กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
พฐ. 176
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางกฎหมายและวิจัย
PL 176
English for Legal Study and Research
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการอ่านจับใจความเอกสารที่เกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อใช้ในการทําวิจัยเช่น ตํารา บทความทางด้านกฎหมาย ตลอดจนคําพิพากษาของศาล รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
สัญญา
หมวดวิชาบังคับ
กม. 610
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LA 610
Legal Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทําวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําวิจัย เช่ น การ
เสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจน
ศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย
กม. 612
LA 612

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
ศึกษาเกี่ย วกับแนวคิด และหลั กการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ย วกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แ ก่
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การ
การค้าโลก
กม. 621
LA 621

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Law
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) หลักทั่วไป
เกี่ยวกับสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (UNIDROIT) ข้อตกลงเกี่ยวกับคําจํากัดความของตั วย่อในการซื้อขายระหว่าง
ประเทศ (INCOTERMS) เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระเบียบและประเพณีในการปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิต (Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits, UCP) ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับการประกันภัย การขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทออนไลน์
กม. 622
LA 622

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Law of Electronic Transactions
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายอันเกิดจากการทําธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม กฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ความมีผลของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออก
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งประเด็น
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กม. 623
LA 623

บัณฑิตสัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Graduate Seminar in Law of International Business And
Electronic Transactions
ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ทําวิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนาโดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผูอ้ ภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
และกํ า หนดวั น ให้ นั กศึก ษาส่ ง ผลงานวิ จั ย เพื่ อ เข้า สั ม มนาและผลงานวิ จั ย จะต้ องอยู่ ในระดั บ ดี และสามารถพั ฒ นาเป็ น
วิทยานิพนธ์ได้
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
กม. 631
การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
LA 631
Economics Analysis of Law
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์กฎหมายที่กําหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนด้วยกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยละเมิด ทรัพย์สิน เอกเทศสัญญา และกฎหมายที่กําหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
หน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายแข่งขันทางการค้า ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการ
เยีย วยาทางกฎหมายและการประเมิน ความเสีย หายในกรณี ที่มี การละเมิด ทางธุรกิจ ในรูป แบบต่ างๆ เช่ น การแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาของธุรกิจที่เป็นการหลอกลวง การละเมิดในทรัพย์ สินทางปัญญาทางการค้า
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และการละเมิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
กม. 632
LA 632

กฎหมายแข่งขันทางการค้า
Competition Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ กลไกของตลาด นโยบายของรัฐ และการป้องกันการแทรกแซงการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบางรายโดยใช้การแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม รวมทั้งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันทางการค้า
กม. 640
LA 640

กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
)
Telecommunication Law
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นโยบาย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปิดเสรีให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมและจัดให้องค์กรกํากับดูแล
ที่เป็นกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงในสื่อใหม่

กม. 642
LA 642

นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Public Policy on Intellectual Property and Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย มาตรการ และกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยี
อันจะนําไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารของประเทศ
กม. 643
LA 643

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
Laws Related to Technology and Digital Media
ศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ในยุคที่มี
ผสานรวมกันระหว่างโลกเสมือนกับโลกความจริง เช่น เทคโนโลยี Internet of Thing (lot) สมาร์ทแมชชีน (Smart
Machines)เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) การประมวลผลบนคลาวด์และโมบาย (Cloud computing and mobile) การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
กม. 644

การดําเนินคดีทางศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และการระงับข้อพิพาททางเลือก
LA 644
International Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution
ศึกษาถึง ปัญ หาในการดํา เนิ นคดีระหว่ างประเทศต่อกระบวนการของศาล เขตอํานาจศาลการขัดกันของ
กฎหมาย แนวคิ ด และปั ญ หาเกี่ย วกับ การระงั บ ข้อพิ พ าท การระงั บ ข้อพิ พ าททางธุ รกิจ การค้า โดยใช้ อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ทางการค้าระหว่างประเทศ เขตอํานาจของอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโตตุลาการ และการเลือกใช้กฎหมายและ
กระบวนการพิจารณา ผลของคําวินิจ ฉัยชี้ขาดและความเห็นของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการดําเนินคดี
โดยกระบวนการศาล เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย เป็นต้น
กม. 651
LA 651

กฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ
Law of International Banking and Finance
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจ
เอกชน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศทางการเงินและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ เช่น
การดําเนินการของตลาดแลกเปลี่ยน การให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศต่างๆ คณะกรรมการเงินกู้ระหว่างประเทศ
กม. 652
LA 652

สัญญาสําคัญทางธุรกิจ
Business Contracts
ศึกษาถึงทฤษฎีและสถานะทางกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจการร่างและการตรวจสัญญา การเจรจาต่อรอง
เกี่ยวกับสัญญา ผลของสัญญา การระงับข้อพิพาทในลักษณะต่างๆ อันเกิดจากความเห็นแย้งในข้อสัญญา หรือการผิ ดสัญญา
ทางธุรกิจ
กม. 653
LA 653

กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
Law Related to Business Plan

ศึกษาเกี่ย วกับ หลั กการวางแผนธุ รกิจ และการบริห ารความเสี่ ย งในการทํ า ธุรกิจ โดยศึกษาทั้ งในส่ วนของ
กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายภาษีอากร หลักการบัญชีซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจที่อยู่ในรูปของบริษัทเอกชน การ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยในการเลือกรู ปแบบขององค์กรทางธุรกิจ การใช้กลไกทาง
การเงินและข้อบังคับของบริษัทเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารธุรกิจของผู้บริหาร การรวมธุรกิจระหว่างบริษัทเข้าด้วยกัน
และการเลิกบริษัท
กม. 654
LA 654

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
Law of International Taxation
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อนมาตรการทางภาษีเพื่อแก้ไข
ข้อจํากัดการประกอบธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการของบรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินปัน
ผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกําไรระหว่างบริษัทในเครือ ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับ
ภาษี สนธิสัญญาภาษีอากร
กม. 655
LA 655

กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
Law Related to Business Tax Planning
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบภาษีของประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้
และภาษีการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษีตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย การจัดทําสัญญาบางประเภทที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีในธุรกิจ
กม. 656
LA 656

กฎหมายการขนส่งและบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
Transport and Logistic Law
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการด้านขนส่ง ได้แก่ กฎหมายด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเลการ
ขนส่งทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกฎหมายพาณิชย์นาวีและศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายจัดการด้านคลังสินค้า
ได้แก่ กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีกรมศุลกากรคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร การชดเชยค่าภาษีอากร
และกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บของในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กม. 657
LA 657

กฎหมายสหภาพยุโรป
European Union Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สถานะ
ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป นโยบายร่วมของสหภาพยุโรป สนธิสัญญาลิสบอน กฎหมายตลาดภายในที่เกี่ยวกับหลัก
เสรีภาพของการเคลื่อนย้ายสินค้า เงินทุน แรงงานบุคคล การแข่งขัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสัญญา กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กม. 658
LA 658

กฎหมายเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าการตอบโต้การทุ่ม
ตลาด ภาษีตอบโต้การอุดหนุนและมาตรการปกป้อง
Law Related to Trade Preference System, Anti-dumping Countervailing
Duty and Safeguards

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าเช่น ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) มาตรการ
การค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (NTMs) หลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าเขตการค้าเสรี และกลไกและมาตรการป้องกัน
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน เช่น การเก็บภาษี การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ภาษีตอบโต้การอุด หนุน (CVD) และ
มาตรการคุ้มกัน (Safeguards) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO
กม. 659
LA 659

กฎหมายธุรกิจและการค้าอาเซียน
ASEAN Business and Trade Law
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อันเป็นข้อตกลงในความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความมั่นคงและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ตลอดจนผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย และ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
กม. 660
LA 660

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
Law of Business Enterprise
ศึกษาถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการดําเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นในรูปของบริษัทจํากัด สัญญาร่วมทุน
เพื่อการประกอบกิจการ แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการ
กับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่ม
บริษัทในเครือ
กม. 661
LA 661

กฎหมายและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV
Law and Investment in CLMV
ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และประเทศเมียนมาร์ ซึ่ง
จะรวมเป็นกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีศักยภาพ โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมายคมนาคมขนส่ง สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษีแรงงานต่าง
ด้าว และการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นต้น
กม. 662
LA 662

กฎหมายและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Law and Investment in China
ศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายและสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําการค้าและการลงทุนของคน
ต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักเกณฑ์การทําการค้าข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก
กม. 663
LA 663

กฎหมายธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
Law of International Trade in Services
ศึกษาถึงหลักและลักษณะของการประกอบธุรกิจบริการระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะแล ะ
บทบาทของกฎหมายที่ใช้กับการค้าในแง่ของสินค้า เช่น บริการขนส่ง บริการด้านการเงินและประกันภัย บริการก่อสร้าง

บริการจัดจําหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการนันทนาการ วัฒนธรรม และการ
กีฬา และบริการวิชาชีพ เป็นต้น
กม. 664
LA 664

ปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
Selected Problems in International Trade

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: กม. 621 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
ศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศเช่น สิทธิของการเลิกสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ สิทธิใน
การปฏิเสธสินค้า และเอกสาร ปัญ หาความเสี่ยงภัย ในสินค้า ปัญหาและข้อจํากัดการใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต ปัญหาการ
ใช้ทรัสต์รีซีท นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศ
กม. 665
LA 665

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม
International Trade and Environmental Law
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เช่น กรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก และอนุสัญญาฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กม. 666
LA 666

กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน
Energy Law
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน อนุรักษ์และควบคุม
พลังงานมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตการส่งและการจําหน่ายพลังงานและการเปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติ ที่ใช้
ในการผลิตพลังงานโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
กม. 667
LA 667

กฎหมายและการลงทุนในเอเชีย
Law and Investment in Asia
ศึกษาและทําความเข้าใจกฎระเบียบและระบบกฎหมายที่จําเป็นในการประกอบธุรกิจในประเทศกลุ่มเอเชีย
รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าในเอเชีย
หมวดวิชาเลือกเสรี
กม. 611
กฎหมายแพ่งขั้นสูง
LA 611
Advanced Civil Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒ นาการใหม่ๆ ที่ เกี่ย วกับกฎหมายแพ่ งลักษณะนิติ กรรม
สัญญา และละเมิด โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สําคัญ โดยวิเคราะห์แนวคําพิพากษาและความ
คิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ
กม. 671
LA 671

นิติปรัชญา
Philosophy of Law

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีอันเป็นรากฐานของกฎหมายและจริยธรรมของหลักกฎหมาย โดยมุ่งศึกษาถึงวิวัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับปรัชญาในสาขาอื่นๆ และแนวความคิดของสํานักความคิดทางนิติปรัชญา เช่น สํานัก
กฎหมายธรรมชาติ สํานักปฏิฐานนิยม สํานักสังคมวิทยาทางกฎหมาย สํานักสั จจนิยม เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงหลักเฉพาะ
เรื่องในทางนิติปรัชญา โดยมุ่งเน้นแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ กฎหมาย ความยุติธรรม อํานาจทางกฎหมาย สภาพบังคับทาง
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล
กม. 672
LA 672

กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Law
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดทางอาญา ความรับผิด
ทางอาญา และโทษทางอาญา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางความคิดของกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุมต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการใช้บังคับกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศต่างๆ
กม. 673
LA 673

กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
Comparative Bankruptcy Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิด และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายล้มละลายโดยเปรียบเทียบกับระบบ
กฎหมายล้มละลายของต่างประเทศที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายล้มละลายกับเศรษฐกิจ กฎหมายฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในกระบวนการล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ
กม. 674
LA 674

กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง
Advanced Evidence Law
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา การสืบพยาน พยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ การชั่งน้ําหนักพยาน โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์และประเทศที่ใช้ระบบคอม
มอนลอว์
กม. 675
LA 675

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งบทบาทและปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
สังคม
กม. 676
LA 676

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
Advanced Civil Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิด พัฒนาการของกระบวนการจัดร่างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่มี อิทธิพลต่อการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
และศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกระบวนพิจารณา

กม. 677
LA 677

กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง
Advanced Commercial Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ลักษณะต่างๆ โดย
เน้นกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศที่สําคัญ
โดยวิ เคราะห์แ นวคํ า พิ พ ากษาและความคิด เห็ น ของนั กกฎหมาย ตลอดจนศึ กษาถึ ง ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ของไทยและ
ต่างประเทศ
กม. 678
LA 678

กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
Advanced Constitutional Law
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการพื้น ฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
การค้นคว้าอิสระ
กม. 681
การค้นคว้าอิสระ
LA 681
Independent Study
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม. 610 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อนั้นโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ
อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คนที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้สอบความรู้ผู้เรียนในหัวข้อนั้น
วิทยานิพนธ์
กม. 682
วิทยานิพนธ์
LA 682
Thesis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม. 610 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ให้นักศึกษาทําวิจัยด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
รวมทั้งการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทําวิจัย การเตรียมนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์
กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
พฐ. 176
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางกฎหมายและวิจัย
PL 176
English for Legal Study and Research
ศึกษาเกี่ย วกับศัพท์ และสํ านวนภาษาอังกฤษทางด้ านกฎหมาย โดยมุ่งเน้น การอ่านจับ ใจความเอกสารที่
เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในการทําวิจัยเช่น ตํารา บทความทางด้านกฎหมาย ตลอดจนคําพิพากษาของศาล รวมทั้ง เอกสาร
เกี่ยวกับสัญญา
หมวดวิชาบังคับ
กม. 610
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LA 610
Legal Research Methodology

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทําวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําวิจัย เช่น การ
เสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจั ยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจน
ศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย
กม. 612
LA 612

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
ศึกษาเกี่ย วกับแนวคิด และหลั กการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ย วกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แ ก่
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี ภายใต้องค์การ
การค้าโลก
กม. 613
LA 613

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
Intellectual Property Law in Information Technology Age
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) ที่ให้มาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิทัลแนวคิดของการใช้
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามแนวคิด Creative Commons การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกรณีของชื่อโดเมน และ
ธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
กม. 614

การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
LA 614
Intellectual Property Management and Commercialization
ศึกษาและเข้าใจถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยเน้นการจัดการในทางปฏิบัติ
กลยุทธ์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การนําทรัพย์สิน
ทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งศึกษาประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กม. 615
LA 615

บัณฑิตสัมมนากฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Graduate Seminar in Law of Intellectual Property and Information Technology
ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการทํา
วิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้ สัม มนาแล้ ว เพื่ อเข้า สั มมนา โดยอาจารย์ ผู้สั ม มนาจะเป็ นผู้ อภิป รายเกี่ยวกับ ระเบีย บวิ ธี วิจั ยทาง
นิติศาสตร์และกําหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงานวิจัยจะต้องอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาเป็น
วิทยานิพนธ์ได้
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
กม. 622
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LA 622
Law of Electronic Transactions

ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายอันเกิดจากการทําธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมีผลของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออก
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเด็น
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กม. 631
LA 631

การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
Economics Analysis of Law
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์กฎหมายที่กําหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนด้วยกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยละเมิด ทรัพย์สิน เอกเทศสัญญา และกฎหมายที่กําหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
หน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายแข่งขันทางการค้า ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการ
เยีย วยาทางกฎหมายและการประเมิน ความเสีย หายในกรณี ที่มี การละเมิด ทางธุรกิจ ในรูป แบบต่ างๆ เช่ น การแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาของธุรกิจที่เป็นการหลอกลวง การละเมิดในทรั พย์สินทางปัญญาทางการค้า
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และการละเมิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
กม. 632
LA 632

กฎหมายแข่งขันทางการค้า
Competition Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กลไกของตลาด นโยบายของรัฐ และการป้องกันการแทรกแซงการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบางรายโดยใช้การแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม รวมทั้งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันทางการค้า
กม. 633
LA 633

กฎหมายเทคโนโลยีทางชีวภาพ
Biotechnology Law
ศึกษาแนวคิดของความตกลงคุ้มครองพันธุ์พืช (UPOV Convention) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity, CBD) ที่มีหลักการเพื่อให้เกิดการแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตลอดจนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Biosafety)
กม. 634
LA 634

ลิขสิทธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
Copyright, Traditional Knowledge and Cultural Expression
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามอนุ สั ญ ญาเบอร์ น ( Berne
Convention) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เช่น ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ขอบเขตการให้ความ
คุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปแบบของสัญญา รวมทั้ง
หลักของการใช้ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม นอกจากนั้นยังศึกษาถึงแนวทางของ WIPO และ UNESCO เกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

กม. 635
LA 635

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง
Entertainment Industry Law
ศึกษากฎหมายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้ านอุตสาหกรรมสถานบันเทิงภาพยนตร์ โทรทัศน์ดนตรี
และการพิมพ์ เช่น กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตัวแทน และผู้จัดการ ข้อตกลงในทาง
สัญญาของธุรกิจบันเทิงด้านต่างๆ การคุ้มครองแนวความคิด สิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และประเด็น
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
กม. 637

การร่างสัญญาด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และเทคโนโลยี
LA 637
Drafting Intellectual Property Rights and Technology Licensing Contracts
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่รัดกุมในการร่างสัญญา ประเภทของสัญญาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยี เช่นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สัญญาคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาในทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Escrow Agreement) รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบและเงื่อนไขที่สําคัญในการร่างสัญญาประเภทต่างๆ เช่น การ
โอนสิทธิความเป็นเจ้าของ การชําระเงิน การรักษาความลับ และข้อตกลงทางเทคนิค อื่นๆ ที่ควรคํานึงถึงในการร่างสัญญาทั้ง
ทางด้านของผู้ให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ และสัญญาเกี่ยวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Technology Transfer) ตลอดจนศึกษาในด้านของเนื้อหาและประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้
สิท ธิ เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาสํ าหรับกรณี ต่า งๆ เช่น สิ ทธิ และหน้า ที่ ของผู้ อนุ ญ าตให้ใช้ สิ ทธิ ข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่เหมาะสมในสัญญา ข้อจํากัดเกี่ยวกับการห้ามการผูกขาดและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบรวมทั้งการพิจารณา
ในประเด็นของการให้ใช้สิทธิระหว่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา
กม. 638
LA 638

กฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Law on Trademark and Geographical Indications
ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจดทะเบียน การต่ออายุ การเพิกถอน การอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่เกี่ยวข้อง
กม. 639
LA 639

กฎหมายสิทธิบัตรและความลับทางการค้า
Law on Patent and Trade Secrets
ศึกษาโครงสร้างและวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมายสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การขอรับ ความคุ้ม ครอง การละเมิ ด ค่า เสี ย หาย และการดํ า เนิ น คดี และสนธิ สัญ ญาความร่วมมื อด้ า นสิ ท ธิบั ต ร ( PCT)
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายความลับทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
กม. 640
LA 640

กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
Telecommunication Law
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นโยบาย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปิดเสรีให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมและจัดให้องค์กรกํากับดูแล
ที่เป็นกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงในสื่อใหม่
กม. 641
LA 641

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศในสาขาต่างๆ อาทิเช่น ข้อตกลงของอนุสัญญาเบอร์น อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (UCC) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid
Protocol) สนธิสัญญาว่าด้วยเครื่องหมายการค้า(TLT) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS)
ตลอดจนบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ต่อการพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กม. 642
LA 642

นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Public Policy on Intellectual Property and Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย มาตรการ และกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยี
อันจะนําไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารของประเทศ
กม. 643
LA 643

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
Laws Related to Technology and Digital Media
ศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ในยุคที่มี
ผสานรวมกันระหว่างโลกเสมือนกับโลกความจริง เช่น เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สมาร์ทแมชชีน (Smart
Machines) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) การประมวลผลบนคลาวด์และโมบาย (Cloud computing and mobile) การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
กม. 644

การดําเนินคดีทางศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และการระงับข้อพิพาททางเลือก
LA 644
International Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution
ศึกษาถึง ปัญ หาในการดํา เนิ นคดีระหว่ างประเทศต่อกระบวนการของศาล เขตอํานาจศาลการขัดกันของ
กฎหมาย แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้ าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทาง
การค้ า ระหว่ า งประเทศ เขตอํา นาจของอนุ ญ าโตตุ ล าการ การเลื อกอนุ ญ าโตตุ ล าการ และการเลื อกใช้ กฎหมายและ
กระบวนการพิจารณา ผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการดําเนินคดี
โดยกระบวนการศาล เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย เป็นต้น

กม. 659
LA 659

กฎหมายธุรกิจและการค้าอาเซียน
ASEAN Business and Trade Law
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อันเป็นข้อตกลงในความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความมั่นคงและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ตลอดจนผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย และ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
หมวดวิชาเลือกเสรี
กม. 611
กฎหมายแพ่งขั้นสูง
LA 611
Advanced Civil Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม สัญญา
และละเมิด โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สําคัญโดยวิเคราะห์แนวคําพิพากษาและความคิดเห็นของ
นักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ
กม. 671
LA 671

นิติปรัชญา
Philosophy of Law
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีอันเป็นรากฐานของกฎหมายและจริยธรรมของหลักกฎหมาย โดยมุ่งศึกษาถึงวิวัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับปรัชญาในสาขาอื่นๆ และแนวความคิดของสํานักความคิดทางนิติปรัชญา เช่น สํานัก
กฎหมายธรรมชาติ สํานักปฏิฐานนิยม สํานักสังคมวิทยาทางกฎหมาย สํานักสัจจนิยม เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงหลักเฉพาะ
เรื่องในทางนิติปรัชญา โดยมุ่งเน้นแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ กฎหมาย ความยุติธรรม อํานาจทางกฎหมาย สภาพบังคับทาง
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล
กม. 672
LA 672

กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Law
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดทางอาญา ความรับผิด
ทางอาญา และโทษทางอาญา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางความคิดของกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุมต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการใช้บังคับกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศต่างๆ
กม. 673
LA 673

กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
Comparative Bankruptcy Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิด และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายล้มละลายโดยเปรียบเทียบกับระบบ
กฎหมายล้มละลายของต่างประเทศต่างๆที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายล้มละลายกับเศรษฐกิจ กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในกระบวนการล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ

กม. 674
LA 674

กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง
Advanced Evidence Law
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายลักษณะพยานทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา การสืบพยาน พยานหลักฐานทาง
นิติ วิ ท ยาศาสตร์ การชั่ ง น้ํ า หนั กพยาน โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศที่ ใช้ ระบบซี วิ ล ลอว์ และประเทศที่ ใช้ ระบบ
คอมมอนลอว์
กม. 675
LA 675

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งบทบาทและปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
สังคม
กม. 676
LA 676

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
Advanced Civil Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิด พัฒนาการของกระบวนการจัดร่างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่มี อิทธิพลต่อการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
และศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกระบวนพิจารณา
กม. 677
LA 677

กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง
Advanced Commercial Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ลักษณะต่างๆ โดย
เน้นกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศที่สําคัญ
โดยวิ เคราะห์แ นวคํ า พิ พ ากษาและความคิด เห็ น ของนั กกฎหมาย ตลอดจนศึ กษาถึ ง ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ของไทยและ
ต่างประเทศ
กม. 678
LA 678

กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
Advanced Constitutional Law
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
การค้นคว้าอิสระ
กม. 681
การค้นคว้าอิสระ
LA 681
Independent Study
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม.610 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในหั วข้อนั้นโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ
อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คนที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้สอบความรู้ของผู้เรียนในหัวข้อนั้น

วิทยานิพนธ์
กม. 682
วิทยานิพนธ์
LA 682
Thesis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน:สอบผ่าน กม.610 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ให้นักศึกษาทําวิจัยด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
รวมทั้งการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทําวิจัย การเตรียมนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
พฐ. 176
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางกฎหมายและวิจัย
PL 176
English for Legal Study and Research
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการอ่านจับใจความเอกสารที่
เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในการทําวิจัยเช่น ตํารา บทความทางด้านกฎหมาย ตลอดจนคําพิพากษาของศาล รวมทั้งเอกสาร
เกี่ยวกับสัญญา
หมวดวิชาบังคับ
กม. 610
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LA 610
Legal Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทําวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําวิจัย เช่น
การเสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ ระเบียบวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้นหาจากฐานข้อมู ลออนไลน์
ตลอดจนศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย
กม. 612
LA 612

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แก่
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การ
การค้าโลก
กม. 613
LA 613

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
Intellectual Property Law in Information Technology Age
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ต่ า งๆทางด้ า นกฎหมายทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เชื่ อ มโยงกับ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) ที่ให้มาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิทัลแนวคิด
ของการใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามแนวคิด Creative Commons การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกรณีของชื่อ
โดเมน และธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

กม. 616
LA 616

บัณฑิตสัมมนากฎหมายธุรกิจ
Graduate Seminar in Business Law
ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์หรือ เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อ
เข้าสัมมนา โดยอาจารย์ผู้สัม มนาจะเป็ นผู้อภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์และกําหนดวันให้นั กศึกษาส่ ง
ผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงานวิจัยจะต้องอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้
กม. 622
LA 622

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Law of Electronic Transactions
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางกฎหมายอันเกิดจากการทําธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมีผลของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่นผู้ให้บริการการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออก
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งประเด็น
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
กม. 631
การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
LA 631
Economics Analysis of Law
ศึกษาเกี่ย วกับการใช้ เหตุผ ลในเชิง เศรษฐศาสตร์เพื่อการวิ เคราะห์กฎหมายที่กําหนดถึง ความสัม พัน ธ์
ระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยละเมิด ทรัพย์สิน เอกเทศสัญญา และกฎหมายที่กําหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของหน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายแข่งขันทางการค้า ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางใน
การเยียวยาทางกฎหมายและการประเมินความเสียหายในกรณีที่มีการละเมิดทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาของธุรกิจที่เป็นการหลอกลวง การละเมิดในทรัพ ย์สินทางปัญญาทางการค้า
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และการละเมิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
กม. 632
LA 632

กฎหมายแข่งขันทางการค้า
Competition Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กลไกของตลาด นโยบายของรัฐ และการป้องกันการแทรกแซง
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบางรายโดยใช้การแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม รวมทั้งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
กม. 633
LA 633

กฎหมายเทคโนโลยีทางชีวภาพ
Biotechnology Law
ศึกษาแนวคิดของความตกลงคุ้มครองพันธุ์พืช (UPOV Convention) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity, CBD) ที่มีหลักการเพื่อให้เกิดการแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกันจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตลอดจนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Biosafety)
กม. 634
LA 634

ลิขสิทธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
Copyright, Traditional Knowledge and Cultural Expression
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามอนุ สั ญ ญาเบอร์ น ( Berne
Convention) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้ า (TRIPS) และกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ โดย
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เช่น ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ขอบเขตการให้ความ
คุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปแบบของสัญญา รวมทั้ง
หลักของการใช้ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม นอกจากนั้นยังศึกษาถึงแนวทางของ WIPO และ UNESCO เกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
กม. 635
LA 635

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง
Entertainment Industry Law
ศึกษากฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมสถานบันเทิงภาพยนตร์ โทรทัศน์
ดนตรี และการพิมพ์ เช่น กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวี ดิทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยจดแจ้งการพิมพ์ฯลฯ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตัวแทน และผู้จัดการ ข้อตกลง
ในทางสัญญาของธุรกิจบันเทิงด้านต่างๆ การคุ้มครองแนวความคิด สิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และประเด็น
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
กม. 637

การร่างสัญญาด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และเทคโนโลยี
LA 637
Drafting Intellectual Property Rights and Technology Licensing Contracts
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่รัดกุมในการร่างสัญญา ประเภทของสัญญาทางด้า นทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยี เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สัญญาคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาในทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Escrow Agreement) รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบและเงื่อนไขที่สําคัญในการร่างสัญญาประเภทต่างๆ เช่น การโอน
สิทธิความเป็นเจ้าของ การชําระเงิน การรักษาความลับ และข้อตกลงทางเทคนิคอื่นๆ ที่ควรคํานึงถึงในการร่างสัญญาทั้ง
ทางด้านของผู้ให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ และสัญญาเกี่ยวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Technology Transfer) ตลอดจนศึกษาในด้านของเนื้อหาและประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้
สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับกรณีต่างๆ เช่น สิทธิและหน้าที่ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่
เหมาะสมในสัญญา ข้อจํากัดเกี่ยวกับการห้ามการผูกขาดและการใช้ทรัพย์สิ นทางปัญญาโดยมิชอบ รวมทั้งการพิจารณาใน
ประเด็นของการให้ใช้สิทธิระหว่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา
กม. 638
LA 638

กฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Law on Trademark and Geographical Indications

ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจดทะเบียน การต่ออายุ การเพิกถอน การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่
เกี่ยวข้อง
กม. 639
LA 639

กฎหมายสิทธิบัตรและความลับทางการค้า
Law on Patent and Trade Secrets
ศึกษาโครงสร้างและวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมายสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ในการขอรับความคุ้มครอง การละเมิด ค่าเสียหาย และการดําเนินคดี และสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายความลับทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
กม. 640
LA 640

กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
Telecommunication Law
ศึกษาเกี่ย วกับ มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นโยบาย แผนแม่บ ทด้า น
เทคโนโลยีและการสื่อสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปิดเสรีให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมและจัดให้องค์กร
กํากับดูแลที่เป็นกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงในสื่อใหม่
กม. 641
LA 641

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรั พย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศในสาขาต่างๆ อาทิ เช่น ข้อตกลงของอนุสัญญาเบอร์น อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (UCC) อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) พิธีสารกรุงมาดริด
(Madrid Protocol) สนธิสัญญาว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (TLT) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า
(TRIPS) ตลอดจนบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ต่อการพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กม. 642
LA 642

นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Public Policy on Intellectual Property and Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย มาตรการ และกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาและการใช้เทคโนโลยี
อันจะนําไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารของประเทศ
กม. 643
LA 643

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
Laws Related to Technology and Digital Media
ศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ในยุค
ที่มีผสานรวมกันระหว่างโลกเสมือนกับโลกความจริง เช่น เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สมาร์ทแมชชีน (Smart
Machines) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) การประมวลผลบนคลาวด์และโมบาย (Cloud computing and mobile) การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

กม. 644

การดําเนินคดีทางศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และการระงับข้อพิพาททางเลือก
LA 644
International Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution
ศึกษาถึงปัญหาในการดําเนินคดีระหว่างประเทศต่อกระบวนการของศาล เขตอํานาจศาลการขัดกันของ
กฎหมาย แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้า โดยใช้อนุญาโตตุลาการทาง
การค้ า ระหว่ า งประเทศ เขตอํา นาจของอนุ ญ าโตตุ ล าการ การเลื อกอนุ ญ าโตตุ ล าการ และการเลื อกใช้ กฎหมายและ
กระบวนการพิจารณา ผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการดําเนินคดี โดย
กระบวนการศาล เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย เป็นต้น
กม. 651
LA 651

กฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ
Law of International Banking and Finance
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศทางการเงินและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ เช่น
การดําเนินการของตลาดแลกเปลี่ยน การให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศต่างๆ คณะกรรมการเงินกู้ระหว่างประเทศ
กม. 652
LA 652

สัญญาสําคัญทางธุรกิจ
Business Contracts
ศึกษาถึงทฤษฎีและสถานะทางกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจ การร่างและการตรวจสัญญา การเจรจา
ต่อรองเกี่ยวกับสัญญา ผลของสัญญา การระงับข้อพิพาทในลักษณะต่างๆ อันเกิดจากความเห็นแย้งในข้อสัญญา หรือการผิด
สัญญาทางธุรกิจ
กม. 653
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
LA 653
Law Related to Business Plan
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนธุรกิจและการบริ หารความเสี่ยงในการทําธุรกิจ โดยศึกษาทั้งในส่วนของ
กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายภาษีอากร หลักการบัญชีซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจที่อยู่ในรูปของบริษัทเอกชน การ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยในการเลือกรูปแบบขององค์กรทางธุรกิจ การใช้กลไกทาง
การเงิน และข้อบังคับของบริษัทเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารธุรกิจของผู้บริหาร การรวมธุรกิจระหว่างบริษัทเข้าด้วยกัน
และการเลิกบริษัท
กม. 654
LA 654

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
Law of International Taxation
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อนมาตรการทางภาษีเพื่อ
แก้ไขข้อจํากัดการประกอบธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการของบรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับดอกเบี้ย
เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกําไรระหว่างบริษัทในเครือ ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี การวางแผนนโยบาย
เกี่ยวกับภาษี สนธิสัญญาภาษีอากร

กม. 655
LA 655

กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
Law Related to Business Tax Planning
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบภาษีของประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้
และภาษีการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษีตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย การจัดทําสัญญาบางประเภทที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีในธุรกิจ
กม. 656
LA 656

กฎหมายการขนส่งและบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
Transport and Logistic Law
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการด้านขนส่ง ได้แก่ กฎหมายด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเลการ
ขนส่งทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกฎหมายพาณิชย์นาวีและศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายจัดการด้านคลังสินค้า
ได้แก่ กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีกรมศุลกากรคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร การชดเชยค่าภาษีอากร
และกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บของในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กม. 657
LA 657

กฎหมายสหภาพยุโรป
European Union Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
สถานะทางกฎหมายของสหภาพยุโรป นโยบายร่วมของสหภาพยุโรป สนธิสัญญาลิสบอน กฎหมายตลาดภายในที่เกี่ยวกับ
หลักเสรีภาพของการเคลื่อนย้ ายสินค้า เงินทุน แรงงานบุคคล การแข่งขัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสัญญา กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กม. 658
LA 658

กฎหมายเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าการตอบโต้การทุ่ม
ตลาด ภาษีตอบโต้การอุดหนุนและมาตรการปกป้อง
Law Related to Trade Preference System, Anti-dumping, Countervailing Duty and
Safeguards

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสิทธิป ระโยชน์ทางการค้า เช่น ระบบสิ ทธิพิเศษทางศุลกากรเป็น การทั่ วไป (GSP)
มาตรการการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (NTMs) หลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าเขตการค้าเสรี และกลไกและมาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน เช่น การเก็บภาษี การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ภาษีตอบโต้การอุดหนุน (CVD)
และมาตรการคุ้มกัน (Safeguards) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO
กม. 659
LA 659

กฎหมายธุรกิจและการค้าอาเซียน
ASEAN Business and Trade Law
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อัน เป็นข้อตกลงในความ
ร่วมมือด้า นความมั่ นคง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม ที่มุ่ง ส่ง เสริม สัน ติภาพและเสถียรภาพในกลุ่ มประเทศอาเซีย น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ ประชาคมการเมืองและความมั่น คงอาเซียน (APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (AEC) และประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรมอาเซีย น (ASCC) ตลอดจนผลกระทบต่อระบบ
กฎหมายไทย และในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

กม. 660
LA 660

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
Law of Business Enterprise
ศึกษาถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการดําเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นในรูปของบริษัทจํากัด สัญญาร่วมทุน
เพื่อการประกอบกิจการ แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้
ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทใน
เครือ
กม. 661
LA 661

กฎหมายและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV3
Law and Investment in CLMV
ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และประเทศเมียนมาร์
ซึ่งจะรวมเป็นกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีศักยภาพ โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมายคมนาคมขนส่ง สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษีแรงงาน
ต่างด้าว และการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นต้น
กม. 662
LA 662

กฎหมายและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Law and Investment in China
ศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายและสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําการค้าและการลงทุนของ
คนต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักเกณฑ์การทําการค้าข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก
กม. 663
LA 663

กฎหมายธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
Law of International Trade in Services
ศึกษาถึงหลักและลักษณะของการประกอบธุรกิจบริการระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและ
บทบาทของกฎหมายที่ใช้กับการค้าในแง่ของสินค้าเช่น บริการขนส่ง บริการด้านการเงินและประกันภัย บริการก่อสร้าง
บริการจัดจําหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการนันทนาการ วัฒนธรรม และการ
กีฬา และบริการวิชาชีพ เป็นต้น
กม. 665
LA 665

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม
International Trade and Environment Law
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศเช่น กรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก และอนุสัญญาฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กม. 666
กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน
LA 666
Energy Law
ศึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน อนุรักษ์และ
ควบคุมพลังงานมาตรฐานเกี่ ยวกับการผลิตการส่งและการจําหน่ายพลังงานและการเปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุ
ธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงาน โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ

กม. 667
LA 667

กฎหมายและการลงทุนในเอเชีย
Law and Investment in Asia
ศึกษาและทํ า ความเข้า ใจ กฎระเบี ย บและระบบกฎหมายที่ จํ า เป็ น ในการประกอบธุ รกิ จ ในประเทศ
กลุ่มเอเชีย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าในเอเชีย
หมวดวิชาเลือกเสรี
กม. 611
กฎหมายแพ่งขั้นสูง
LA 611
Advanced Civil Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ลักษณะนิติกรรม
สัญญา และละเมิด โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สําคัญโดยวิเคราะห์แนวคําพิพากษาแล ะความ
คิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ
กม. 671
LA 671

นิติปรัชญา
Philosophy of Law
ศึก ษาเกี่ ย วกับ ทฤษฎี อั น เป็ น รากฐานของกฎหมายและจริย ธรรมของหลั กกฎหมาย โดยมุ่ ง ศึก ษาถึ ง
วิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับปรัชญาในสาขาอื่นๆ และแนวความคิดของสํานักความคิดทางนิติปรัชญา เช่น
สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักปฏิฐานนิยม สํานักสังคมวิทยาทางกฎหมาย สํานักสัจจนิยม เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงหลัก
เฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา โดยมุ่งเน้นแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ กฎหมาย ความยุติธรรม อํานาจทางกฎหมาย สภาพบังคับ
ทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล
กม. 672
LA 672

กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Law
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดทางอาญา ความรับ
ผิดทางอาญา และโทษทางอาญา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางความคิดของกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุม
ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการใช้บังคับกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศต่างๆ
กม. 673
LA 673

กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
Comparative Bankruptcy Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิด และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายล้มละลายโดยเปรียบเทียบกับ
ระบบกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศต่างๆที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายล้มละลายกับเศรษฐกิจ กฎหมายฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในกระบวนการล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ
กม. 674
LA 674

กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง
Advanced Evidence Law

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายลักษณะพยานทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา การสืบพยาน พยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การชั่งน้ําหนักพยาน โดยศึ กษาจากกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์และประเทศที่ใช้ระบบ
คอมมอนลอว์
กม. 675
LA 675

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ความสัมพันธ์ข อง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งบทบาทและปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
สังคม
กม. 676
LA 676

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
Advanced Civil Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิด พัฒนาการของกระบวนการจัดร่างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่มี อิทธิพลต่อการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของ
ไทย และศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกระบวนพิจารณา
กม. 677
LA 677

กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง
Advanced Commercial Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ลักษณะต่างๆ
โดยเน้นกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศที่
สําคัญโดยวิเคราะห์แนวคําพิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและ
ต่างประเทศ
กม. 678
LA 678

กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
Advanced Constitutional Law
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
การค้นคว้าอิสระ
กม. 681
การค้นคว้าอิสระ
LA 681
Independent Study
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม.610 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อนั้นโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกับอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คนที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้สอบความรู้ผู้เรียนในหัวข้อนั้น
วิทยานิพนธ์
กม. 682

วิทยานิพนธ์

LA 682

Thesis

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม.610 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ให้นักศึกษาทําวิจัยด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
รวมทั้งการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทําวิจัย การเตรียมนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์

