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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
พฐ. 176 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาทางกฎหมายและวิจัย
PL 176 English for Legal Study and Research
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมายโดยมุ่งเน้นการอ่านจับใจความเอกสารที่
เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในการทําวิจัยเช่น ตํารา บทความทางด้านกฎหมาย ตลอดจนคําพิพากษาของศาล รวมทั้ง
เอกสารเกี่ยวกับสัญญา
This subject focuses on legal terms and phrases, particularly for reading comprehension in
legal documents for conducting research, for instance texts, articles, judgments and tribunals’
decisions, including contracts.
หมวดวิชาบังคับ
กม. 610 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางกฎหมาย
LA 610 Legal Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทําวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําวิจัย เช่น
การเสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้อ มูล การค้ น คว้ า แหล่ งข้อ มู ล ทางกฎหมายในรูป แบบต่ า งๆ รวมทั้ ง การค้ นหาจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย
This subject focuses on legal research methodology, pertaining to research processes and
methods, for instance topic adoption, proposing project, qualitative methodology, quantitative
methodology, data collection, data synthesis and analytic, sources of information for both online
and offline sources or databases.
กม. 612
LA 612

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แก่
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี
ภายใต้องค์การการค้าโลก
This subject focuses on concepts and principles of World Trade Organization ( WTO) ;
General Agreement on Trade and Tariff ( GATT) , General Agreement on Trade and Services ( GATS) ,
and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), including other trade
negotiation rounds.

กม. 613
LA 613

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
Intellectual Property Law in Information Technology Age
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) ที่ให้มาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิทัล
แนวคิดของการใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามแนวคิด Creative Commons การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าใน
กรณีของชื่อโดเมน และธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
This subject focuses on various issues in terms of intellectual property laws related to
the use of information technology, such as the WIPO Internet Treaties that provide copyright
protection measures in digital media, the concept of using a copyright license under the Creative
Commons concept, domain name’ s trademark protection and e- commerce business, including
patent protection in information technology, etc.
กม. 614
LA 614

การบริหารจัดการเกีย่ วกับทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
Intellectual Property Management and Commercialization
ศึกษาและเข้าใจถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยเน้นการจัดการในทาง
ปฏิบัติกลยุทธ์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การนํา
ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งศึกษาประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา
This subject examines the important issues related to all types of intellectual property.
Focusing on practical management, negotiation techniques, utilization of Intellectual Property by
licensing, intellectual property as guarantee. Including studying new issues arising in the intellectual
property business.
กม. 615
LA 615

บัณฑิตสัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Graduate Seminar in Law of Intellectual Property and Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการทําวิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้า
สัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนา โดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์และกําหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงานวิจัยจะต้องอยู่ใน
ระดับดีและสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้
This subject focuses on specific legal problems in intellectual property and information
technology in order to gain students a guideline for Thesis or self- study. In doing so, students have
to submit their project before the seminar session for the evaluation to what extent their work
reaches the requirement of being developed to be thesis or independent study project.

กม. 621
LA 621

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Law
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)
หลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (UNIDROIT) ข้อตกลงเกี่ยวกับคําจํากัดความของตัวย่อในการ
ซื้อขายระหว่างประเทศ (INCOTERMS) เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระเบียบและประเพณีในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
เครดิ ต (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP) ตลอดจนประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประกันภัย การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทออนไลน์
This subject focuses on principles and practice of doing international business, pertaining
to international trade and investment, for instance Convention on International Sale of Goods (CISG),
The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), INCOTERMS, Letter of Credit
( L/ C) , Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ( UCP) , Insurance, International
transportation, and online dispute resolution.
กม. 622
LA 622

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transactions Law
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายอันเกิดจากการทําธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมีผลของ
สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการการ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
This subject focuses on issues relating to electronic transactions under law of electronic
transactions such as types of electronic transaction, enforcement of electronic contracts, electronic
signature, electronic service providers; electronic payment providers, electronic signature certificate
authority, topics relating to intellectual property, and duties and responsibilities of electronic
transaction operators.
บัณฑิตสัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Graduate Seminar in Law of International Business and
Electronic Transactions
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น
แนวทางในการทําวิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้า
สัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนาโดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับ

กม. 623
LA 623

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์และกําหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงานวิจัยจะต้องอยู่ใน
ระดับดีและสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้
This subject focuses on special issues pertaining to international business and Electronic
Commerce law in order to gain students guideline for conducting their thesis or independent study
project. In doing so, students have to submit their project before the seminar session for the
evaluation to what extent their work reaches the requirement of being developed to be thesis or
independent study project.
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
กม. 622
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LA 622
Electronic Transactions Law
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายอันเกิดจากการทําธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมีผลของ
สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการ
การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
This subject focuses on issues relating to electronic transactions under law of electronic
transactions such as types of electronic transaction, enforcement of electronic contracts, electronic
signature, electronic service providers; electronic payment providers, electronic signature certificate
authority, topics relating to intellectual property, and duties and responsibilities of electronic
transaction operators.
กม. 631
LA 631

การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
Economic Analysis of Law
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์กฎหมายที่กําหนดถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยละเมิด ทรัพย์สิน เอกเทศสัญญา และกฎหมายที่กําหนดพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายแข่งขันทางการค้า ตลอดจน
ศึกษาถึงแนวทางในการเยียวยาทางกฎหมายและการประเมินความเสียหายในกรณีที่มีการละเมิดทางธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาของธุรกิจที่เป็นการหลอกลวง การละเมิดใน
ทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ
การละเมิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
This subject focuses on economical reasoning for legal analysis pertaining to legal
relationship between private parties in tort, property, specific contracts and laws relating to economic
behavior, for instance laws on Consumer Protection, Labour, Competition, including the estimation

of damages and the remedies in many forms. The study includes the problems of unfair contract
and transaction, hype advertising, intellectual property infringement, product liability, and tort
relating to economic loss.
กม. 632
LA 632

กฎหมายแข่งขันทางการค้า
Competition Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กลไกของตลาด นโยบายของรัฐ และการป้องกันการแทรกแซง
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบางรายโดยใช้การแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม รวมทั้งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
This subject focuses on economic principles, market mechanism, state policies, and antibusiness-intervention, including legal measures for fair competition.
กม. 633
LA 633

กฎหมายเทคโนโลยีทางชีวภาพ
Biotechnology Law
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ของความตกลงคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช (UPOV Convention) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ (Convention on Biological Diversity, CBD) ที่ มี ห ลั ก การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การแบ่ ง ปั น
ผลตอบแทนอย่ า งเป็ น ธรรมและเท่ า เที ย มกั น จากการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น
ตลอดจนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Biosafety)
This subject studies on concept of the International Convention for the Protection of
New Varieties of Plants ( UPOV Convention) , the Convention on Biological Diversity ( CBD) , whose
principles are to achieve fair and equitable sharing of returns from the use of biological diversity
sustainably. Including studying the concept of biosafety of modern biotechnology.
กม. 634
LA 634

ลิขสิทธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
Copyright, Traditional Knowledge and Cultural Expression
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด และหลั ก การพื้น ฐานที่เกี่ย วกั บการคุ้ ม ครองลิ ขสิ ทธิ์ ต ามอนุ สั ญ ญาเบอร์น (Berne
Convention) ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การค้ า (TRIPS) และพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์
พ.ศ.2537 โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เช่น ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์
ขอบเขตการให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ใน
รูปแบบของสัญญา รวมทั้งหลักของการใช้ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม นอกจากนั้นยังศึกษาถึงแนวทางของ WIPO และ
UNESCO เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษากฎหมายไทย
ที่เกี่ยวข้อง
This subject studies on the concepts and fundamental principles of copyright protection
under the Berne Convention, the Trade Intellectual Property Rights Agreement ( TRIPS) , and the

Copyright Act 1 9 9 4 . It covers a range of issues regarding works with copyright protection, such as
types of copyrighted works, protection period, copyright licensing. Including the principles of the fair
use of copyright. It also examines WIPO and UNESCO guidelines on the protection of local wisdom
and traditional cultural expressions. Thai law related to these topics would also be examined.
กม. 635
LA 635

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง
Entertainment Industry Law
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมสถานบันเทิงภาพยนตร์
โทรทัศน์ดนตรี และการพิมพ์ เช่น กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตัวแทน และ
ผู้จัดการ ข้อตกลงในทางสัญญาของธุรกิจบันเทิงด้านต่างๆ การคุ้มครองแนวความคิด สิทธิของนักแสดงตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
This subject focuses on examines law on various issues relating to business in the
entertainment, film, television, music and printing industries, such as film and video law, law on
conducting radio and television broadcasting businesses, law on printing registration, etc. As well as
studying the role of agents and managers, agreements in various fields of entertainment business,
concept of performers' rights protection under the copyright law. Including intellectual property
protection regarding entertainment industry.
กม. 637
LA 637

การร่างสัญญาด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
Drafting Intellectual Property Rights and Technology Licensing Contracts
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่รัดกุมในการร่างสัญญา ประเภทของสัญญาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และเทคโนโลยี เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สัญญาคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาใน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Escrow Agreement) รวมทั้ ง ศึ ก ษาถึง องค์ ป ระกอบและเงื่อ นไขที่สํ า คั ญ ในการร่า งสัญญา
ประเภทต่างๆ เช่น การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ การชําระเงิน การรักษาความลับ และข้อตกลงทางเทคนิคอื่นๆ ที่
ควรคํานึงถึงในการร่างสัญญาทั้งทางด้านของผู้ให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
ต่างๆ และสัญญาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ตลอดจนศึกษาในด้านของเนื้อหาและ
ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับกรณีต่างๆ เช่น สิทธิและหน้าที่
ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหมาะสมในสัญญา ข้อจํากัดเกี่ยวกับการห้ามการผูกขาดและการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบรวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการให้ใช้สิทธิระหว่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา
This subject focuses on how to use concise language when drawing up intellectual
property and technology contracts, for example, License Agreement, Escrow Agreement. This subject
also examines important elements and conditions for drafting various types of contracts, for instance,

transfer of ownership, payments, confidentiality, and other technical agreements that should be
considered in contract drafting for both the licensor and the applicant for various types of intellectual
property rights and contracts relating to technology transfer. Studying of content and legal issues of
intellectual property rights for such cases as licensors' rights and obligations, appropriate terms and
conditions in the contract restrictions on the ban on monopoly, and intellectual property
infringements are part of the course. This subject including considerations on international licensing
issues such as EU countries and the United States.
กม. 638
LA 638

กฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Law on Trademark and Geographical Indications
ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจดทะเบียน การต่ออายุ การเพิกถอน การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย
ร่วมที่เกี่ยวข้อง
This subject focuses on examines the terms and conditions of protection, application for
registration, renewal, revocation of the license and infringement of Trademark, Service mark
Certification mark, Associated marks, and Geographical Indications.
กม. 639
LA 639

กฎหมายสิทธิบตั รและความลับทางการค้า
Law on Patent and Trade Secrets
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมายสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการขอรับความคุ้มครอง การละเมิด ค่าเสียหาย และการดําเนินคดี และสนธิสัญญาความร่วมมือด้าน
สิทธิบัตร (PCT) ตลอดจนแนวคิดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความลับทางการค้าตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
This subject focuses on the structure and analyze the patent law system under the
Patent Law on the criteria for applying for protection, infringement, damages and prosecution. And
the Patent Cooperation Treaty (PCT), as well as studying the concepts and principles regarding Trade
Secret under Trade Secret Law.
กม. 640
LA 640

กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
Telecommunication Law
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นโยบาย แผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปิดเสรีให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมและ
จัดให้องค์กรกํากับดูแลที่เป็นกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงในสื่อใหม่

This subject focuses on the standard of International Telecommunication Union ( ITU) ,
including policies and master plans of National Technology and Telecommunication Authority, and
the Ministry of Technology and Telecommunication. This subject also focuses on problems relating
to state’s concessions, and fair and equitable policies for frequency management for public accession
กม. 641
LA 641

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศในสาขาต่างๆ อาทิเช่น ข้อตกลงของอนุสัญญาเบอร์น อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (UCC) อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) พิธีสารกรุง
มาดริด (Madrid Protocol) สนธิสัญญาว่าด้วยเครื่องหมายการค้า(TLT) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ตลอดจนบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ต่อการพัฒนาการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
This subject focuses on the concepts, theories, and international agreements in
protecting intellectual property, for instance Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic works, Universal Copyright Convention (UCC), Paris Convention for the Protection of Industrial
Property, The Patent Cooperation Treaty (PCT), Madrid Protocol, Trademark Law Treaty (TLT), TRIPs,
and functions of WIPO in protecting intellectual property.
กม. 642
LA 642

นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Public Policy on Intellectual Property and Information Technology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด นโยบาย มาตรการ และกฎหมายด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและ
การใช้เทคโนโลยี อันจะนําไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารของประเทศ
This subject focuses on the concepts, policies, measures, laws and regulations relating
to laws on intellectual property and information technology, including public policy in order to
promote and protect intellectual property and application of technology for moving to information
society.
กม. 643
LA 643

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
Laws Related to Technology and Digital Media
ศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีและการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ใน
ยุคที่มีผสานรวมกันระหว่างโลกเสมือนกับโลกความจริง เช่น เทคโนโลยีInternet of Thing (lot) สมาร์ทแมชชีน
(Smart Machines) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) การประมวลผลบนคลาวด์และโมบาย (Cloud computing and

mobile) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบ
ต่างๆ เป็นต้น
This subject studies on legal problems pertaining to the application of technology and
digital media in society and virtual society, for instance Internet of Thing ( LOT) , Smart Machines, 3D
Printer, Cloud computing and mobile, Big Data, and management of digital information and digital
media in all forms.
กม. 644

การดําเนินคดีทางศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และการระงับข้อพิพาททางเลือก
LA 644
International Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution
ศึกษาถึงปัญหาในการดําเนินคดีระหว่างประเทศต่อกระบวนการของศาล เขตอํานาจศาลการขัดกันของ
กฎหมาย แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการ
ทางการค้าระหว่างประเทศ เขตอํานาจของอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโตตุลาการ และการเลือกใช้กฎหมายและ
กระบวนการพิจารณา ผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาด
นั้นตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการ
ดําเนินคดีโดยกระบวนการศาล เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย เป็นต้น
This subject studies on legal problem of international litigation, jurisdiction, conflict of
law, including the concepts and legal problems relating to business dispute resolution: arbitration.
This study will focus on jurisdiction of international arbitration, appointing arbitrators, and choice of
laws and procedural rules, and recognition and enforcement of arbitral awards. Further, it will focus
on the concepts and principles of other means of alternative dispute resolution such as Negotiation
and Mediation.
กม. 651
LA 651

กฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ
International Banking and Finance Law
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศทางการเงินและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงินระหว่าง
ประเทศ เช่น การดําเนินการของตลาดแลกเปลี่ยน การให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศต่างๆ คณะกรรมการเงินกู้ระหว่าง
ประเทศ
This subject focuses on the international monetary system, functions of International
Monetary Organization in relation to private sectors, particularly on the international monetary
transactions, for example the international exchange bureau, International loans, and International
Monetary Fund (IMF).

กม. 652
LA 652

สัญญาสําคัญทางธุรกิจ
Business Contracts
ศึกษาถึงทฤษฎีและสถานะทางกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจการร่างและการตรวจสัญญา การเจรจา
ต่อรองเกี่ยวกับสัญญา ผลของสัญญา การระงับข้อพิพาทในลักษณะต่างๆ อันเกิดจากความเห็นแย้งในข้อสัญญา หรือ
การผิดสัญญาทางธุรกิจ
This subject studies on theories and legal status relating to business contracts, contract
drafting, and contract auditing. Further, this study will focus on contract negotiation, legal binding of
contract, means of settlement of disputes pertaining to breaching contract.
กม. 653
LA 653

กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
Law Related to Business Plan
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกิจโดยศึกษาทั้งในส่วนของ
กฎหมายหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท กฎหมายภาษี อ ากร หลั ก การบั ญ ชี ซึ่ ง จะเน้ น เกี่ ย วกั บ องค์ ก รทางธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
บริษัทเอกชน การตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยในการเลือกรูปแบบขององค์กรทาง
ธุรกิจ การใช้กลไกทางการเงินและข้อบังคับของบริษัทเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารธุรกิจของผู้บริหาร การรวม
ธุรกิจระหว่างบริษทั เข้าด้วยกัน และการเลิกบริษัท
This subject focuses on the principles of planning business and risk management under
company law, taxation, and accounting. This subject will facilitate the business owners in using legal
tools for making decision in setting up business entity. Nonetheless, the study will examine the fiscal
mechanism as tools for managing the business, including for merger and acquisition.
กม. 654
LA 654

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
Law of International Taxation
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อนมาตรการทางภาษีเพื่อ
แก้ไขข้อจํากัดการประกอบธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการของบรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกําไรระหว่างบริษัทในเครือ ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี การ
วางแผนนโยบายเกี่ยวกับภาษี สนธิสัญญาภาษีอากร
This subject focuses on the theories of international taxation, principles relating to
double taxation in order to mitigate problems of transactions of transnational companies. This study
includes the exchange policy, issues related to interest of transnational companies, licensing, affiliate
profit transfer, accounting and tax planning, and Double Taxation Agreements (DTAs).

กม. 655
LA 655

กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
Law and Planning of Business Tax
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบภาษีของประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษี
เงินได้และภาษีการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษีตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย การจัดทําสัญญาบางประเภทที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
ภาษีในธุรกิจ
This subject focuses on Thailand’ s structure of taxation, including tax burden of
enterprises, particularly on income tax and trade and VAT. This subject also studies on Double
Taxation Agreements (DTAs), tax relief, contract drafting issues related to tax, and tax planning.
กม. 656
LA 656

กฎหมายการขนส่งและบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
Transport and Logistic Law
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการด้านขนส่ง ได้แก่ กฎหมายด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเล
การขนส่งทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกฎหมายพาณิชย์นาวีและศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายจัดการด้าน
คลังสินค้า ได้แก่ กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีกรมศุลกากรคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร การ
ชดเชยค่าภาษีอากร และกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บของในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
This subject focuses on logistic law such as Laws on Road transportation, Air
transportation, Multi- model transportation, and Maritime law. This subject will further study on
Customs law, Tax compensation, and Warehouse law.
กม. 657
LA 657

กฎหมายสหภาพยุโรป
European Union Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
สถานะทางกฎหมายของสหภาพยุโรป นโยบายร่วมของสหภาพยุโรป สนธิสัญญาลิสบอน กฎหมายตลาดภายในที่
เกี่ยวกับหลักเสรีภาพของการเคลื่อนย้ายสินค้า เงินทุน แรงงานบุคคล การแข่งขัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสัญญา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
This subject focuses on the concepts and the development of the European Union, legal
status of the EU, the EU’ s policies, Lisbon Treaty, Internal Market law relating to free movement of
goods, capital, labour. This subject will further study on Competition law, Labour law, Consumer
Protection law, and Environmental law.

กม. 658

กฎหมายเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าการตอบโต้การทุ่มตลาด
ภาษีตอบโต้การอุดหนุนและมาตรการปกป้อง
LA 658
Law Related to Trade Preference System, Anti - dumping Countervailing
Duty and Safeguards
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าเช่น ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
มาตรการการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (NTMs) หลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าเขตการค้าเสรี และกลไกและ
มาตรการป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน เช่น การเก็บภาษี การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ภาษีตอบโต้การ
อุดหนุน (CVD) และมาตรการคุ้มกัน (Safeguards) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO
This subject focuses on trade preference system such as Generalized System of
Preference ( GSP) , Non- Tariff Measures ( NTMs) . Rule of Origin under Free Trade Agreement, and
measures for safeguards of the domestic industries; Taxation, Anti-dumping, Countervailing Duty, and
Safeguards measures under the WTO.
กม. 659
LA 659

กฎหมายธุรกิจและการค้าอาเซียน
ASEAN Business and Trade Law
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อันเป็นข้อตกลงในความ
ร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ตลอดจนผลกระทบ
ต่อระบบกฎหมายไทย และในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
This subject focuses on the ASEAN background and ASEAN Charter, which is a
fundamental cooperation on political security, economic, and socio- cultural in relation to
maintenance peace and security in this region. This will particularly focus on ASEAN Economic
Cooperation; ASEAN Political Security Community ( APSC) , ASEAN Economic Community, and ASEAN
Socio- Cultural Community, including the impact of these measure to Thai laws and ASEAN
Community.
กม. 660
LA 660

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
Law of Business Enterprise
ศึกษาถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการดําเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นในรูปของบริษัทจํากัด สัญญาร่วม
ทุนเพื่อการประกอบกิจการ แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่าย
จัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจ
แบบกลุ่มบริษัทในเครือ

This subject studies on the function of business enterprise, particularly on the concept
and functions of Companies and Joint-venture entities, roles and responsibilities of the executive of
such entities, responsibilities between a manager and shareholders, relationship among majority and
minority of shareholders, business expansion, and chain companies.
กม. 661
LA 661

กฎหมายและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV
Law and Investment in CLMV
ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และประเทศเมียน
มาร์ ซึ่งจะรวมเป็นกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีศักยภาพ โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เอื้อต่อ
การลงทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมายคมนาคมขนส่ง สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ
มิใช่ภาษีแรงงานต่างด้าว และการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นต้น
This subject focuses on the economic cooperation of Greater Mekong Sub-region (GMS)
and Myanmar, ( Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam: CLMV) , pertaining to promotion and
protection of investment in transportation, preference in investment, tax benefits except alien labour
tax, international monetary transaction, etc.
กม. 662
LA 662

กฎหมายและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Law and Investment in China
ศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายและสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําการค้าและการลงทุน
ของคนต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักเกณฑ์การทําการค้าข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์การการค้าโลก
This subject focuses on Chinese laws and legal system on investment, rules on Chinese
trans boundary trade, Chinese labour law, etc. This subject also focuses on WTO under Chinese
aspects.
กม. 663
LA 663

กฎหมายธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
Law of International Trade in Services
ศึกษาถึงหลักและลักษณะของการประกอบธุรกิจบริการระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะ
และบทบาทของกฎหมายที่ใช้กับการค้าในแง่ของสินค้า เช่น บริการขนส่ง บริการด้านการเงินและประกันภัย บริการ
ก่อสร้าง บริการจัดจําหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการนันทนาการ
วัฒนธรรม และการกีฬา และบริการวิชาชีพ เป็นต้น
This subject studies on rules and principles of international trade in services, comparing
to rules and principles of international trade in goods. This subject includes rules and principles in

various industries; transportation, finance and insurance; construction; logistic, education, travel,
leisure and culture, sports, and specific professions.
กม. 664
ปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LA 664
Selected Problems in International Trade
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน กม. 621
ศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศเช่น สิทธิของการเลิกสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศ สิทธิในการปฏิเสธสินค้าและเอกสาร ปัญหาความเสี่ยงภัยในสินค้า ปัญหาและข้อจํากัดการใช้เลตเตอร์ออฟ
เครดิต ปัญหาการใช้ทรัสต์รีซีท นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
This subject studies on problematic issues relating to international business law, for
instance, right to terminate international sale contract, right to reject goods and documents, problems
in risk management, problems relating to letter of credit, problems of trust receipt. Further, this
subject will study on problems and solutions of these issues under aspects of Thai law, particularly
when Thai laws on that matters are absent.
กม. 665
LA 665

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม
International Trade and Environmental Law
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น กรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก และอนุสัญญาฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
This subject studies on principles on international agreement on environment pertaining
to international trade, for instance, the WTO rules and principles and other international agreement
relating to environment.
กม. 666
LA 666

กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน
Energy Law
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน อนุรักษ์และ
ควบคุมพลังงานมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตการส่งและการจําหน่ายพลังงานและการเปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือ
วัตถุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
This subject focuses on high light on laws and regulations on developing and promoting
energy sectors, reserving and controlling energy pertaining to the issue of power generation and
distribution. Further, this subject will study on the replacement of materials using in generating power
which can affect to economic, environment, and national security.

กม. 667
LA 667

กฎหมายและการลงทุนในเอเชีย
Law and Investment in Asia
ศึกษาและทําความเข้าใจกฎระเบียบและระบบกฎหมายที่จําเป็นในการประกอบธุรกิจในประเทศกลุ่ม
เอเชีย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าในเอเชีย
This subject focuses on laws and regulations pertaining to doing business in Asian
countries, including trade practice in Asia.
หมวดวิชาเลือกเสรี
กม. 611
กฎหมายแพ่งขัน้ สูง
LA 611
Advanced Civil Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม
สัญญา และละเมิด โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สําคัญ โดยวิเคราะห์แนวคําพิพากษาและ
ความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ
This subject focuses on concepts, principles, and development of civil law; Juristic Act,
Contract, and Tort and delict comparing to other States’ laws. The study will analyze court decision
and court case laws, teaching of highly publicists, and state practice in such laws.
กม. 671
LA 671

นิติปรัชญา
Philosophy of Law
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีอันเป็นรากฐานของกฎหมายและจริยธรรมของหลักกฎหมาย โดยมุ่งศึกษาถึง
วิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับปรัชญาในสาขาอื่นๆ และแนวความคิดของสํานักความคิดทางนิติ
ปรัชญา เช่น สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักปฏิฐานนิยม สํานักสังคมวิทยาทางกฎหมาย สํานักสัจจนิยม เป็นต้น
ตลอดจนศึกษาถึงหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา โดยมุ่งเน้นแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ กฎหมาย ความยุติธรรม
อํานาจทางกฎหมาย สภาพบังคับทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุกับผล
This subject focuses on theories of laws and legal profession and ethics, particularly on
the development of philosophy of law and relationship between this subject and other disciplines.
Further, this study will focus on concepts of other Schools such as Natural Law School, Positivism
School, Legal- Sociology School, Realism School, etc. This subject will further study on the concept
of State, Law, Justice, Sanction, Freedom and Rights, Duties under the law, and legal reasoning.

กม. 672
LA 672

กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Law
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดทาง
อาญา ความรับผิดทางอาญา และโทษทางอาญา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางความคิดของกฎหมายอาญาที่
เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุมต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการ
ใช้บังคับกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆ
This subject focuses on history, concept, theories, and principles of criminal law,
structure of criminal law, and penalties. Furthermore, this subject will study on criminal law relating
emerging issues, relationship between criminal and criminal procedural laws, and enforcement of law
comparing to other States’ criminal laws.
กม. 673
LA 673

กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
Comparative Bankruptcy Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิด และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายล้มละลายโดยเปรียบเทียบกับ
ระบบกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายล้มละลายกับเศรษฐกิจ กฎหมาย
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในกระบวนการล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ
This subject studies on the evolution, theories, concepts of law, and State practice,
comparing to other States’ law in both Civil and Common Law Systems. Also, this subject will focus
on the relationship between this law and economy, and insolvency for effective and efficiency
management.
กม. 674
LA 674

กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง
Advanced Evidence Law
ศึ ก ษาถึ ง หลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายลั ก ษณะพยาน ทั้ ง ในคดี แ พ่ ง และคดี อ าญา การสื บ พยาน
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การชั่งน้ําหนักพยาน โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์และ
ประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์
This subject studies on legal principles of law of evidence in both civil and criminal laws,
including investigation, legal forensic, proof of evidence, by means of comparative study of both Civil
and Common Law System.

กม. 675
LA 675

กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาขั้นสูง
Advanced Criminal Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ความสัมพันธ์
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งบทบาทและปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในสังคม
This subject studies on the development and philosophy of Thai Criminal Procedures
law, relationship between this law and fundamental human rights, including roles and problems in
Criminal Procedures Law.
กม. 676
LA 676

กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งขั้นสูง
Advanced Civil Procedures Law
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิด พัฒนาการของกระบวนการจัดร่างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของไทย และศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกระบวนพิจารณา
This subject studies on the development and concepts of Thai Civil Procedures law
comparing to other States’ procedures laws, which influenced Thai law. Further, this subject will
analyze the legal concepts and principle according to Thai Civil Procedures law.
กม. 677
LA 677

กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง
Advanced Commercial Law
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ลักษณะ
ต่างๆ โดยเน้นกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของ
ต่างประเทศที่สําคัญโดยวิเคราะห์แนวคําพิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทาง
ปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ
This subject focuses on the development and concepts of Thai Commercial law in
various titles, particularly on Contract law, Partnership and Company law, Insurance law, and
Negotiable Instruments law. This subject will apply a comparative study between Thai law and other
States’ laws, also court decision and court case laws, teaching of highly publicists, and state practice
in such laws.

กม. 678
LA 678

กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
Advanced Constitutional Law
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รวมตลอด
ทั้งศึกษาวิเคราะห์องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
This subject studies and analyze on the concepts and theories of constitution law and
political institutions, including the decisions of legal institutions relating to the legitimacy under Thai
and foreign Constitution laws.
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
กม. 682
วิทยานิพนธ์
LA 682
Thesis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กม. 610 และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า วิ จั ย ด้ ว ยตนเอง ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทําวิจัย การเตรียมนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการเขียน
วิทยานิพนธ์
A student has to choose a topic of his/her research, and apply the research methodology
to the work under the supervision of the assigned internal adviser and the specialist. The student has
to express the ability of synthesis and analysis to the work, prepare the presentation, and writing up
the thesis.
การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
กม. 681
การค้นคว้าอิสระ
LA 681
Independent Study
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กม. 610 และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา
ศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อนั้นโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกับอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คนที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้สอบความรู้ผู้เรียนในหัวข้อนั้น
A student has to choose the topic of his/ her interest, and conduct the research under
the supervision of the assigned internal adviser and the specialist, who the Dean is appointed.

