หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of LawsProgram
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็มนิติศาสตรมหาบัณฑิต
: ชื่อย่อน.ม.
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็มMaster of Laws
: ชื่อย่อLL.M.
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

39หน่วยกิต
39หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และ หลักสูตร แผน ข
1) สําเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําคณะนิติศาสตร์ดังนี้
1.1 ได้รับค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า หรือ กรณีที่มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ํากว่า 2.50
ปี 2 ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 2.50
1.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ค าดว่ า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ โดยได้ รั บ ค่ า ลํ า ดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย 4
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า เมื่อจบการศึกษา 2.50
1.3 เป็นผูท้ ี่มีความรู้ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในเกณฑ์ดีโดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่หลักสูตร
กําหนด

2) ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออก อันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3) คุณสมบัตอิ ื่นเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
4) คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
1.กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
178701
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
178702
ปรัชญากฎหมาย
178703
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
178704
กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง

39 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
หมวดกฎหมายเอกชน
178711
ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 หน่วยกิต
178712
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
178713
การระงับข้อพิพาทนอกศาล
3 หน่วยกิต
178714
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งขั้นสูง
3 หน่วยกิต
178715
กฎหมายละเมิดขั้นสูง
3 หน่วยกิต
178716
กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
178717
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
หมวดกฎหมายธุรกิจ
178721
กฎหมายแรงงานขั้นสูง
178722
กฎหมายอินเทอร์เน็ต
178723
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมวดวิชากฎหมายมหาชน
178731
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ
178732
กฎหมายปกครองขั้นสูง
178741
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง
178742
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
178743
กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
178744
สัมมนากฎหมายมหาชน
178746
กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
178747
นิติสตรีศาสตร์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
178751
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
178752
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
178755
กฎหมายการขนส่งทางทะเล
178756
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป
178757
สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
หมวดกฎหมายอาญา
178771
กฎหมายอาญาขั้นสูง
178772
กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
178775
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
178776
อาชญาวิทยาขั้นสูง
1.2กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี –
ข.วิทยานิพนธ์
178799

วิทยานิพนธ์

ค.กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ภาษาต่างประเทศ
ไม่มี

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) นักศึกษาทุกคนต้องร่วมการสัมมนาทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง
2)ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือ ส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการทีม่ ีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่น้นั ต้อง
เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสทิ ธิบตั รหรือสิทธิบตั ร โดยมีชื่อนักศึกษา
เป็นชื่อแรกจํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
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
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
3 หน่วยกิต
178702
ปรัชญากฎหมาย
3 หน่วยกิต
178703
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
3 หน่วยกิต
178704
กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
3 หน่วยกิต
และการเมือง
1.1. กระบวนวิชาเลือก 2
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบ
หมวดกฎหมายเอกชน
178711
ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
178712
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ
178713
การระงับข้อพิพาทนอกศาล
178714
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งขั้นสูง
178715
กฎหมายละเมิดขั้นสูง
178716
กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
178717
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมวดกฎหมายธุรกิจ
178721
กฎหมายแรงงานขั้นสูง
178722
กฎหมายอินเทอร์เน็ต
178723
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมวดวิชากฎหมายมหาชน
178731
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ
178732
กฎหมายปกครองขั้นสูง
178741
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง
178742
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
178743
กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
178744
สัมมนากฎหมายมหาชน
178746
กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
178747
นิติสตรีศาสตร์
หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
178751
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
178752
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
178755
กฎหมายการขนส่งทางทะเล
178756
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป
178757
สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
หมวดกฎหมายอาญา
178771
กฎหมายอาญาขั้นสูง
178772
กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
178775
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
178776
อาชญาวิทยาขั้นสูง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี –
ข. การค้นคว้าแบบอิสระ
178798
การค้นคว้าแบบอิสระ

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชาไม่มี
ง.กิจกรรมทางวิชาการ
นักศึกษาทุกคนต้องร่วมการสัมมนาที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง
จ.การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคําร้องขอสอบ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระหลัก
Curriculum Structure
Plan A type A2
Degree Requirements
Total
a minimum of
39 credits
A. Coursework
a minimum of
27 credits
1.Graduate Courses
a minimum of
27 credits
1.1 Field of Concentration Courses
a minimum of
27 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 Alternative Dispute Resolution
3 credits
178714 Advanced Civil Procedural Law
3 credits
178715 Advanced Tort Law
3 credits

178716 Comparative Contract Law
178717 Comparative Commercial Law

3 credits
3 credits

Business Law Courses
178721 Advanced Labor Law
178722 Law of the Internet
178723 Bankruptcy and Reorganization Law

3credits
3 credits
3 credits

Public Law Courses
178731 Constitutions and Political Institutions
178732 Advanced Administrative Law
178741Advanced Public Law Theories
178742 Economic Public Law
178743 Natural Resource and Environmental
Management Law
178744 Seminar in Public Law
178746 Advanced Human Rights Law
178747 Feminist Jurisprudence
International Law Courses
178751 Law of International Business Transaction
178752 International Trade and Investment Law
178755 Law of Carriage of Goods by Sea
178756Law of International Business Transactions with
the European Union
178757 Seminar in International Law
Criminal Law Courses
178771 Advanced Criminal Law
178772 Law on Economic Crime
178775Advanced Criminal Procedural Law
178776 Advanced Criminology
1.2 Other courses
-none B. Thesis
178799 Thesis
12 credits

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
12 credits

C. Non-credit Courses
1) Graduate School requirement:
2) Program requirement

-a foreign language - none -

D.Academic Activities
1) All student must participate in at least one conference related to their study program.
2)The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in journal oran
academic media which is accepted in that program, or presented in the conference with proceedings at
least one academic paper and student must be the first author.
3.1.2.2Plan B

Degree Requirements
Total
a minimum of
39 credits
A. Coursework
a minimum of
33 credits
1.Graduate Courses
a minimum of
33 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 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
178722 Law of the Internet
178723 Bankruptcy and Reorganization Law
Public Law Courses
178731 Constitutions and Political Institutions
178732 Advanced Administrative Law
178741 Advanced Public Law Theories
178742 Economic Public Law
178743 Natural Resource and Environmental
Management Law
178744 Seminar in Public Law
178746 Advanced Human Rights Law
178747 Feminist Jurisprudence
International Law Courses
178751 Law of International Business Transaction
178752 International Trade and Investment Law
178755 Law of Carriage of Goods by Sea
178756 Law of International Business Transactions with
the European Union
178757 Seminar in International Law
Criminal Law Courses
178771 Advanced Criminal Law
178772 Law on Economic Crime
178775 Advanced Criminal Procedural Law
178776 Advanced Criminology
1.2 Other courses
-none B. Independent Study
178798Independent Study

3credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
3 credits

3 credits
3 credits
3 credits
3 credits
6 credits
6 credits

C. Non-credit Courses
1) Graduate School requirement:
2) Program requirement

- a foreign language - none -

D. Academic Activities
All student must participate in at least one conference related to their study program.

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.
กระบวนวิชา
(1)หมวดวิชาบังคับ
178701 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั ทางกฎหมาย
3(3-0-6)
English for Legal Research
178702 ปรัชญากฎหมาย
3(3-0-6)
Jurisprudence
178703 ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติศาสตร์
3(3-0-6)
Legal Research Methodology
178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3(3-0-6)
Law and Economic, Social, and PoliticalDevelopment
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
หมวดกฎหมายเอกชน
178711 ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Civil and Commercial Law Theories
178712 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ
Comparative Intellectual Property Law
178713 การระงับข้อพิพาทนอกศาล
Alternative Dispute Resolution
178714 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
Advanced Civil Procedural Law
178715 กฎหมายละเมิดขั้นสูง
Advanced Tort Law
178716 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
Comparative Contract Law

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

178717

กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
Comparative Commercial Law

หมวดกฎหมายธุรกิจ
178721 กฎหมายแรงงานขั้นสูง
Advanced Labor Law
178722 กฎหมายอินเทอร์เน็ต
Law of the Internet
178723 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy and Reorganization Law
หมวดวิชากฎหมายมหาชน
178731 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ
Constitutions and Political Institutions
178732 กฎหมายปกครองขั้นสูง
Advanced Administrative Law
178741 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง
Advanced Public Law Theories
178742 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Economic Public Law
178743 กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource and EnvironmentalManagement Law
178744 สัมมนากฎหมายมหาชน
Seminar in Public Law
178746 กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
Advanced Human Rights Law
178747 นิติสตรีศาสตร์
Feminist Jurisprudence

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

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
178751 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Law of International Business Transaction
178752 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade and Investment Law
178755 กฎหมายการขนส่งทางทะเล
3(3-0-6)
Law of Carriage of Goods by Sea
178757 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Seminar in International Law
178756 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
Law of International Business Transactions with the European Union
หมวดกฎหมายอาญา
178771 กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Law
178772 กฎหมายอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ
Law on Economic Crime
178775 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Procedural Law
178776 อาชญาวิทยาขั้นสูง
Advanced Criminology
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
– ไม่มี (4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ การค้นคว้าแบบอิสระ
178799 วิทยานิพนธ์
Thesis
178798 การค้นคว้าแบบอิสระ
Independent Study

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

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
178701 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
178702 ปรัชญากฎหมาย
178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง
รวม

หน่วยกิต
3
3
3

178703

9

ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติศาสตร์
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
12

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
เข้าร่วมการสัมมนา

หน่วยกิต
6

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3
3
6

178799

12

รวม

6

ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวิจยั ทางนิติศาสตร์
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ

หน่วยกิต
3
3
3

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
178701 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
178702 ปรัชญากฎหมาย
178704 กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง
รวม

หน่วยกิต
3
3
3

178703

9

3
12

รวม

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
การเสนอหัวข้อโครงร่างการค้นคว้า
แบบอิสระ
รวม

หน่วยกิต
3
3
3

9

178798

ภาคการศึกษาที่ 2
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
การค้นคว้าแบบอิสระ
การสอบประมวลความรู้
การเข้าร่วมการสัมมนา

หน่วยกิต
3
6

รวม

9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิตและสอบประมวลความรูป้ ีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
คําอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในทางวิชาการ และ/หรือ ก่อให้เกิดองค์กรความรูท้ ี่สําคัญสําหรับสังคม ทั้งนี้จะมีอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คอยให้คําแนะนําทีเ่ ป็นประโยชน์ ซึ่งการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ
อิสระ จะต้องอาศัยทักษะด้านต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ควรมีขอบเขตงานที่สามารถสําเร็จได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด มีการรายงานความก้าวหน้าให้กบั อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ มีรายงานที่ต้อง
นําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความสามารถในการคิดการวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาในทางกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- นักศึกษาสามารถสร้างหัวข้องานวิจัยที่มีคณ
ุ ค่า
- นักศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ความรูท้ ี่มีอยู่หรือจากผลงานวิจัยทีม่ ีมาก่อนเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อยอดในการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
- นักศึกษาสามารถออกแบบ วางแผนการดําเนินงานวิจัย และอาศัยทักษะความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อดําเนินงานวิจยั และสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ภายใต้
การแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
- นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอผลงานและการโต้ตอบวิพากษ์วิจารณ์ทางด้าน
วิชาการต่างๆในการนําเสนอผลงานวิจัย
- นักศึกษามีทักษะในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์หรือนําเสนอผลงานวิจัย
ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่2

จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์
แผน ข
การค้นคว้าแบบอิสระ

จํานวน 12 หน่วยกิต
จํานวน 6 หน่วยกิต

การเตรียมการ
มีการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
ทั้งจากกระบวนวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าแบบอิสระกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบรวมถึงจากกิจกรรมเสริมที่จัดเพิ่มเติม เช่น
- อบรมแนวทางการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
- อบรมแนะแนวการเริม่ ต้นหาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
- อบรมแนะนําการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
-โครงการติดตามและเร่งรัดการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาให้แก่นกั ศึกษาในกระบวนการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าแบบอิสระรวมถึงกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
กระบวนการประเมินผล
ในการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ มีดงั นี้
- กําหนดให้มีการนําเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระเพื่อรับการ
พิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
-กําหนดให้มีการรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ทุก
ภาคการศึกษา
- นักศึกษาต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระต้อง
ได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการหรือได้นําเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิชาการทีม่ ีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานทีเ่ ผยแพร่น้นั ต้องเป็นบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) ทีเ่ ป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
- นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระโดยการประเมินจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
น.กม. (178) 701

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Englishfor Legal Research
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษและหลักการอ่านเพื่อจับใจความโดยย่อ ภาษาอังกฤษของ
กฎหมายทั่วไปและภาษาอังกฤษของกฎหมายเฉพาะทางในกฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมาย
มหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ 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
น.กม. (178) 702

ปรัชญากฎหมาย
3(3-0-6)
Jurisprudence
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
แนวความคิ ด ของสํ านัก ความคิ ด ต่ างๆในทางนิ ติ ป รั ชญาที่ มี ความสําคัญ เช่ น สํ านัก กฎหมาย
บ้านเมืองสํานักกฎหมายธรรมชาติสํานักกฎหมายประวัติศาสตร์แนวความคิดแบบสัจนิยมทางกฎหมาย
รวมถึงปัญหาและข้อถกเถียงที่สําคัญในนิติปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายสาขาต่างๆ
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

น.กม. (178) 703

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
3(3-0-6)
Legal Research Methodology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ความจําเป็นและความสําคัญของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางนิติศาสตร์การตั้ง
คําถามหรือประเด็นปัญหาสําหรับการวิจัยประเภทของการวิจัยกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
ตลอดจนการนําเสนองานวิจัย
The need and importance of social research and legal research. Formulation of research
questions. Types of research. Research process and research methodogy. Presentation of research
findings

น.กม. (178) 704

กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

3(3-0-6)

Law and Economic, Social, and Political Development

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
บทบาทของกฎหมายกั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น ในทางกฎหมายสํ า หรั บ
การพัฒนาประเทศอิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมต่อกฎหมายระบบโลกา
ภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย บทบาทและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันแก้ไขและ
เยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
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

น.กม. (178) 711

ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3(3-0-6)

Civil and Commercial Law Theories

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแพ่งตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงสมัยการจัดทําประมวลกฎหมายแพ่ง
ของประเทศฝรั่งเศสเยอรมันนีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ป่นุ และไทยทฤษฎีรากฐานของกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติวิธี
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยสุจริตสิทธิเอกชนความศักดิ์สิทธิแห่งเจตนาและความรับผิดทางแพ่ง
อิ ท ธิ พ ลของหลั ก กฎหมายแพ่ ง ในกฎหมายพาณิ ช ย์ ก ฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่ า งประเทศ
ตลอดจนหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติกรรมสัญญาหนี้ละเมิดและทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม
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. Japanese and Thai civil laws.
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

น.กม. (178) 712

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Intellectual Property Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ประวัติแนวคิดและลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน
ระบบกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศเช่น
อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ บั ต รยุ โ รป กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของประเทศในกลุ่ ม สหภาพยุ โ รป และ
สหรัฐอเมริกาปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและประเทศกําลัง พัฒนาโดย
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและที่กําลังจะเกิดในอนาคตและค้นหาแนวทางในการแก้ไข
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
น.กม. (178) 713

การระงับข้อพิพาทนอกศาล
3(3-0-6)
Alternative Dispute Resolution
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:ไม่มี
แนวคิดหลักกฎหมายกฎหมายระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติของการระงับข้อพิพาทนอกศาลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมของไทยกับการระงับข้อพิพาท
นอกศาลการระงับข้อพิพาทนอกศาลกับกรณีพิพาทที่มีลักษณะระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆของการ
ระงับข้อพิพาทนอกศาลของไทยกับรูปแบบในประเทศอื่นๆอันได้แก่การอนุญาโตตุลาการการประนีประนอม
ยอมความการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นต้นการวิเคราะห์ปัญหาในการระงับข้อพิพาทนอกศาลกับแนวทางที่
อาจใช้แก้ไขปัญหารวมทั้งแนวโน้มในอนาคตของการระงับข้อพิพาทนอกศาล
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

น.กม. (178) 714

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Civil Procedural Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ประวัติความเป็นมาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอิทธิพลของแนวความคิดและทฤษฎีที่มีต่อ
ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใน
ระบบประมวลกฎหมายกับระบบคอมมอนลอว์เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของไทยโดยศึกษาแนวทางปฏิบัติของศาลไทยในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งกลยุทธ์และเทคนิควิธีที่
นํามาใช้ในการดําเนินคดีแพ่งตลอดจนวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
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

น.กม. (178) 715

กฎหมายละเมิดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advance Tort Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
วิวัฒนาการ ปรัชญา หน้าที่ และบทบาทของกฎหมายละเมิด รากฐานทางทฤษฎีของความรับผิด
ทางละเมิด ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมาย
ละเมิดของไทยโดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาปัจจุบัน เปรียบเทียบกฎหมายละเมิดของไทยกับประเทศ
ที่มีความสําคัญบางประเทศ รวมทั้งคําวิพากษ์ของนักสตรีนิยมต่อกฎหมายละเมิด
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

น.กม. (178) 716

กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Contract Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะเด่ น ของระบบกฎหมายสกุ ล หลั ก ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายเอกชนของระบบ
กฎหมายแต่ละระบบ เปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญา และความสําคัญของสัญญาและ
พัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ ละสกุล เปรียบเทียบองค์ประกอบที่สําคัญของสัญญา
เงื่ อ นไขการเกิ ด ขึ้ น ของสั ญ ญา ผลของสั ญ ญา การสิ้ น ผลของสั ญ ญา หลั ก กฎหมายสั ญ ญา
เปรียบเทียบภายใต้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
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
น.กม. (178) 717

กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
ComparativeCommercial Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ลักษณะและรูปแบบของสัญญาและนิติสัมพันธ์ในทางพาณิชย์ รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ
คู่สัญญาในทางพาณิชย์ การศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) และระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (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
น.กม. (178) 721

กฎหมายแรงงานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Labor Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่นํามาสู่การบัญญัติกฎหมายแรงงาน
บทบาทของรัฐในเรื่องต่างๆในฐานะคนกลางเช่นการคุ้มครองแรงงานการแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการ
แรงงานการประกันสังคมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานความมั่นคงในการจ้างงานตลอดจนการ
บังคับใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายแรงงานใน
ประเทศไทย

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
ส.กม. (178) 722

กฎหมายอินเทอร์เน็ต

3(3-0-6)

Law of the Internet

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตอันประกอบด้วยประเด็นที่สําคัญต่าง ๆ
เช่ น การกํ า กั บ ดู แ ลอิ น เทอร์ เ น็ ต ความปลอดภั ย ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
อินเทอร์เน็ต ธุรกรรมทางธุรกิจโดยผ่านเครือข่าย 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
น.กม. (178) 723

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
3(3-0-6)
Bankruptcy and Reorganization Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:ไม่มี
ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหากฎหมายและวิธี ปฏิบัติที่สําคัญเกี่ยวกับหลักการล้มละลายและ
หลักการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงศึกาถึงความจําเป็นที่ต้องมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการและความสัมพันธ์กับ
ระบบเศณษฐกิจ โดยศึกษากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ
Theories, concepts, legal problems and procedural issues concerncing 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

น.กม. (178) 731

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Constitutions and Political Institutions
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:ไม่มี
ทฤษฎีและปัญหาการจําแนกระบบการเมืองกําเนิดและพัฒนาการของแนวความคิดและรูปแบบ
รัฐธรรมนูญตะวันตกและลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมของประเทศตะวันตกรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ของประเทศแม่แบบในระบบการเมืองตะวันตกรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองสหราชอาณาจักรใน
ฐานะแม่บทของระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองสหรัฐอเมริกาในฐานะแม่แบบของระบบ
ประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองฝรั่งเศสในฐานะแม่แบบของระบบกึ่งประธานาธิบดี
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองจีนในฐานะแม่แบบของระบบการเมืองแบบสังคมนิยมปัจจัยต่างๆที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกํ า หนดกระบวนการทางรั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น ทางการเมื อ งและการปรั บ นํ า
ประสบการณ์ของต่างประเทศมาพัฒนากระบวนทางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไทย
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
น.กม. (178) 732

กฎหมายปกครองขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Administrative Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
หลักการสําคัญในทางกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับโครงสร้างทางปกครองการใช้อาํ นาจทาง
ปกครองและการควบคุมฝ่ายปกครอง
การเปรียบเทียบแนวคิดของระบบกฎหมายปกครองจากสกุล
กฎหมายหลักต่างๆเช่นระบบกฎหมายปกครองของภาคพื้นยุโรประบบกฎหมายปกครองของกลุ่มประเทศ
แองโกล-แซกซอนการวิเคราะห์และการปรับใช้แนวคิดทางกฎหมายปกครองทีม่ ีอยู่กับระบบกฎหมาย
ปกครองของไทย
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

น.กม. (178) 741

ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Public Law Theories
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ความหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนพัฒนาการและสถานะของกฎหมายมหาชน
ในยุคต่างๆตั้งแต่ยุคกรีกถึงยุคปัจจุบันพัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ
ลักษณะของรัฐสถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
โครงสร้างของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมายทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจรัฐทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้
อํานาจอธิปไตยการจัดรูปรัฐบาลแบบต่างๆตามความสัมพันธ์แห่งอํานาจความหมายและขอบเขตของ
การกระทําทางนิติบัญญัติทางบริหารและทางตุลาการและการใช้อํานาจในสถานการณ์ไม่ปกติความชอบ
ธรรมในการใช้อํานาจและการควบคุมอํานาจรัฐ
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
น.กม. (178) 742

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
)33-0-6(
Economic Public Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:ไม่มี
ลักษณะทั่วไปของหน้าที่ของรัฐในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านเศรษฐกิจแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจการจัด
องค์กรของรัฐและแนวทางในการดําเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของ
รัฐและระบบการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
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.

น.กม. (178) 743

กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Natural Resource and Environmental Management Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายและกฎหมายของรัฐว่าด้วยการ
จัดการการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆได้แก่ป่าไม้สัตว์ป่าที่ดินน้ําและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินการป้องกันแก้ไขและการจัดการ
ปัญหามลพิษอันรวมถึงมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําเสียงขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการใช้
เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มปั ญ หาในการดํ า เนิ น คดี ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย
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
น.กม. (178) 744

สัมมนากฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Seminar in Public Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง และปัญหาทางกฎหมายมหาชนในเรื่องต่างๆ
Legal issues in relation to the constitution, organic laws,public law and relevant legal issues
in public law.

น.กม. (178) 746

กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง

3(3-0-6)

Advanced Human Rights Law

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ความรู้พื้นฐานแนวความคิดของสิทธิมนุษยชนและข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกฎหมาย
สถาบันและกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศและภายในรัฐ บทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในศตวรรษที่ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิด 21
ายและขึ้นกับกฎหมสถาบันต่างๆทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในรัฐ
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

น.กม. (178) 747

นิติสตรีศาสตร์
3(3-0-6)
Feminist Jurisprudence
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวความคิดของสํานักความคิดต่างๆในนิติสตรีศาสตร์ ดังเช่น กลุ่มนิติสตรีเสรีนิยม กลุ่มนิติ
สตรีนิยมรุนแรงหรือครอบงํา กลุ่มนิติสตรีนิยมสัมพันธ์หรือวัฒนธรรม และกลุ่มนิติสตรีนิยมยุคหลัง
สมัยใหม่ แนวความคิดของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ต่อปัญหาหลักในกฎหมาย ดังเช่น ความยุติธรรม และนํามา
วิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทางกฎหมาย สังคม และนโยบายสาธารณะ ดังเช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศใน
การจ้างงาน ความรุนแรงต่อสตรี และอิสระในตนเองของสตรี
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

น.กม. (178) 751

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3 -0 -6 )
Law of International Business Transaction
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:ไม่มี
แนวความคิดของธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะและความสัมพันธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศกับ
กฎหมายระเบียบข้อบังคับและแนวการปฏิบัติที่มีผลบังคับต่อธุรกิจระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ในส่วนของกฎหมายเอกชนปัจจัยที่มีผลกระทบกับการทําสัญญาระหว่างประเทศการร่าง
สัญ ญาระหว่ า งประเทศกฎหมายระหว่ า งประเทศและกฎหมายไทยที่สํา คัญ อัน มี ผลบัง คับ ต่ อ ธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศการระงับข้อพิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศการวิเคราะห์ปัญหาและทางแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
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 governinginternational business
transactions.Dispute resolutions for international business transactions. Analysis of problems and their
solutions relating to international business transactions
น.กม. (178) 752

กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade and Investment Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเข้าออกผ่านพรมแดนของรัฐ
โดยเน้นถึงกฎหมายระเบียบข้อตกลงจารีตประเพณีทางการค้าและการลงทุนในระดับมหภาคอันเกิดจาก
นโยบายทางการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐแนวคิดทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศความสัมพันธ์ของกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์การเมืองที่มีผลต่อนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศวิเคราะห์
นโยบายการค้าของรัฐในโลกยุคโลกาภิวัตน์โครงสร้างทางกฎหมายขององค์การค้าโลก กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและธนาคารโลกบรรษัทข้ามชาติและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจารีตประเพณีและข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

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
น.กม. (178) 755

กฎหมายการขนส่งทางทะเล
3(3-0-6)
Law of Carriage of Goods by Sea
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
แนวคิด ความรู้ที่สําคัญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของการขนส่งสินค้าทางทะเล
และการขนส่งสินค้าโดยวิธีอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน อันได้แก่ ระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่ง
สินค้าในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง การเดินเรือในทะเลและมหาสมุทร กฎหมายที่ควบคุมการขนส่งและ
ช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้โดยสะดวกและปลอดภัย การเปรียบเทียบกับกฎหมายการขนส่งระหว่าง
ประเทศ รวมถึงปัญหา ปัจจัยที่มีผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของระบบการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน
Concepts, fundamental knowledge,laws,rules, regulations,practice of carriage of goods by
sea, and oter 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 pust and present
changes in international system of transporation of good
น.กม. (178) 756

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป

3(3-0-6)

Law of International Business Transactions with the European Union

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การนําสินค้าเข้ ามาในสหภาพยุโรปการให้บริการในสหภาพยุโรปการลงทุน ในสหภาพยุโรป
กฎหมายการแข่ ง ขัน ทางการค้ า กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญากฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มกฎหมายความ
ปลอดภัยในสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างชาติ ผลของนโยบายของรัฐภายใต้สหภาพยุโรปต่อธุรกิจเอกชน
ต่างชาติ

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

น.กม. (178) 757

สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
Seminar in International Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยพิจารณาถึงผู้ทรงสิทธิตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ กลไกในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และ การระงับข้อพิพาทในทางระหว่าง
ประเทศ ปัญหาความมีผลของกฎหมายระหว่างประเทศต่อหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในประเทศไทย การ
จําแนกเอกชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิของเอกชนตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนในทาง
ระหว่างประเทศ
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 sectorin Thailand. Classfication of individuals in international law.Rights of individuals in public
and private law in Thailand in relation to international law

น.กม. (178) 771

กฎหมายอาญาขั้นสูง

3(3-0-6)

Advanced Criminal law

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
แนวความคิดและทฤษฎีอันเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญาโดยเริ่มต้นจากประวัติความ
เป็นมาของกฎหมายอาญาไทยอิ ทธิ พลของแนวความคิดและทฤษฎีที่มีต่ อระบบกฎหมายอาญาไทย
วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความรับผิดทางอาญาในระบบประมวลกฎหมายกับระบบคอมมอนลอว์
เมื่อนํ ามาประยุกต์ใช้ กับกฎหมายอาญาไทยโดยศึกษาแนวคํ าตัดสินคดี อาญาของศาลไทยตลอดจน
วิเคราะห์กฎหมายอาญาบางฐานความผิดเพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน
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

ส .กม.(178) 772

กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Law on Economic Crime
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายและรูปแบบต่างๆของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐในการออกและ
บังคับใช้กฎหมายที่สามารถควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบต่างๆ
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
ส .กม.(178) 775

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Criminal Procedural Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเชิงลึกในประเด็นต่างๆดังเช่น ระบบไต่สวนและระบบ
กล่าวหาในกระบวนพิจารณาคดีอาญา แนวความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและความสัมพันธ์ของหลักนิติ
ธรรมกับการสืบสวนและการฟ้องคดีอาญา สิทธิของผู้ต้องหาและจําเลย ดุลยพินิจในการสั่งฟ้องของ
พนักงานอัยการ สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรําตนเอง การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา ความรับผิดชอบของ
องค์กรในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา และหลั กประกั นในการดํา เนิ น คดี อาญาตามสนธิ สัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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

น.กม. (178) 776

อาชญาวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Criminology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
อาชญาวิทยา: แนวคิดและประวัติความเป็นมาอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิมนัยของอาชญาวิทยา
แบบดั้งเดิมที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญาอาชญาวิทยาทางสังคมวิทยานัยเชิงปฏิบัติของอาชญา
วิทยาทางสังคมวิทยาที่มีต่อนโยบายทางกฎหมายอาญาจิตวิทยาทางอาชญาวิทยานัยของจิตวิทยาทาง
อาชญาวิทยาที่มีต่อนโยบายทางกฎหมายอาญาอาชญาวิทยาทางวัฒนธรรมและนัยของอาชญาวิทยาทาง
วัฒนธรรมที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และบูรณาการทฤษฎีทาง
อาชญาวิทยา
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
น .กม.(178) 798

การค้นคว้าแบบอิสระ
Independent Study
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว

6 หน่วยกิต

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

น .กม.(178) 799

วิทยานิพนธ์
Thesis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว

12 หน่วยกิต

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

