment among ASEAN,
laws and policy concerning the promotion of investment in ASEAN, AEC and its effect to trade
and investment development in ASEAN, development of the laws and policy concerning trade
and investment in ASEAN
IS017010
กฎหมายแรงงานเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Labor Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีกฎหมายแรงงาน นโยบายด้านแรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสั มพันธ์ แรงงานข้ามชาติ ความเป็นธรรมและความยุติธ รรมใน
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานระหว่า งประเทศและผลต่อ โครงสร้ า งกฎหมายแรงงานไทย โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียน การค้นคว้าและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในกฎหมาย
แรงงาน แนวทางในการสร้างความสอดคล้องของระบบกฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
Theories of labor law; national labor policy; relationship of employers and
employees; labor protection law; labor relations law; transnational labor; fairness and justice in
labor laws; the ILO standards and effects to Thai labor law structure; in comparing with law of
some ASEAN countries; researching and analyzing current issues in labor law and the suitable
proposal to harmonize labor law in ASEAN
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IS017011

กฎหมายภาษีอากรเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Tax Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดรากฐานในกฎหมายภาษีอากร ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภาษีอากรและ
กฎหมายการคลัง กับการงบประมาณ การเงินและเศรษฐกิจของรัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีระหว่างประเทศ
ข้อตกลงเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ทฤษฎีและแนวคิดในเรื่องฐานภาษี อัตราภาษี บัญชีภาษี การจัดเก็บภาษี
การวางแผนภาษี การคุ้มครองผู้เสียภาษีโดยกลไกทางกฎหมาย โครงสร้างของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษี
ในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจั ดการจัดเก็บภาษีซ้อน หลักการภาษีอากรประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษี
สรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศ
อาเซียน การค้นคว้าและวิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Theories and fundamental concepts of tax law; relation of tax law, fiscal law to
the budget, finance and economics of the state; theories of international tax system; double
taxation agreements; theories and concepts of tax bases, tax rates, tax accounts, tax collection,
tax planning; legal mechanism to protect tax payers; structure of tax system in Thailand; tax
burden in business, focusing on private and legal entity income tax, value added tax, and tax of
specific business; international treaty on double tax; principles of various taxes including revenue,
customs, and excise, in comparison of Thai law with the law of ASEAN countries; researching and
analyzing the harmony of ASEAN tax laws
IS017012
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Law on Evidence
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิด เกี่ยวกับหลักการในเรื่องพยานหลักฐาน ผลของแนวความคิดใน
เรื่องพยานหลักฐานต่อกฎหมายพยานหลักฐานในปัจจุบัน วิวัฒนาการของกฎหมายพยานหลักฐานในต่างประเทศ
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ กฎหมายพยานหลั ก ฐานของประเทศไทย แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะของกฎหมาย
พยานหลักฐานไทย
Philosophy, theories and concepts related to principles of evidence, impact of the
concept of evidence on present evidence law, evolution of foreign evidence law and effect to
Thai evidence law, solutions for some specific problems of Thai evidence law
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IS017013

กฎหมายป้องกันการผูกขาดขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Anti-Trust Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎี พัฒนาการ และแนวคิดในการเข้าแทรกของรัฐเพื่อป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม ผลกระทบต่อผู้บริโภค เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม
การผูกขาดและกีดกัน ทางการค้า การค้นคว้า วิเคราะห์ประเด็นปัญหาปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ผูกขาดทางการค้า
Theories, evolution, and concepts of state intervention in monopoly and unfair
competition; impacts on consumers, economics and security of the nation; legal measures to
control monopoly and unfair competition; researching and analyzing current monopoly issues
and solutions
IS017014
กฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Environmental Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ
ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน ความเสียหายและความรับผิดในความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
Principles, concepts, and theories of law relating to environment, climate change,
pollution, natural resource, protection of plant and animal genetic and biological diversity; good
governance in environmental management; community rights; environmental damage and
liability; environmental problems in ASEAN
IS017015
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Natural Resources Investment Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีใ นการส่ งเสริ ม และควบคุ ม การลงทุน ในทรั พยากรธรรมชาติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคอาเซียน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรม
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ การเจรจาต่ อ รองและเงื่ อ นไขในการขอรั บ สั ม ปทานเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนส าหรั บ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการลงทุ น ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ การระงับข้อพิพาท แนวทางของกฎหมายในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการลงทุนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
Concept and theories in promoting and controlling natural resources investment;
law on natural resource investment in ASEAN countries; tax concerning natural resources
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industrial; negotiation and conditions of concession for natural resources utilization; claims for
compensation for damage caused by natural resource investment; dispute settlement; legal
approach to prevent natural resource investment problems
IS017016
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Human Rights Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน พั ฒ นาการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล กลไกการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ คุณค่าของสิทธิมนุษยชน การออกกฎหมาย และกลไกการบังคับ
ใช้ที่มีความเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
Concepts, theories and fundamental legal principles concerning human rights;
evolution of human rights; situations of human rights violation in Thailand, ASEAN and
international level; internal and external human rights protection mechanism; value of human
rights; suitable legislation and enforcement mechanism to resolve the human rights violation
problems
IS017017 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Constitutional Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
วิวัฒนาการของแนวความคิดและรูปแบบของรัฐธรรมนูญประเทศตะวันตก หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย หลั ก นิ ติ รั ฐ หลั ก การว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทฤษฎี
รัฐธรรมนูญนิยม แนวความคิดระบบสังคมนิยม รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง ระบบการเมือง การปกครองและ
ระบบพรรคการเมืองของประเทศแม่แบบประชาธิปไตยและสังคมนิยม อิทธิพลของแนวความคิดและรูปแบบของ
รัฐธรรมนูญประเทศตะวันตกและประเทศสังคมนิยมต้นแบบที่มีต่อรัฐธรรมนูญและการปกครองของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การวิเคราะห์ปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
Evolution of concepts and forms of Western constitution; democracy; Rule of Law
principles; principles relating to individual rights and liberties, human rights principles;
Constitutionalism; concepts of socialist system; constitution, political institution, political system,
administrative system, and political party system of some model democratic and socialist
countries; influence of concepts and forms of Western and socialist constitution on constitution
and administration of ASEAN countries; analysis of problems of constitutional law and political
institution of Thailand and ASEAN countries
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IS017018

กฎหมายปกครองขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Administrative Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ประวัติและความเป็ น มาของหลั กการเมืองการปกครองของประเทศตะวันตก เช่น ฝรั่งเศส
เยอรมัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และการจัดโครงสร้างทางปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง
นิติกรรมทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมการกระทาของฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมาย อิ ทธิพลของหลักกฎหมายปกครอง
ตะวันตกที่มีต่อกฎหมายปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน การวิเคราะห์ปัญหากฎหมายปกครองของประเทศ
ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
History of politic and administrative principles of western countries such as France,
Germany, England, and United States, and their administrative structure; theories of administrative
acts; administrative acts; legal principles concerning administrative contracts; administrative
liability and accountability; legal principles relating to the control of administrative acts; principle
of legality; influence of administrative principles of western countries on administrative law of
ASEAN countries; analysis of problems of administrative law of Thailand and ASEAN countries
IS017019
กฎหมายและนโยบายเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Economic Law and Policy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน บทบาทของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Law and policy concerning economic cooperation of ASEAN; the roles of ASEAN
Economic Community; socio, economic, and legal changes in regard to AEC; AEC legal problems
and barriers; approach to legal development for AEC
IS017020
กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Commercial Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
สั ม มนาประเด็ น กฎหมายพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ข้ า มแดน
การขนส่ ง ทางทะเล การประกั น ภั ย ทางทะเล ตราสารเครดิ ต อนุ ญ าโตตุ ล าการระหว่ า งประเทศในทาง
การพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของการพาณิชย์ในภูมิภาค
อาเซียน แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหากฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพาณิชย์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
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International Commercial Law relating to transnational logistics; maritime
transport; maritime transportation security; letter of credit; international commercial arbitration;
laws on transnational sales; changed context in ASEAN commerce; appropriate approach to
resolve some specific legal problems concerning international commercial in ASEAN
IS017021
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced International Organizations Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับโลกและภูมิภาค โครงสร้าง
สภาพนิติบุคคล และนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพ ความเป็นธรรม และความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทและหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค เช่น European Union, ASEAN และคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ปัญหาปัจจุบัน
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคม
Theories and principles of global and regional international organizations;
structures, juristic entity status and international juristic act of international organizations; roles
and duties of international organizations to secure peace, fairness, and human security; roles and
duties of regional international organization such as European Union, ASEAN and the Mekong
River Commission; current issues on the roles and duties of international organizations which were
changed according to the social dynamic
IS017897
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การศึกษาอิสระในหัวข้อกฎหมายเฉพาะด้านตามความสนใจของนักศึกษา โดยอยู่ในความดูแล
และคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
Independent study on specific topic in legal issue on students’ interest under
supervision and guidance of independent study advisor(s)
IS017898
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การทาวิจั ย ในประเด็น ปั ญหาด้านกฎหมายโดยอยู่ในความดูแลและคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Conducting research on issue laws under supervision and guidance of thesis
advisor(s)
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IS017899

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การท าวิ จั ย ในประเด็ น ปั ญ หาด้ า นกฎหมายอย่ า งเป็ น ระบบตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการทาวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Research project through systematic research methodology and comply with
research ethical standard under supervision and guidance of a supervisor
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