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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Laws Program 

 

2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ 
 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
  : ชื่อย่อ    น.ม.  
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Laws   
  : ชื่อย่อ    LL.M.   
 

4. วิชาเอก (ถ้ามี) - 
 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต  
แบบ 3 (แผน ข)          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต  

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  

 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้   

     6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

     6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  



7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
  นิติกร 
  อาจารย์ 
  ทนายความ 
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
  พนักงานฝ่ายปกครอง 
  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 
  เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  
  เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 
  พนักงานคุมประพฤติ 
  นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย 
  นักวิชาการแรงงาน 
  พนักงานคดีปกครอง 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

10. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
10.1 ปรัชญา   

แนวทางการศึกษานิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ทั่วไปมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ (Positive Law) เป็นหลัก แต่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่ง
ศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและผลที่เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งเป็นความพยายามที่จะท าให้นิติศาสตร์มีความ
เชื่อมโยงกับสังคมศาสตร์มากกว่าที่เคยเป็น ตลอดจนน าเอาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์มาใช้ในการวิจัยด้าน
กฎหมายมากขึ้น หรือที่เรียกว่าเป็นการศึกษากฎหมายและสังคม (Law and Society) โดยพิจารณาเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในแงมุ่มต่างๆ 



10.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่:  
 1. มีความรู้ความสามารถในระดับเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถน าเอาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ต่างๆในการท าความเข้าใจกฎหมาย ตลอดจน
ประเด็นทางสังคม 
 3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบสัมมาชีพ 
 4. มีความสามารถและทักษะในการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ด้วยมุมมองที่กว้างขวางและลุ่มลึก ตลอดจน
การค้นหามุมมองและองค์ความรู้ใหม่ในด้านนิติศาสตร์ 
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อการประกอบวิชาชีพนิติศาสตร์
ในปัจจุบัน 
 

11. การด าเนินการหลักสูตร  
ระบบทวิภาค 
  ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.,  

    วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา  09.00 – 16.00 น 
 

12.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 2 
 1)  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 

2)  ส าเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
นิติศาสตร์ ดังนี้ 
  2.1 ได้รับค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ กรณีที่มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 
2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2.2 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 เมื่อจบการศึกษา  
  2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่หลักสูตร
ก าหนด 
 3)  ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออก อันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 
 4)  คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 
 



 หลักสูตร แบบ 3 
 1)  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 

2)  ส าเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
นิติศาสตร์ ดังนี้ 
  2.1 ได้รับค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ กรณีที่มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 
2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2.2 นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 เมื่อจบการศึกษา  
  2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่หลักสูตร
ก าหนด 
 3)  ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออก อันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 
 4)  คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

13. หลักสูตร  
 

โครงสร้างหลักสูตร   

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า         27   หน่วยกิต 
   1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า          27   หน่วยกิต 
           1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          27   หน่วยกิต 
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                 12   หน่วยกิต  

178701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย  3   หน่วยกิต 
178702 ปรัชญากฎหมาย  3   หน่วยกิต 
178703 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์  3   หน่วยกิต 
178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม  

และการเมือง 
 3   หน่วยกิต 

 

           1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ไม่น้อยกว่า          15   หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

  หมวดกฎหมายเอกชน            
178711 ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  3   หน่วยกิต 
178712 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 
178713 การระงับข้อพิพาททางเลือกข้ันสูง  3   หน่วยกิต 



178714 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178715 กฎหมายละเมิดขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178716 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 
178717 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 

หมวดกฎหมายธุรกิจ 
178721 กฎหมายแรงงานขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178722 กฎหมายไซเบอร์ขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178723 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ  3   หน่วยกิต 

 

  หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
 

  

 หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

      หมวดกฎหมายอาญา 
      
  
 
 
 
    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  
     -ไม่มี-      
   

178731 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 
178732 กฎหมายปกครองขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178741 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178742 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3   หน่วยกิต 
178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3   หน่วยกิต 
178744 สัมมนากฎหมายมหาชน  3   หน่วยกิต 
178746 กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178747 นิติสตรีศาสตร์  3   หน่วยกิต 
178789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านนิติศาสตร์  3   หน่วยกิต 

178751 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  3   หน่วยกิต 
178752 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  3   หน่วยกิต 
178755 กฎหมายการขนส่งทางทะเล  3   หน่วยกิต 
178756 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป  3   หน่วยกิต 
178757 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ  3   หน่วยกิต 

178771 กฎหมายอาญาขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178772 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  3   หน่วยกิต 
178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178776   อาชญาวิทยาขั้นสูง  3   หน่วยกิต 



ข. ปริญญานิพนธ์         
        178 799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                          12   หน่วยกิต 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไม่มี 
      ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง  
2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษา
เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสาร
เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings)  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    ที่เป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น                         

 

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 39   หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า       33   หน่วยกิต  
     1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  ไม่น้อยกว่า        33   หน่วยกิต 
         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า        33   หน่วยกิต 
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                12   หน่วยกิต  

178701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย  3   หน่วยกิต 
178702 ปรัชญากฎหมาย  3   หน่วยกิต 
178703 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์  3   หน่วยกิต 
178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม  

และการเมือง 
 3   หน่วยกิต 

 

           1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ไม่น้อยกว่า          21   หน่วยกิต 
  โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

  หมวดกฎหมายเอกชน            
178711 ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  3   หน่วยกิต 
178712 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 
178713 การระงับข้อพิพาททางเลือกข้ันสูง  3   หน่วยกิต 
178714 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178715 กฎหมายละเมิดขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178716 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 
178717 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 



  

  หมวดกฎหมายธุรกิจ 
178721 กฎหมายแรงงานขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178722 กฎหมายไซเบอร์ขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178723 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ  3   หน่วยกิต 

     

     หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
    

     

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
    หมวดกฎหมายอาญา 
      
  
 
 
 
    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  
     -ไม่มี-      
 ข. ปริญญานิพนธ์         
        178798   การค้นคว้าอิสระ                           6  หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
          1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
    2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไม่มี 

178731 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ  3   หน่วยกิต 
178732 กฎหมายปกครองขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178741 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178742 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3   หน่วยกิต 
178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3   หน่วยกิต 
178744 สัมมนากฎหมายมหาชน  3   หน่วยกิต 
178746 กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178747 นิติสตรีศาสตร์  3   หน่วยกิต 
178789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านนิติศาสตร์  3   หน่วยกิต 

178751 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  3   หน่วยกิต 
178752 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  3   หน่วยกิต 
178755 กฎหมายการขนส่งทางทะเล  3   หน่วยกิต 
178756 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป  3   หน่วยกิต 
178757 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ  3   หน่วยกิต 

178771 กฎหมายอาญาขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178772 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  3   หน่วยกิต 
178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง  3   หน่วยกิต 
178776   อาชญาวิทยาขั้นสูง  3   หน่วยกิต 



 ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
  1) นักศึกษาทุกคนต้องร่วมการสัมมนาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  2) ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
 

 จ. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก 
 
 Type 2 
   Degree Requirements                a minimum of  39 credits 
 A.  Coursework      a minimum of  27 credits  
  1. Graduate Courses   a minimum of  27 credits   
       1.1 Field of Specialization  a minimum of  27 credits   
    1.1.1 Required courses     12 credits  

1.1.1 Required Courses      12 credits  
   178701  English for Legal Research     3  credits 
           178702   Jurisprudence        3  credits 
          178703    Legal Research Methodology      3  credits 
  178704  Law and Economic, Social, and Political    3  credits 
    Development 

1.1.2  Elective Courses    a minimum of           15 credits 
  Selected the following courses or courses in other fields with approval of the 
Graduate Program Administrative Committee. 
   Private Law Courses 
   178711  Civil and Commercial Law Theories   3 credits 
   178712  Comparative Intellectual Property Law  3 credits 
   178713  Advanced Alternative Dispute Resolution  3 credits 
   178714  Advanced Civil Procedural Law   3 credits 
  178715  Advanced Tort Law     3 credits 
   178716  Comparative Contract Law    3 credits 
   178717  Comparative Commercial Law   3 credits 
 

   Business Law Courses 
   178721  Advanced Labor Law     3 credits 



   178722  Advanced Cyber Law     3 credits 
   178723  Bankruptcy  and Reorganization  Law  3 credits 
 

   Public Law Courses 
   178731  Constitutions and Political Institutions  3 credits 
   178732  Advanced Administrative Law   3 credits 
   178741 Advanced Public Law Theories   3 credits 
   178742  Economic Public Law     3 credits 
   178743  Natural Resource and Environmental  3 credits  
     Management Law  
   178744 Seminar in Public Law     3 credits 
   178746  Advanced Human Rights Law    3 credits 
   178747  Feminist Jurisprudence    3 credits 
   178789 Selected Topics in Law    3 credits 
 

   International Law Courses 
   178751  Law of International Business Transaction  3 credits 
   178752  International Trade and Investment Law  3 credits 
   178755 Law of Carriage of Goods by Sea   3 credits 
   178756 Law of International Business Transactions with  3 credits  
              the European Union   
   178757 Seminar in International Law    3 credits 
 

   Criminal Law Courses 
  178771  Advanced Criminal Law            3  credits 
   178772 Law on Economic Crime    3 credits 
   178775 Advanced Criminal Procedural Law   3 credits 
   178776 Advanced Criminology    3 credits 
  1.2 Other courses    - none - 

    B. Thesis    

  178799  Master’s Thesis       12 credits 
  

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  
 2.  Program requirement 
 

 D.  Academic Activities 
  1) A student must attend at least one conference related to their study program.  



  2) At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published, or at 
least accepted to publish, in a national journal listed in TCI Tier 1 database with the student as the 
first author; or must be presented full paper in the proceeding of national or international conference 
which is accepted by the field of study. 
 
 Type 3  
 Degree Requirements    a minimum of     39 credits 
  A.  Coursework    a minimum of             33 credits 
  1. Graduate Courses   a minimum of             33 credits 
       1.1.1 Field of Specialization a minimum of            33 credits  
   1.1.2 Required courses     12 credits  
   178701  English for Legal Research       3 credits 
           178702   Jurisprudence         3 credits 
          178703    Legal Research Methodology        3 credits 
  178704  Law and Economic, Social, and Political     3 credits 
    Development 

1.1.2 Elective Courses   a minimum of    21 credits 
  Selected the following courses or courses in other fields with approval of the Graduate 
Program Administrative Committee.  
   Private Law Courses 
   178711  Civil and Commercial Law Theories    3 credits 
   178712  Comparative Intellectual Property Law   3 credits 
   178713  Advanced Alternative Dispute Resolution  3 credits 
   178714  Advanced Civil Procedural Law           3  credits 
  178715  Advanced Tort Law     3 credits 
   178716  Comparative Contract Law    3 credits 
   178717  Comparative Commercial Law   3 credits 
 

   Business Law Courses 
   178721  Advanced Labor Law     3 credits 
   178722  Advanced Cyber Law     3 credits 
   178723  Bankruptcy  and Reorganization  Law  3 credits 
 

   Public Law Courses 
   178731  Constitutions and Political Institutions  3 credits 
   178732  Advanced Administrative Law   3 credits 
   178741 Advanced Public Law Theories   3 credits 



   178742  Economic Public Law     3 credits 
   178743  Natural Resource and Environmental  3 credits  
      Management Law  
   178744 Seminar in Public Law     3 credits 
   178746  Advanced Human Rights Law    3 credits 
   178747  Feminist Jurisprudence    3 credits 
   178789 Selected Topics in Law    3 credits 
 

   International Law Courses 
   178751  Law of International Business Transaction  3 credits 
   178752  International Trade and Investment Law  3 credits 
   178755 Law of Carriage of Goods by Sea   3 credits 
   178756 Law of International Business Transactions with  3 credits 
              the European Union   
   178757 Seminar in International Law    3 credits 
 

   Criminal Law Courses 
   178771  Advanced Criminal Law    3 credits 
   178772 Law on Economic Crime    3 credits 
   178775 Advanced Criminal Procedural Law   3 credits 
   178776 Advanced Criminology    3 credits 
 1.2 Other courses    - none - 
 
B. Independent Study        6 credits 
  178798  Independent Study       6 credits 
 
C. Non-credit Courses 
 1)  Graduate School requirement:   -  a foreign language  -  
 2)  Program requirement       - none -   
 

D. Academic activities 
  1) A student must attend at least one conference related to their study program.  
 2)   At least 1 independent study work or part of independent study work must be 
published in CMU Graduate School Journal or in other academic publication approved by the 
field of study and the graduate school with the student as the first author. 
E. Comprehensive Examination  
 Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general advisor 
or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 



แผนการศึกษา 

แบบ 2  (แผน ก แบบ ก 2) 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

178701 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 3 178703 ระเบียบวิธีวิจยัทางนิติศาสตร ์ 3 

178702 ปรัชญากฎหมาย 3  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา
เฉพาะ 

3 

178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง 

3  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา
เฉพาะ 

3 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3    

 รวม 12  รวม 9 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 178799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  สอบปริญญานิพนธ์  

 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์   เข้าร่วมการสัมมนา  

 รวม 6  รวม 12 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แบบ 3 (แผน ข) 
ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

178701 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 3 178703 ระเบียบวิธีวิจยัทางนิติศาสตร ์ 3 

178702 ปรัชญากฎหมาย 3  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา
เฉพาะ 

3 

178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง 

3  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา
เฉพาะ 

3 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา
เฉพาะ 

3 

 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 178798 การค้นคว้าอิสระ 6 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  การสอบประมวลความรู ้ - 

 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  สอบการค้นคว้าอิสระ  

 เสนอหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระ    - 

 รวม 9  รวม 6 

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 



ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
178701 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย   3(3-0-6) 

 English for Legal Research 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษและหลักการอ่านเพ่ือจับใจความโดยย่อ ภาษาอังกฤษของกฎหมาย
ทั่วไปและภาษาอังกฤษของกฎหมายเฉพาะทางในกฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมาย
ระหว่างประเทศ และกฎหมายอาญา 

A brief review of English sentence structure and reading comprehension techniques. 
Legal English in general and in specific areas of law namely private law, business law, public 
law, international law, and criminal law 
178702 ปรัชญากฎหมาย      3(3-0-6)  
  Jurisprudence 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

แนวความคิดของส านักความคิดต่าง ๆ ในทางนิติปรัชญาที่มีความส าคัญ เช่น ส านักกฎหมายบ้านเมือง 
ส านักกฎหมายธรรมชาติ ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ แนวความคิดแบบสัจนิยมทางกฎหมาย รวมถึงปัญหาและ
ข้อถกเถียงที่ส าคัญในนิติปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายสาขาต่าง ๆ 

Concepts of the major schools of thought in jurisprudence such as Legal Positivism, 
Natural Law School, Historical Jurisprudence, Legal Realism including problems and essential 
debates in various fields of law 
178703 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์    3(3-0-6) 
  Legal Research Methodology  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ความจ าเป็นและความส าคัญของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางนิติศาสตร์ การตั้งค าถามหรือ
ประเด็นปัญหาส าหรับการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัยตลอดจนการน าเสนอ
งานวิจัย 

The need and importance of social research and legal research. Formulation of 
research questions. Types of research. Research process and research mythology. Presentation 
of research findings 
178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  3(3-0-6) 

 Law and Economic, Social, and Political Development  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

บทบาทของกฎหมายกับการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในทางกฎหมายส าหรับ การพัฒนา
ประเทศ  อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม  เศรษฐกิจ   การเมือง   วัฒนธรรม  ต่อกฎหมาย ระบบโลกาภิวัตน์กับ
การเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย บทบาทและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนา 



 The role of law and development. Fundamental legal structure necessary for national 
development. Influences of social structure, economy, politics, and cultures on the law. 
Globalization and legal changes. The role of law and legal measures for prevention and 
correction of the consequences of development 
178711 ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                  3(3-0-6) 

 Civil and Commercial Law Theories  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแพ่งตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงสมัยการจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งของ
ประเทศฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและไทย ทฤษฎีรากฐานของกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติวิธี แนวคิด
เกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยสุจริต สิทธิเอกชน ความศักดิ์สิทธิแห่งเจตนาและความรับผิดทางแพ่ง อิทธิพลของหลัก
กฎหมายแพ่งในกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักกฎหมายแพ่งว่า
ด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิดและทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 

Historical development of civil law from the Roman period up to the period of 
codification of the Civil Code in France, Germany, Switzerland, Japan and Thailand.  Fundamental 
theories of civil law concerning legal methodology, concept of good faith, private rights, 
autonomy of the will and civil liabilities. Influence of civil law principles on commercial, public 
and international law, including principles of juristic relations, contract obligations, torts and 
property in the Thai Civil and Commercial Code as compared to both civil law and common law 
principles in other countries, including law on unfair contract terms 
178712 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 

 Comparative Intellectual Property Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติ แนวคิด และลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระบบ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เช่น  อนุสัญญา
สิทธิบัตรยุโรป กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา ปัญหาการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนา โดยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
และท่ีก าลังจะเกิดในอนาคต และค้นหาแนวทางในการแก้ไข  

Development, concepts and characteristics of intellectual property law, namely the law 
on patent, trade mark, copyright and other intellectual property. Domestic law and international 
law on intellectual property. Intellectual property law in other countries such as the European 
Patent Convention, intellectual property law of countries in the European Union and the United 
States. Problems of intellectual property protection in Thailand and other developing countries. 



Analysis of actual problems at present and potential problems in the future as well as suggestion 
for appropriate solution 
178713 การระงับข้อพิพาททางเลือกขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Alternative Dispute Resolution 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 แนวคิด หลักกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของการระงับข้อพิพาทนอกศาล การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมของไทยกับการระงับข้อพิพาทนอกศาล  
การระงับข้อพิพาทนอกศาลกับกรณีพิพาทที่มีลักษณะระหว่างประเทศ  รูปแบบต่างๆ ของการระงับข้อพิพาท
นอกศาลของไทยกับรูปแบบในประเทศอ่ืนๆ อันได้แก่ การอนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น  การวิเคราะห์ปัญหาในการระงับข้อพิพาทนอกศาลกับแนวทางที่อาจใช้แก้ไขปัญหา 
รวมทั้งแนวโน้มในอนาคตของการระงับข้อพิพาทนอกศาล 

Concepts, legal principles, laws, regulations, and practices of alternative dispute 
resolutions. Comparative analysis of dispute resolution in the Thai justice system and alternative 
dispute resolution. Alternative dispute resolution and disputes containing international 
characters. Types of Thai alternative dispute resolutions and those in other countries; for 
example, arbitration, conciliation, mediation.  Analysis of obstacles concerning alternative 
dispute resolution and plausible remedies, including future development of alternative dispute 
resolution 
178714 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Civil Procedural Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อิทธิพลของแนวความคิดและทฤษฎีที่มีต่อระบบ
การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทย  วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในระบบ
ประมวลกฎหมาย กับระบบคอมมอนลอว์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย   โดย
ศึกษาแนวทางปฏิบัติของศาลไทยในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง กลยุทธ์และเทคนิควิธีที่น ามาใช้ในการ
ด าเนินคดีแพ่ง ตลอดจนวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

History of civil dispute mediation. Influence of the concepts and theories on the civil 
procedure of the Thai court. Comparative analysis of civil procedural law in the civil law and 
common law system for appropriate application in the Thai civil procedural law. Study of 
practice in the Thai court in adjudicating civil cases. Strategy and techniques in conducting civil 
cases. Analysis of provisions in the civil procedural law to improve the law in accordance with 
the current situation 

 
 



178715 กฎหมายละเมิดข้ันสูง     3(3-0-6) 
 Advanced Tort Law 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
วิวัฒนาการ ปรัชญา หน้าที่ และบทบาทของกฎหมายละเมิด รากฐานทางทฤษฎีของความรับผิดทาง

ละเมิด ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายละเมิดของ
ไทยโดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาปัจจุบัน เปรียบเทียบกฎหมายละเมิดของไทยกับประเทศท่ีมีความส าคัญบาง
ประเทศ รวมทั้งค าวิพากษ์ของนักสตรีนิยมต่อกฎหมายละเมิด  

Historical development, philosophy, function, and role of tort law. Theoretical 
foundations of tort liability. Defenses. Remedies. The appropriateness of the Thai tort law will 
be examined and analyzed with regards to current issues, a comparative study of tort laws of 
some major countries and feminist critiques of tort law are also included 
178716 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 

 Comparative Contract Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของระบบกฎหมายสกุลหลักในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกชนของระบบ
กฎหมายแต่ละระบบ   เปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญา  และความส าคัญของสัญญาและพัฒนาการของ
สัญญาในระบบกฎหมายแต่ละสกุล เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา  
ผลของสัญญา  การสิ้นผลของสัญญา   หลักกฎหมายสัญญาเปรียบเทียบภายใต้ข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ  

A comparative study of noteworthy characteristics of each major legal system in relation 
to private law. A comparison of concepts relating to contract, and of the importance and 
development of contract in each legal system. A comparison of important components of 
contract, formation of contract, termination of contract, and contractual legal principles in 
international trade agreements 
178717 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ    3(3-0-6) 

 Comparative Commercial Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 ลักษณะและรูปแบบของสัญญาและนิติสัมพันธ์ในทางพาณิชย์ รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ
คู่สัญญาในทางพาณิชย์ การศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) และระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law) 

Characters and types of certain commercial contracts. Juristic relations with respect to 
commerce, including rights, obligations, and liability of the contracting parties. Comparative 
analysis of both civil and common law systems 

 
 



178 721 กฎหมายแรงงานขั้นสูง         3(3-0-6) 
 Advanced Labor Law 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่น ามาสู่การบัญญัติกฎหมายแรงงาน บทบาท

ของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ในฐานะคนกลาง เช่น การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน การ
ประกันสังคม การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน ความมั่นคงในการจ้างงาน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายแรงงานในประเทศไทย 

The concept governing the relationship between employers and employees in labor law 
legislation. The role of the state as a middleman in matters such as labor protection, labor 
relations, labor welfare, social security, skill development, employment stabilization including 
law enforcement. Laws and regulations of the International Labor Organization relating to labor 
law 
178722 กฎหมายไซเบอร์ขั้นสูง     3(3-0-6) 

 Advanced Cyber Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต อันประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น 
การก ากับดูแลอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร ทรัพย์สินทางปัญญาและอินเทอร์เน็ต ธุรกรรม
ทางธุรกิจโดยผ่านเครือข่าย อาชญากรรมและการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต 

Legal problems concerning use of the internet comprising a wide spectrum of significant 
issues, such as regulation of the internet, security of communications, intellectual property and 
the internet, commercial transactions through a network, crime and tort on the internet 
178723 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ   3(3-0-6) 

Bankruptcy and Reorganization Law  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ส าคัญเกี่ยวกับหลักการล้มละลายและหลักการฟื้นฟู
กิจการ รวมถึงศึกาถึงความจ าเป็นที่ต้องมีกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการและความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ โดย
ศึกษากฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

Theories, concepts, legal problems and procedural issues concerning bankruptcy and 
reorganization. The need for reorganization and its relation to the economic system. Study of 
the bankruptcy and reorganization law of Thailand in comparison to that in foreign countries 
178731 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 

 Constitutions and Political Institutions 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ทฤษฎีและปัญหาการจ าแนกระบบการเมือง ก าเนิดและพัฒนาการของแนวความคิดและรูปแบบ
รัฐธรรมนูญตะวันตกและ ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมของประเทศตะวันตก รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของ



ประเทศแม่แบบในระบบการเมืองตะวันตก รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสหราชอาณาจักรในฐานะแม่บท
ของระบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมืองสหรัฐอเมริกาในฐานะแม่แบบของระบบประธานาธิบดี 
รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมืองฝรั่งเศสในฐานะแม่แบบของระบบกึ่งประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองจีน ในฐานะแม่แบบของระบบการเมืองแบบสังคมนิยม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
กระบวนการทางรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองและการปรับน าประสบการณ์ของต่างประ เทศมาพัฒนา
กระบวนทางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไทย 

Theories and problems of classifying political systems. Origin and development of 
concepts and forms of western constitutions and doctrine of constitutionalism. Constitutions 
and political institutions of the prototype countries in the western political systems namely 
those of the United Kingdom as a model of the parliamentary system, those of the United States 
of America as a model of the presidential system, those of France as a model of the semi-
Presidential system and China as a model of the socialist system. Factors affecting the 
constitutional process and political institutions. Application of experience in foreign countries in 
the development of the Thai constitutional process and political institutions 
178732 กฎหมายปกครองข้ันสูง     3(3-0-6) 

 Advanced Administrative Law    
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

หลักการส าคัญในทางกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับโครงสร้างทางปกครอง การใช้อ านาจทางปกครองและ
การควบคุมฝ่ายปกครอง การเปรียบเทียบแนวคิดของระบบกฎหมายปกครองจากสกุลกฎหมายหลักต่างๆ เช่น 
ระบบกฎหมายปกครองของภาคพ้ืนยุโรป ระบบกฎหมายปกครองของกลุ่มประเทศแองโกล -แซกซอนการ
วิเคราะห์และการปรับใช้แนวคิดทางกฎหมายปกครองที่มีอยู่กับระบบกฎหมายปกครองของไทย 

Fundamental principles in public law relating to the administrative structure, the exercise 
of administrative power, and control of administration. Comparison of major administrative law 
systems, namely the Romano-Germanic and the Anglo-Saxon legal system. Analysis of 
administrative law concepts and application of these concepts in the Thai administrative law 
system 
178741 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง    3(3-0-6) 

 Advanced Public Law Theories 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ความหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชน พัฒนาการและสถานะของกฎหมายมหาชนในยุค
ต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกรีกถึงยุคปัจจุบัน พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ ลักษณะของ
รัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับโครงสร้างของรัฐ  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจรัฐ ทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย การจัด
รูปรัฐบาลแบบต่าง ๆ ตามความสัมพันธ์แห่งอ านาจ ความหมายและขอบเขตของการกระท าทางนิติบัญญัติ ทาง



บริหารและทางตุลาการ และการใช้อ านาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความชอบธรรมในการใช้อ านาจและการควบคุม
อ านาจรัฐ  

Meaning and classification of public law, development and status of public law from the 
Greek period to present. Development of public law in Thailand. Theories of state. Nature and 
legal status of state. Relationship between economic and social ideology and the structure of 
state. Relationship between the state and the law. Theories of state power, separation of power 
and forms of government according to power relationship. Scope of legislative, executive and 
judicial power. Exercise of emergency power. Legitimacy and control of state power. 
Constitutionalism, civil disobedience and review of state power 
178742 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

 Economic Public Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี  

ลักษณะทั่วไปของหน้าที่ของรัฐในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ   
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในด้านเศรษฐกิจ แนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กร
ของรัฐและแนวทางในการด าเนินการที่เก่ียวกับเศรษฐกิจของรัฐ   การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ  และระบบ
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

General characters of state duties in the development of economic system and provision 
of public services. Fundamental economic policies of the state. Fundamental concepts of 
economic public law.  Establishment of state organizations and guidelines for economic 
operation of the state. Economic intervention of the state, and system of right protection 
according to economic public law 
178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

 Natural Resource and Environmental Management Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายและกฎหมายของรัฐว่าด้วยการจัดการ การ
ใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า ที่ดิน น้ า และความ
หลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ
นโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดิน การป้องกัน แก้ไขและการจัดการปัญหามลพิษ อัน
รวมถึงมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า เสียง ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาในการด าเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน และแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย 

Analysis of the sustainable development concept, state policies and laws concerning 
management, utilization and conservation of natural resources which include forest, wildlife, 
land, water and biological diversity.  Laws and principles governing the conduct of environmental 
impact assessment.  Laws and policies on town planning and land use control. Prevention and 



management of air, water, and noise pollution.  Waste and hazardous waste management.  
Economic instruments for natural resource and environmental management.  Problems and 
obstacles of law suits for redress and remedy in environmental cases.  Ways and means to 
improve the law on natural resource and environmental management in Thailand 
178744 สัมมนากฎหมายมหาชน       3(3-0-6) 

 Seminar in Public Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 
และปัญหาทางกฎหมายมหาชนในเรื่องต่างๆ 

Legal issues in relation to the constitution, organic laws, public law and relevant legal 
issues in public law. 
178746 กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง                        3(3-0-6) 

Advanced Human Rights Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ความรู้พื้นฐาน แนวความคิดของสิทธิมนุษยชนและข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมาย  สถาบัน
และกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศและภายในรัฐ บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกฎหมายและ 
สถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในรัฐ 

Fundamental knowledge, concepts of human rights and the debates thereof. Law, 
institutions and mechanism for human rights protection. The role of international organizations 
in the protection of human rights in the twenty-first century as well as changes in the laws and 
institutions both at international and national levels 
178747 นิติสตรีศาสตร ์       3(3-0-6) 

 Feminist Jurisprudence 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

แนวความคิดของส านักความคิดต่างๆในนิติสตรีศาสตร์ ดังเช่น กลุ่มนิติสตรีเสรีนิยม กลุ่มนิติสตรี นิยม
รุนแรงหรือครอบง า กลุ่มนิติสตรีนิยมสัมพันธ์หรือวัฒนธรรม และกลุ่มนิติสตรีนิยมยุคหลังสมัยใหม่ แนวความคิด
ของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ต่อปัญหาหลักในกฎหมาย ดังเช่น ความยุติธรรม และน ามาวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทาง
กฎหมาย สังคม และนโยบายสาธารณะ ดังเช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ้างงาน ความรุนแรงต่อสตรี และ
อิสระในตนเองของสตรี 

Examination of various schools of feminist legal theory, including liberal feminism, radical 
or dominance feminism, relational or cultural feminism, and postmodern feminism, as well as 
these feminist theoretical approaches on fundamental issues in law, such as equality.  
Application of these approaches to current legal and social issues and public policy, such as sex 
discrimination in employment, violence against women, and women’s autonomy 



 
178751 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 

 Law of International Business Transaction 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

แนวความคิดของธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะและความสัมพันธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ กับ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวการปฏิบัติที่มีผลบังคับต่อธุรกิจระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ในส่วนของกฎหมายเอกชน  ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการท าสัญญาระหว่างประเทศ  การร่างสัญญาระหว่าง
ประเทศ  กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่ส าคัญอันมีผลบังคับต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  การระงับ
ข้อพิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาและทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

Concepts of international business transactions (IBT). Nature of, and relation between 
international business transactions and their governing laws, regulations, and practices, 
particularly the rights and duties under private law. Factors affecting international contracts. 
International contract drafting. Important international laws and Thai laws governing international 
business transactions. Dispute resolutions for international business transactions. Analysis of 
problems and their solutions relating to international business transactions 
178752 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

 International Trade and Investment Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการซื้อขายสินค้าเข้าออกผ่านพรมแดนของรัฐโดยเน้น
ถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง จารีตประเพณี ทางการค้าและการลงทุนในระดับมหภาค อันเกิดจากนโยบายทาง
การค้าระหว่างรัฐต่อรัฐ แนวคิดทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และ 
รัฐศาสตร์การเมือง ที่มีผลต่อนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายการค้าของรัฐใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์ โครงสร้างทางกฎหมายขององค์การค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ ธนาคารโลก 
บรรษัทข้ามชาติและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จารีตประเพณีและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ  

International trade law relating to international sales of goods, concentrating on rules 
and regulations, treaties and customs in international trade and investment at the macro level 
as a result of trade policies between states. Concepts and theories of international trade. 
Relation of law, economics and political economy affecting international trade and foreign 
investment. Analysis of state trade policies under globalization. Legal structure of the World 
Trade Organization, International Monetary Fund and World Bank. Multinational corporations and 
technology transfer. Customs and international trade agreements relating to arbitration of trade 
disputes 

 



178755 กฎหมายการขนส่งทางทะเล     3(3-0-6) 
 Law of Carriage of Goods by Sea 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
แนวคิด  ความรู้ที่ส าคัญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของการขนส่งสินค้าทางทะเล และการ

ขนส่งสินค้าโดยวิธีอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน อันได้แก่ ระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าในรูปแบบ
อ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่อง การเดินเรือในทะเลและมหาสมุทร กฎหมายที่ควบคุมการขนส่งและช่วยให้การขนส่งสินค้า
เป็นไปได้โดยสะดวกและปลอดภัย การเปรียบเทียบกับกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหา ปัจจัยที่
มีผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของระบบการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

Concepts, fundamental knowledge, laws, rules, regulations, practice of carriage of goods 
by sea, and other related modes of transport of good; for example, system of carriage of goods 
by sea, connected modes of carriage of goods, navigation in seas and oceans, laws governing, 
facilitating, and safeguarding transportation of goods. Comparative study of international laws on 
carriage of goods, encompassing the problems, influencing factors, as well as the past and 
present changes in international system of transportation of good 

 
178756 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป   3(3-0-6) 

 Law of International Business Transactions with the European Union 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

การน าสินค้าเข้ามาในสหภาพยุโรป การให้บริการในสหภาพยุโรป การลงทุนในสหภาพยุโรป กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความปลอดภัยในสินค้าที่
เกี่ยวกับธุรกิจต่างชาติ ผลของนโยบายของรัฐภายใต้สหภาพยุโรปต่อธุรกิจเอกชนต่างชาติ 

Importing goods to the European Union. Offering of services in the European Union. 
Investment in the European Union. EU competition law, intellectual property law, environmental 
law, product safety law in relation to foreign business. The effects of the European Union policy 
on private foreign business 
178757 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Seminar in International Law  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยพิจารณาถึงผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กลไกในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และ การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศ 
ปัญหาความมีผลของกฎหมายระหว่างประเทศต่อหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในประเทศไทย การจ าแนกเอกชน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิของเอกชนตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนในทางระหว่างประเทศ 

Analysis of major issues in international law, namely subjects of international law, 
enforcement mechanism and settlement of international disputes. Problems in applying 
international law in the public and the private sector in Thailand. Classification of individuals in 



international law. Rights of individuals in public and private law in Thailand in relation to 
international law 
178771 กฎหมายอาญาขั้นสูง           3(3-0-6) 

 Advanced Criminal law  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

แนวความคิดและทฤษฎี  อันเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญา โดยเริ่มต้นจากประวัติความ
เป็นมาของกฎหมายอาญาไทย อิทธิพลของแนวความคิดและทฤษฎีที่มีต่อระบบกฎหมายอาญาไทย  วิเคราะห์
เปรียบเทียบโครงสร้างความรับผิดทางอาญา ในระบบประมวลกฎหมายกับระบบคอมมอนลอว์ เมื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับกฎหมายอาญาไทย   โดยศึกษาแนวค าตัดสินคดีอาญาของศาลไทย ตลอดจนวิเคราะห์กฎหมาย
อาญาบางฐานความผิด เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

The concept and theory concerning criminal liability structure. History of Thai criminal 
law. Influence of the concept and theory on the Thai criminal law. Comparative analysis of the 
criminal liability structure in civil law and common law system and its application to Thai law. 
Examination of judicial decisions in criminal cases and analysis of certain criminal offences for 
improvement of the law in accordance with the current situation 
178772 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   3(3-0-6)  
  Law on Economic Crime 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ความหมายและรูปแบบต่างๆของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  บทบาทของรัฐในการออกและบังคับใช้
กฎหมายที่สามารถควบคุม  ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ 

Definition and types of economic crime. The role of the state in the enactment and 
enforcement of laws for the control, prevention and solving of economic crime 
178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Criminal Procedural Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเชิงลึกในประเด็นต่างๆดังเช่น ระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา
ในกระบวนพิจารณาคดีอาญา แนวความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและความสัมพันธ์ของหลักนิติธรรมกับการ
สืบสวนและการฟ้องคดีอาญา สิทธิของผู้ต้องหาและจ าเลย ดุลยพินิจในการสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ สิทธิที่จะ
ไม่ให้การปรักปร าตนเอง การด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า ความรับผิดชอบขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา และหลักประกันในการด าเนินคดีอาญาตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

An in-depth study of criminal procedural law on various topics including the accusatorial 
and inquisitorial criminal procedure systems, the concept of due process and its relation to the 
investigation and prosecution of criminal offenses, rights of the accused and defendants, 
prosecutorial charging discretion, the privilege against self-incrimination, double jeopardy, and 



the accountability in criminal procedure.  Procedural guarantees emanating from international 
treaties on human rights 
178776 อาชญาวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6) 

 Advanced Criminology   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

อาชญาวิทยา: แนวคิดและประวัติความเป็นมา อาชญาวิทยาแบบดั้งเดิม นัยของอาชญาวิทยา                  
แบบดั้งเดิมที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญา อาชญาวิทยาทางสังคมวิทยา นัยเชิงปฏิบัติของอาชญาวิทยาทาง
สังคมวิทยาที่มีต่อนโยบายทางกฎหมายอาญา จิตวิทยาทางอาชญาวิทยา นัยของจิตวิทยาทางอาชญาวิทยาที่มีต่อ
นโยบายทางกฎหมายอาญา อาชญาวิทยาทางวัฒนธรรมและนัยของอาชญาวิทยาทางวัฒนธรรมที่มีต่อการบังคับ
ใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และบูรณาการทฤษฎีทางอาชญาวิทยา   

The objective of criminology, classical criminology, implications of classical criminology 
for criminal law enforcement, sociological criminology, practical implications of sociological 
criminology for criminal law policy, criminological psychology, implications of criminological 
psychology for criminal law policy, cultural criminology and its implications for law enforcement, 
restorative justice movement, integration of criminological theories 
178789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านนิติศาสตร์   3 หน่วยกิต 
  Selected Topics in Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจทางด้านมุมมองกฎหมาย โดยหยิบยกประเด็นปัญหาในขณะนั้น ที่มีมิติ
ทางกฎหมาย เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ในการค้นคว้า เชื่อมโยง วิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์ รวมถึงการน าเสนอรายงาน 
การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนบทความทางกฎหมาย   
 A study of selected topics in which concerning various law dimensions. Using the 
problem-based approach that related to legal issues with the phenomena occur in the society. 
Including learning process enhancement for students as flowing: fact finding; connect and 
critique the phenomena – so that the students can generate synthesis the issue with the 
report, literature review, and write the law journal. 
178798 การค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต  

 Independent Study  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว 

  Independent study under supervision on the issues of law and society, focusing 
on the problems of applying law in the economic, political and social context of Thailand, as 
well as the use of law for creating social justice 

 
 



178799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท             12 หน่วยกิต 
  Master’s Thesis   

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว 
 Independent research under supervision on the issues of law and society, 

focusing on the problems of applying law in the economic, political and social context of 
Thailand, as well as the use of law for creating social justice 


