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หมวดวิชำบงัคบั 

 
 3.1.5.1 กลุ่มวิชำบงัคบัรว่มไม่นับหน่วยกิต 
 
LW 501  ระเบียบวิธีวิจยัทำงกฎหมำย             2 (2-0-9)  
 Research Methodology in Law 

ศกึษาหลกัและวธิกีารวจิยัทางนิตศิาสตร์ โดยมุ่งให้รู้ถึงข ัน้ตอนและกระบวนการวธิกีารวจิยั 
อนัประกอบด้วยการเขยีนโครงการ การวจิยัเชิงคุณภาพ การวจิยัเชงิปริมาณ วธิกีารวเิคราะห์ และ             
การเสนอขอ้มลูเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ โดยค านึงถึงความรู้ความเขา้ใจในเรื่องสมมตฐิานการวจิยั 
แนวความคดิทฤษฎทีีจ่ะใชป้ระกอบการวจิยั 
LW 502  ภำษำองักฤษส ำหรบันักกฎหมำย 2 (2-0-9) 
 English for Lawyer 
 ศึกษาศพัท์และส านวนกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการเขยีน  การแปล การอ่าน และการ                                       
จบัใจความในเชงินิตศิาสตร ์เพื่อประโยชน์ในการศกึษาและการท าวจิยัทางกฎหมาย 
 
 3.1.5.2 วิชำบงัคบัเฉพำะ 
 
1) หมวดวิชำกฎหมำยเอกชนและกฎหมำยธรุกิจ 
 
LW 530  ทฤษฎีและหลกักฎหมำยเอกชน 3 (3-0-9) 
 Theories and Principles of Private Law 
 ศกึษาแนวความคดิอนัเป็นรากฐานและทฤษฎขีองกฎหมายแพ่ง แนวความคดิทางกฎหมายแพ่ง
ที่เขา้สู่ระบบกฎหมายนานาประเทศ และมอีทิธพิลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณิชย์ การน า
แนวความคดิอนัเป็นรากฐานและทฤษฎขีองกฎหมายแพ่งมาอธบิายหลกัการเกี่ยวกบัเสรภีาพในทรพัยส์นิ 
หลกักรรมสทิธิเ์อกชน หลกัการครอบครองทรพัยส์นิ อนัเป็นเสรภีาพขัน้พื้นฐานหลกัแห่งการจ ากดัสทิธิ
ดงักล่าวทีป่รากฏในรปูของกฎหมาย ทีใ่ชค้วบคุมสงัคมและก าหนดสทิธแิละหน้าที่ความรบัผดิชอบของ
บุคคลในสงัคม กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยทีว่า่ดว้ยนิตกิรรมสญัญาหนี้ละเมดิและทรพัยส์นิ โดย
ศกึษาทัง้ในเชงิทฤษฎคีวามรบัผดิในทางแพ่งทีม่ลีกัษณะทัว่ๆ ไป ในเชงิการควบคุมการใช้สทิธเิสรภีาพ
ของเอกชน และในเชงิความรบัผดิในการใชส้ทิธโิดยไม่สุจรติ 
  



LW 531  กฎหมำยเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 3 (3-0-9) 
 Law on Intellectual Property 
 ศกึษาแนวความคดิ ทฤษฎกีฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา และลกัษณะ
ของทรพัยส์นิทางปญัญาทีส่ าคญัศกึษาเปรยีบเทยีบกบักฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศต่างๆ 
ตลอดทัง้สนธสิญัญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบักฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา ศกึษากรณีศกึษาต่างๆ 
เกีย่วกบัการกระท าความผดิกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาในประเทศและระหวา่งประเทศ 
LW 532  กฎหมำยเก่ียวกบักำรเงินธรุกิจ 3 (3-0-9) 
 Corporate Finance Law 
 ศกึษาถงึการท างานของตลาดการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยตลาดเงนิและตลาดทุนวา่มกีารท างาน
อย่างไร โดยเฉพาะในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงนิทุน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และมีบทกฎหมายใด
เกีย่วขอ้งบา้ง ศกึษาเรื่องสถาบนัการเงนิและองคก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิ สถาบนัเงนิฝาก กองทุน
ฟ้ืนฟูสถาบนัการเงนิศึกษาเรื่องตราสารทางการเงิน ทัง้ในเรื่องตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้  
ศกึษาเรื่องตลาดทุน ทัง้ในตลาดแรกและตลาดรอง โดยศกึษาตลาดหลกัทรพัยแ์ละศนูยก์ลางการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์การก ากบัดูแลศกึษาในเรื่องการรวมและการเขา้ซื้อกจิการ และการก ากบัดูแลในตลาดทุน
และบทกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
LW 533  กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ                   3 (3-0-9) 
 International Trade Law 
 ศกึษาปญัหากฎหมายเกีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศ เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการทุ่มตลาด 
มาตรการกดีกนัทางการค้าที่มิใช่ภาษี กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัฉลากสินค้า การท าสญัญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศ การขนส่งและการประกนัภยัทางทะเล การระงบัข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ 
รวมทัง้ศกึษาวเิคราะหพ์ฒันาการขององค์การและความตกลงระหว่างประเทศ ที่มผีลกระทบต่อการค้า
ระหวา่งประเทศและเศรษฐกจิของประเทศไทยในปจัจุบนัและอนาคต 
LW 534  กฎหมำยภำษีอำกรชัน้สงู       3 (3-0-9) 
Advance Law of Taxation 
 ศกึษาทฤษฎแีนวความคดิพืน้ฐานของกฎหมายภาษอีากรความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายการ
คลงัของรฐักบันโยบายภาษอีากรและทฤษฎีแนวความคดิในเรื่องจ าแนกประเภทภาษี การก าหนดฐาน
ภาษี อตัราภาษี รวมทัง้ระบบการจดัเก็บ และการคุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษีโดยกระบวนการทาง
กฎหมาย หลกัการภาษีอากรประเภทต่างๆ เช่น ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามติ ภาษี
ทรพัยส์นิและภาษมีรดก โครงสร้างของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกจิโดย
เน้นภาษเีงนิได ้ภาษมีลูคา้เพิม่ การบรรเทาภาระภาษภีาษใีตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายการจดัท าสญัญา
บางประเภททีม่ผีลกระทบต่อภาระภาษ ีกรณีศกึษาเกีย่วกบัวางแผนภาษใีนธุรกจิบางประเภท 
  



LW 535  บณัฑิตสมัมนำกฎหมำยเอกชนและกฎหมำยธรุกิจ                           3 (3-0-9) 
 Graduate Seminar in Private and Business Law 
 ศกึษาปญัหาเฉพาะเรื่องในกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ เพื่อเป็นแนวทางในการท า
วทิยานิพนธ์ โดยนักศกึษาจะต้องส่งผลงานวจิยัเข้าสมัมนา และจะท าวจิยัหวัขอ้ใดต้องให้อาจารย์ผู้
สมัมนาเหน็ชอบก่อน 
 
2) หมวดวิชำกฎหมำยมหำชน 
 
LW 540  ทฤษฎีและหลกักฎหมำยมหำชน 3 (3-0-9) 
 Theories and Principles of Public Law 
 ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนวิว ัฒนาการของปรัชญา 
แนวความคดิและทฤษฎขีองกฎหมายมหาชนในยคุต่างๆ แนวความคดิและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน
ในยคุต่างๆ ตัง้แต่ยคุกรกีจนถงึปจัจุบนั โดยน าเอาปรชัญาแนวความคดิและทฤษฎขีองกฎหมายมหาชน
ในยุคต่างๆ ดงักล่าวมาวเิคราะห์ ววิฒันาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกบั
โครงสรา้งและบทบาทของรฐั ทีม่ต่ีอโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั
กบักฎหมายแนวความคดิและปญัหาเกี่ยวกบัอ านาจรฐั โดยเฉพาะทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจอธปิไตย
ของรฐั อ านาจการใชดุ้ลยพนิิจ แนวความคดิเกีย่วกบัขอบเขตและการควบคุมการใช้อ านาจรฐั โดยเน้น
เรื่องปรชัญาเกี่ยวกบัการควบคุมการใช้อ านาจ อนัได้แก่ ทฤษฎีนิติรฐัและรูปแบบ ตลอดจนวธิีการ
ควบคุมการใชอ้ านาจของรฐัในระดบัต่างๆ 
LW 541  กฎหมำยรฐัธรรมนูญชัน้สงูและสถำบนักำรเมือง 1 3 (3-0-9) 
 Institution 1 
 ทฤษฎแีละปญัหาการแบ่งแยกระบบการเมอืง ก าเนิดและววิฒันาการของแนวความคดิ และ
รปูแบบรฐัธรรมนูญตะวนัตกทฤษฎรีฐัธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ในโลกปจัจุบนัรฐัธรรมนูญและ
สถาบนัการเมอืงประเทศแม่แบบในระบบการเมอืงต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบรฐัสภา ระบบประธานาธบิด ีระบบ
กึง่ประธานาธบิด ีและระบบสงัคมนิยม โดยจะเน้นถงึประวตัแิละววิฒันาการทางรฐัธรรมนูญและสถาบนั
การเมอืงปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง ปจัจยัต่างๆ ที่มอีทิธพิลต่อระบบ
การเมอืงนัน้ กระบวนการทางรฐัธรรมนูญและการเมอืง ในความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบนัการเมอืงทัง้หลา
ในระบบนัน้ 
  



LW 542  กฎหมำยปกครองชัน้สงู 1  3 (3-0-9)  
 Advanced Administrative Law 1 
 ศกึษาพื้นฐานทางรฐัธรรมนูญและววิฒันาการของกฎหมายปกครองของต่างประเทศ เช่น 
ฝรัง่เศส เยอรมนั องักฤษ สหรฐัอเมรกิา ตลอดจนของประเทศไทย ระบบกฎหมายปกครองความหมาย
ลกัษณะพเิศษของกฎหมายปกครอง และการจดัโครงสร้างทางปกครอง หลกัพื้นฐานในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางปกครอง โครงสร้างและตุลาการศาลปกครองทัง้หลาย ลกัษณะและประเภทคดปีกครอง 
กระบวนวธิพีจิารณาความปกครอง หลกัในการควบคุมการกระท าทางปกครอง 
LW 543  กฎหมำยมหำชนทำงเศรษฐกิจ 3 (3-0-9)         
 Public Economic Law 
 ศกึษาขอ้ความคดิ (Concept) วา่ดว้ยรฐัสวสัดกิารอทิธพิลของขอ้ความคดิวา่ดว้ยรฐัสวสัดกิาร 
ที่มต่ีอการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของกฎหมายมหาชนของรฐัเสรปีระชาธิปไตย ลกัษณะของการ
กระท าทางเศรษฐกจิของรฐั ทัง้ในรปูของการใชอ้ านาจควบคุมกจิกรรมทางเศรษฐกจิของเอกชน และใน
รูปของวสิาหกจิมหาชนต่างๆ ขอ้ความคดิว่าด้วยการกระท าในทางปกครอง (Administrative Juristic 
Act) เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ ตลอดจนลกัษณะของผลทางกฎหมาย ทัง้ในกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชน ของการกระท าทางปกครองเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 
LW 544  กฎหมำยกำรคลงัชัน้สงู 3 (3-0-9) 
 Advanced Public Finance Law  
 ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง  ที่มาของกฎหมายการคลัง 
นโยบายการคลงัและนโยบายการเงนิของรฐั การจดัระบบการบรหิารและองค์กรทางการคลงัของรฐั 
รายรบั การก่อหนี้สาธารณะ และรายจ่ายของรฐั หลกัวธิกีารและปญัหาในการงบประมาณของรฐั การ
ควบคุมการเงนิของรฐัในรปูแบบต่างๆ 
LW 545   บณัฑิตสมัมนำกฎหมำยมหำชน 3 (3-0-9) 
 Graduate Seminar in Public Law 
 ศกึษาปญัหาเฉพาะเรื่องในก าหมายมหาชน เพื่อเป็นแนนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ โดย
นกัศกึษาจะตอ้งส่งผลงานวจิยัเขา้สมัมนา และจะท าวจิยัหวัขอ้ใดตอ้งใหอ้าจารยผ์ูส้มัมนาเหน็ชอบก่อน 
 
3) หมวดวิชำกฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ 
 
LW 550   ทฤษฎีและหลกักฎหมำยอำญำ  3 (3-0-9) 
 Theories and Principles of Criminal Law 
 ศกึษาทฤษฎแีละแนวความคดิในการก าหนดความผดิทางอาญา ลกัษณะของกฎหมายอาญา 
การตคีวามกฎหมายอาญา ประเภทของความผดิอาญา โครงสร้างความรบัผดิในทางอาญา ทฤษฎีและ
แนวความคดิในการลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา 
  



LW 551   อำชญำวิทยำและทณัฑวิทยำชัน้สงู 3 (3-0-9) 
 Advanced Criminology and Penology 
 ศกึษาวเิคราะห์และประเมนิปญัหาที่ส าคญัทางอาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา สาเหตุแห่ง
อาชญากรรมและแนวทางแก้ไขปญัหาดงักล่าว การทบทวนคดอีาชญากรรมและแนวทางแก้ไขปญัหา
ดงักล่าว การทบทวนคดีอาชญาวทิยาที่ส าคญั การลงโทษและวธิีปฏิบัติผู้กระท าความผิด รวมทัง้
มาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ ขอ้เสนอแนะแลการปฏริปูการลงโทษ 
 ววิฒันาการของทณัฑวทิยา และปรชัญาการลงโทษอาญา วตัถุประสงค์ของการลงโทษและ
การปฏบิตัต่ิอผูก้ระท าความผดิการบญัญตักิฎหมาย สาระบญัญตั ิและวธิกีารบญัญตัใิหร้องรบักบัทฤษฎี
การลงโทษ กระบวนการและระบบการปฏิบตัต่ิอผู้กระท าความผดิอาญาในขัน้ตอนต่างๆ ครอบคลุม
การศกึษาอาชญากรรมผูก้ระท าความผดิและการใชม้าตรการลงโทษผูก้ระความผดิทัง้ทางดา้นสงัคมและ
กฎหมาย 
LW 552   กำรบริหำรงำนกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ 3 (3-0-9) 
 Criminal Justice Administration 
 ศึกษาโครงสร้างและระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การก าหนดนโยบายและ
มาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกบังานยุติธรรมาทางอาญา การประสานงานและความมือระหว่าง
ขา่ยงานในกระบวนการยตุธิรรม การปฏบิตังิาน การตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล การบรหิารงาน
ยตุธิรรมและการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานยตุธิรรมทางอาญา 
LW 553   กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
 Comparative Criminal Procedures Law 
 ศกึษาถึงหลกั ทฤษฎี ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของกฎหมายวธิีพิจารณาความ
อาญา ของประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ และประเทศที่ใช้ระบบซีวลิลอว์ โดยเน้นถึงกระบวนการ
สอบสวน การน าคดีขึน้สู่ศาล การพิจารณาและรบัฟงัพยานหลกัฐานในศาล ตลอดจนการพิพากษา
คดอีาญา 
LW 554   ปัญหำชัน้สงูในกฎหมำยอำญำ 3 (3-0-9) 
 Advanced Problems in Criminal Law 
 ศกึษาวเิคราะห์ปญัหาเฉพาะเรื่องที่ส าคญัในก าหมายอาญา ความผิดอาญาของเยาวชน 
ความผดิอาญาขา้มชาติ แนวความคดิของสหประชาชาตเิกี่ยวกบักฎหมายอาญา กฎหมายอาญากบั
ศาสตรอ์ื่นๆ 
LW 555   บณัฑิตสมัมนำกฎหมำยอำญำ 3 (3-0-9) 
 Graduate Seminar in Criminal Law 
 ศกึษาปญัหาเฉพาะเรื่องในกฎหมายอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ โดย
นักศกึษาจะต้องส่งผลงานวจิยัเขา้สมัมนา และจะท าวจิยัหวัขอ้ใดจะต้องให้อาจารยผ์ู้สมัมนาเหน็ชอบ
ก่อน 
 



4) หมวดวิชำกฎหมำยทำงกำรแพทย ์
 
LW 560   กฎหมำยด้ำนกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ 3 (3-0-9) 
 Medical Law and Public Health 
 ความหมายและหลกัการทัว่ไปของกฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข นิตศิาสตร์ทาง
การแพทย์ ความประมาททางการแพทย์ ความยินยอมทางการแพทย์ ทรพัย์สินทางปญัญาด้าน
การแพทย ์กฎหมายสุขภาพจติ กฎหมายทางการแพทยก์บัสภาพครอบครวั ความรู้การแพทยด์ัง้เดมิ
และปจัจยัทางพนัธุกรรม กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ การประกนัสงัคมและ
สวสัดิการข้าราชการ กฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพ อนามยัสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค 
กฎหมายที่เกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน กฎหมายกบั
เทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่ 
LW 561   นิติเวชและนิติวิทยำศำสตร ์ 3 (3-0-9) 
 Forensic Medicine and Forensic Science 
 ความหมายและหลกัทัว่ไปของนิติเวชและนิตวิทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ การปฏบิตักิาร          
ทางการแพทยเ์พื่อการแปลผลหรอืพสิูจน์ผลทางการแพทย ์เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพจิารณาคดี
แพ่งหรอืคดอีาญา ไดแ้ก่ การพสิูจน์ตวับุคคล การชนัสูจน์พลกิศพ ณ ที่เกิดเหตุการประมาณเวลาตาย 
บาดแผล บาดแผลกระสุนปืน บาดแผลกระสุนปืนสงครามและวตัถุระเบิด  การเสียชีวติจากการขาด
ออกซิเจน การประทุษร้ายทางเพศในทางนิติเวชศาสตร์ การเก็บวตัถุพยานส าหรบัตรวจดีเอ็นเอ               
การเลอืกใชล้ายพมิพด์เีอน็เอในงานนิตเิวช การเขยีนรายงานทางการแพทยใ์นทางนิตเิวชศาสตร ์นิตเิวช
กบัการประยุต์ใช้ทางกฎหมาย ฟิสกิส์ เคม ีชวีวทิยา อนูชวีวทิยา พษิวทิยา ภูมคิุ้มกนัวทิยาและเซรุ่ม 
ส าหรบันิตวิทิยาศาสตร ์ไบโอเมทรกิซเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหย์าและแอลกอฮอล ์การวเิคราะหเ์สน้ผมและ
เสน้ใย 
LW 562   วิธีพิจำรณำคดีจริยธรรมผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสขุภำพ 3 (3-0-9) 
 Ethics Procedure for Health Workers 
 ศึกษาความหมายและหลกัการทัว่ไปของจริยธรรมทางการแพทย์ การปฏิบตัิการตาม
จรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีด้านสุขภาพ สทิธขิองผู้ป่วยที่
จะไดร้บับรกิารจากการประกอบวชิาชพีด้านสุขภาพตามมาตรฐานและจรยิธรรม ผลกระทบหรอืความ
เสยีหายและสทิธริอ้งเรยีนผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพ วธิพีจิารณาคดจีรยิธรรมของผู้ประกอบวชิาชพี
ด้านสุขภาพ ข้อบงัคบัตามพระราชบญัญัติวชิาชีพด้านสุขภาพต่างๆ ที่ส าคัญ ข้อบงัคบัแพทยสภา              
ว่าด้วยการรกัษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม เกี่ยวกบัเกณฑ์การวนิิจฉัยสมองตาย พ.ศ. 2551 
ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิกีย่วกบัการยุตกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทยต์ามมาตรา 
305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพี
เวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรกัษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 ข้อบงัคบัแพทยสภาว่าด้วยการรกัษา
จรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม เรื่องการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเพื่อการรกัษา พ.ศ. 2552 



LW 563   พยำนหลกัฐำนคดีทำงกำรแพทย ์ 3 (3-0-9) 
 Evidence for Medical Cases 
 ศกึษาความหมายและหลกัทัว่ไปของพยานหลกัฐาน และพยานหลกัฐานที่เกี่ยวกบัคดทีาง
การแพทย์และการพสิูจน์คดีทางการแพทย์ ได้แก่ พยานเอกสาร เวชระเบียน พยานบุคคล พยาน
ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์การใชพ้ยานหลกัฐาน หน้าที่น าสสืบื การรบัฟงัการคดัเลอืกพยานหลกัฐาน 
การยื่น การพสิูจน์คดทีางการแพทยต์ามวธิพีิจารณาความอาญา วธิพีจิารณาความแพ่ง วธิพีจิารณา
ความตามกฎหมายมหาชน 
LW 564   กำรด ำเนินกำรยติุคดีทำงกำรแพทยก่์อนชัน้ศำล 3 (3-0-9) 
 Process of Ended Medical Case before the Court 
 ความหมายและหลกัทัว่ไปของการด าเนินการยุตคิดทีางการแพทยก์่อนชัน้ศาล การประกนั
ความเสยีหายทางการแพทย ์การประกนัวชิาชพี การชดเชยความเสยีหายโดยวธิบีรรเทาทุกข ์การเชด
เชยความเสยีหายโดยวธิีทางแพ่ง การชดเชยความเสยีหายโดยไม่พสิูจน์ความผดิ การบรรเทาความ
เสยีหายโดยผู้กระท าความเสยีหาย การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลี่ย การไกล่เกลยีคดอีาญาเชิง
สมานฉนัท ์การไกล่เกลีย่นอกศาลและในศาล การอนุญาโตตุลาการ 
LW 565   สมัมนำกฎหมำยทำงกำรแพทย ์ 3 (3-0-9) 
 Medical Law Seminar 
 ปญัหาเฉพาะเรื่องในกฎหมายการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ โดย
นกัศกึษาจะตอ้งส่งผลงานวจิยัเขา้สมัมนา และจะท าวจิยัหวัขอ้ใดต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์
ผูส้อนก่อน 

 
วิชำเลือกเสร ี
จดัเป็น 5 กลุ่ม  

 
1) หมวดวิชำกฎหมำยเอกชนและกฎหมำยธรุกิจ 
 
LW 601   กฎหมำยแพ่งชัน้สงู  2 (2-0-6) 
 Advanced Civil Law 
 ศกึษารากฐานทางแนวความคดิและทฤษฎขีองกฎหมายแพ่ง โดยเน้นกฎหมายแพ่งลกัษณะ
สญัญาและละเมดิของไทย เปรยีบเทยีบกบัทฤษฎแีละหลกักฎหมายของต่างประเทศ 
LW 602   ปัญหำชัน้สงูในกฎหมำยเอกชนและกฎหมำยธรุกิจ 2 (2-0-6) 
 Advanced Problems in Private 
 ศกึษาปญัหาในกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิเพิม่เตมิในทางทฤษฎีและแนวปฏบิตัิ ทัง้
ในระดบักฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศ (หวัขอ้และปญัหาทีจ่ะศกึษาอาจารยผ์ูส้อนจะเป็น
ผูก้ าหนดในแต่ละภาคการศกึษา) 



LW 603   กฎหมำยครอบครวัและมรดกเปรียบเทียบ 2 (2-0-6) 
 Comparative Family and Succession Law 
 ศกึษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 5 และบรรพ 6 ว่าด้วยควรอบครวัและมรดก 
เปรยีบเทยีบกบักฎหมายครอบครวัและมรดก ในระบบคอมมอนลอว ์ระบบซวีลิลอว ์และประเทศภาคพืน้
เอเชยี 
LW 604   กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยส่ิงแวดล้อม 2 (2-0-6) 
 International Environmental Law 
 ศกึษากฎหมายและปญัหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม การประสานงานความร่วมมอื
เพื่อควบคุมสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ มาตรฐานระหว่างประเทศของคุณภาพสิง่แวดล้อม อนุสญัยา
ขอ้ตกลง หรอืหลกัการเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบของรฐั หรอืบรษิทัธุรกจิการค้าต่างๆ ในเรื่องมลภาวะ
ทางทะเล แม่น ้า อากาศ บรรยากาศของโลก สารกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสารพษิต่างๆ รวมทัง้การปกป้อง
สตัวป์่าหรือสรรพสิ่ง อนัจดัเป็นมรดกทาธรรมชาตแิละทางวฒันธรรมของโลก (World Cultural and 
Natural Heritage) ใหร้อดพน้จากการถูกท าลาย 
LW 605   กฎหมำยว่ำด้วยอนุญำโตตลุำกำร 2 (2-0-6) 
 Law on Arbitration 
 ศกึษาแนวคดิ กฎหมาย และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัอนุญาโตตุลาการในประเทศ อนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ และอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ วเิคราะห์บทบาทขององค์กรอนุสญัญา 
และกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่ส าคัญ  ศึกษาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ  การเลือ
อนุญาโตตุลาการ การใชก้ฎหมาย กระบวนพจิาณราและการบงัคบัตามค าชีข้าด การเลอืกใช้วธิรีะงบัขอ้
พพิาทนอกศาลในรปูแบบอื่น รวมถงึการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย่ 
LW 606   กฎหมำยเก่ียวกบักำรค้ำและกำรบญัชี 2 (2-0-6) 
 Law on Trade and Accounting 
 ศกึษาความรู้เบื้องต้นทางทฤษฎีและหลกัการบญัชี สภาพและความมุ่งหมายของรายงาน
การเงนิที่ใช้ในการด าเนินธุรกจิการน าหลกัการบญัชมีาใช้หาขอ้เทจ็จรงิ  และใช้ประกอบการวเิคราะห์
ประเดน็ทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งองค์กรธุรกจิ เช่น หุ้นส่วนบรษิทั สถาบนัการเงนิ 
และกฎหมายภาษอีากร ความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบญัช ี
LW 607   กฎหมำยกำรธนำคำร 2 (2-0-6) 
 Banking Law 
 ศึกษากฎหมายข้อบงัคบัและประเพณีปฏิบ้ติการจดัองค์กรในธนาคาร หน้าที่และความ
รบัผดิชอบของธนาคาร บรกิารรบัฝากเงนิ บรกิารดา้นต่างๆ ของธนาคารพาณิชย ์บรกิารภายในประเทศ
และต่างประเทศ การเครดติและเครื่องมอืเครดติ การวเิคราะหโ์ครง 
  



LW 608   กฎหมำยเก่ียวกบักำรขนส่งทำงเรือและทำงอำกำศ 2 (2-0-6) 
 Law Relating to Maritime and Air Transportation 
 ศกึษาอนุสญัญาระปวา่งประเทศทีเ่กี่ยวกบัการขนส่งทางทะเล อนัได้แก่ อนุสญัญากรุงบรสั
เซล วา่ดว้ยการท าใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ซึง่กฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกบัในตราส่ง ค.ศ. 1924 ที่
แกไ้ขโดยพธิสีาร ค.ศ. 1968 และ 1979 (Hague-Visdy Rules) อนุสญัญาแห่งสหประชาชาต ิค.ศ. 1978 
(Hamburg Rules) พ.ร.บ. การรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กฎหมายเกี่ยวกบัการเช่าเรอืเพื่อใช้ใน
การขนส่ง ความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการท่า (Terminal Operator) อนุสญัญากรุง Warsaw ค.ศ. 
1929 ศกึษาแบบวเิคราะห์สญัญาและการขนส่งทางอากาศ ศกึษาประวตักิารบนิพลเรอืน ความส าคญั
ของการบนิพลเรอืน ทีว่า่งเปล่าในอากาศ ความหมายของลกัษณะของกฎหมายอากาศ องค์กรบรหิาร
การบนิ การเดนิอากาศ การควบคุมจราจรทางอากาศ ฯลฯ การรบัขนส่งทางอากาศ ความเสยีหายโดย
อากาศยานต่อบุคคลทีส่ามบนพืน้ผวิ กฎหมายอากาศเกีย่วกบัคดอีาญา (สลดัอากาศ) 
LW 609   กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค 2 (2-0-6) 
 Consumer Protection Law 
 ศกึษากฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค 
หลกัการควบคุมมาตรฐานโดยองค์กรเอกชนและมหาชน นโยบายและการบรหิารงานการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคของรฐั การก าหนดความรบัผดิชอบในการฝา่ฝืนกฎหมายดงักล่าวเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค 
LW 610   กฎหมำยเก่ียวกบัองคก์ำรธรุกิจ 2 (2-0-6) 
 Business Organizations Law 
 ศกึษารปูแบบการจดัตัง้องคก์รธุรกจิตามกฎหมาย บทบาทขององคก์รธุรกจิทีม่ต่ีอการด าเนิน
ธุรกจิสมยัใหม่ โดยเน้นสญัญาร่วมลงทุนประกอบการ ในรูปบรษิทัจ ากดัและบรษิทัมหาชน ทฤษฎีและ
แนวคดิทางกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผู้บรหิาร บทบาทของ
ฝา่ยจดัการและผูถ้อืหุน้ ความสมัพนัธรืะหวา่งผูถ้อืหุน้ขา้งมากและขา้งน้อย การขยายกจิการของบรษิทั 
และการจดัรปูธุรกจิแบบกลุ่มบรษิทัในเครอื 
LW 611   สมัมนำปัญหำกฎหมำยภำษีอำกร 2 (2-0-6) 
 Seminar in Law of Taxation 
 ศึกษาปญัหาเฉพาะเรื่องอย่างลึกซึ้ง ทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในทางกฎหมายเอกชน 
กฎหมายธุรกจิของไทยและต่างประเทศโดยวธิสีมัมนา 
 ศกึษาปญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิขึน้ดว้ยการสมัมนา และเน้นการศกึษาบทบาทของ
กฎหมายในทางเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้ก าหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศ 
  



LW 612   สมัมนำปัญหำกฎหมำยเอกชนและกฎหมำยธรุกิจ 2 (2-0-6) 
 Seminar in Private and Business Law 
 ศึกษาปญัหาเฉพาะเรื่องอย่างลึกซึ้ง ทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในทางกฎหมายเอกชน 
กฎหมายธุรกจิของไทยและต่างประเทศ โดยวธิสีมัมนา 
 ศกึษาปญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กขิ ึน้ดว้ยการสมัมนา และเน้นการสกึษาบทบาทของ
กฎหมายในทางเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้กฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศ 
LW 613   กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 2 (2-0-6) 
 International Economic Law 
 ศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้บงัคบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาระของ
หลกัเกณฑก์ลไกต่างๆ รวมทัง้สถาบนัเศรษฐกจิระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งทางด้านการเงนิ  การคลงั 
การธนาคาร การคา้ การพฒันา ฯลฯ ระดบัสากลและระดบัภมูภิาค และวเิคราะหป์ญัหาและขอ้กฎหมาย
ทีม่ผีลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศของประเทศก าลงัพฒันา 
LW 614   กฎหมำยภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ 2 (2-0-6) 
 International Tax Law 
 ศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบัระบบภาษรีะหว่างประเทศกฎเกณฑ์เกี่ยวกบัภาษีซ้อน มาตรการทาง
ภาษ ีเพื่อแกไ้ขจ ากดัการประกอบธุรกจิโดยบรรษทัขา้มชาต ิการแลกเปลีย่นเงนิตรา กจิการของบรรษทั
ขา้มชาตทิี่เกี่ยวกบัดอกเบี้ย เงินปนัผลค่าตอบแทนการใช้สทิธิ การโอนก าไรระหว่างบรษิทัในเครอืง
ระบบบญัชแีละการจ่ายภาษ ีการวางแผนนโยบายเกี่ยวกบัภาษีสนธสิญัญาภาษีอากรและแนวความคดิ
เกีย่วกบั Unitary Tax System 
LW 615   กฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีบคุคล 2 (2-0-6) 
 Private International Law 
 ศึกษาววิฒันาการและทฤษฎีว่าด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย การแก้ไขการขดักันแห่ง
กฎหมายในปจัจุบนั การขจดัการขดักนัแห่งกฎหมาย การพจิารณาคดกีารขดักนัแห่งกฎหมายบทบาท
ของก าหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการก าหนดสญัชาตขิองบุคคล หลกัการอนัเป็นสากลในการบญัยตัิ
ก าหมายวา่ดว้ยสญัชาตขิองรฐั สญัชาตแิละภมูลิ าเนาของนิตบุิคคล สทิธแิละฐานะของคนคนต่างด้ายใน
ประเทศ 
LW 616   กฎหมำยเก่ียวกบักำรลงทุน 2 (2-0-6) 
 Investment Law 
 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งเป็นกฎหมายเศรษฐกิจ  และเป็นกฎหมายที่มี
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัเงื่อนไขและหลกัเกณฑใ์นการ
ก ากบัการลงทุนทัง้ในระดบักฎหมายภายใน ไดแ้ก่  
  



LW 617   กฎหมำยเปรียบเทียบ 2 (2-0-6) 
 Comparative Law 
 หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมายเปรียบเทียบ อนัประกอบด้วยความหมาย ความส าคญัของการ
เปรยีบเทยีบกฎหมาย ววิฒันาการของกฎหมายเปรยีบเทยีบ ความเกี่ยวพนัของกฎหมายเปรยีบเทยีบ
กบันิตศิาสตรแ์ขนงอื่น นิตวิธิทีี่ใช้ในการเปรยีบเทยีบกฎหมายโดยละเอยีด หลกัพื้นฐานในการจดัสกุล
กฎหมายของโลก การจดัสกุลกฎหมายของโลกปจัจุบนั ปญัหาอนัเกดิจากการจดัสกุลกฎหมาย 
 ศกึษาสกุลกฎหมายที่ส าคญัในโลกปจัจุบนั อนัได้แก่ สกุลกฎหมายโรมาโน – เยอร์มานิค 
สกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ สกุลกฎหมายสงัคมนิยม สกุลกฎหมายศาสนาและขนบนิยม โดยศึกษา
ประวตัวิวิฒันากร โครงสรา้ง และแนวความคดิหลกัของสกุลกฎหมายนัน้ๆ ในปจัจุบนั ตลอดจนแนวโน้ม
ของสกุลกฎหมายต่างๆ ในอนาคต 
 
2) หมวดวิชำกฎหมำยมหำชน 
 
LW 620   กฎหมำยรฐัธรรมนูญชัน้สงูและสถำบนักำรเมือง 2 2 (2-0-6) 
 Advanced Constitutional Law and Political institution 2 
 เกณฑแ์ละทฤษฎทีีใ่ชใ้นการจดักลุ่มระบบการเมอืงของประเทศโลกที่สาม ลกัษณะเด่นของ
ระบบการเมืองประเทศโลกที่สาม ลทัธิรฐัธรรมนูญนิยมในประเทศโลกที่สามและความจริงในระบบ
การเมอืง รฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืงของประเทศโลกทีส่ามในทวปีต่างๆ คอื ทวปีเอเชยี อาฟรกิา 
อเมรกิาใตโ้ดยเน้นรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืงของประเทศที่อยู่ในภูมภิาคใกล้เคยีงกนักบัประเทศ
ไทย โดยเฉพาะรฐัธรรมนูญของประเทศในกลุ่มอาเซยีน ศกึษาถงึประวตัแิละววิฒันาการทางรฐัธรรมนูญ
และสถาบนัการเมือง ปจัจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมือง ในความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบัน
การเมอืงทัง้หลายในระบบนัน้ๆ 
LW 621   กฎหมำยปกครองชัน้สงู 2 2 (2-0-6) 
 Advanced Administrative Law 2 
 ศกึษาหลกัพืน้ฐานในทางกฎหมาย สารบญัญตั ิทฤษฎนีิตกิรรมทางปกครอง หลกัความชอบ
ด้วยกฎหมาย สญัญาทางปกครอง ความรบัผดิชอบของฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานหลกัพื้นฐานใน
กจิกรรมของฝา่ยปกครอง บรกิารสาธารณะ 
LW 622   กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญ 2 (2-0-6) 
 Organic Law 
 ศกึษาที่มา ปญัหาและความจ าเป็น รวมทัง้สถานะของกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ โดย
เปรยีบเทยีบแนความคดิของฝรัง่เศสกบัแนวความคดิของประเทศทีใ่ชร้ฐัธรรมนูญแบบลายลกัษณ์อกัษร
ประเทศอื่นๆ รวมทัง้ของประเทศไทย หลกัการพื้นฐานของกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูยส าคญัๆ เช่น 
กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตัง้ กฎหมายวธิีพิจารณาของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญ 
กฎหมายวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ กฎหมายวา่ดว้ยผูต้รวจการรฐัสภา ฯลฯ 



LW 623   ปัญหำชัน้สงูในกฎหมำยมหำชน  2 (2-0-6) 
 Advanced Problems in Public Law 
 ศกึษาปญัหาต่างๆ ว่าด้วยการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครอง การควบคุมการใช้ดุลย
พินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ปญัหาการควบคุมบทบญัญัติของกฎหมายมิให้ขดักับ
รฐัธรรมนูญ แนวความคดิและการใหก้ารคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของมหาชน และปญัหาเฉพาะที่เกี่ยวกบั
กฎหมายมหาชน ทัง้นี้อาจารยผ์ูส้อนจะก าหนดหวัขอ้เฉพาะในการศกึษา 
LW 624   กฎหมำยเก่ียวกบัทะเล 2 (2-0-6) 
 Law of The Sea 
 ศกึษาประวตัแิละแนวความคดิอนุสญัญาเจนีวาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ.1985 เปรยีบเทยีบ
กบัอนุสญัญาของสหประชาชาตวิาด้วยกฎหมายทะเล ศกึษาประวตัิ ววิฒันาการของแนวความคดิที่
เกี่ยวกับกฎหมายทะเล  หลักกฎหมายทะเลปจัจุบันของ โลก เขตทะเลที่ก าหนดส่วนแบ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐชายฝ ัง่ และส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกร่วมกนัของ
มนุษยชาต ิความร่วมมอืระหว่างประเทศ เน้นกฎหมายภายในของประเทศไทย และปญัหาที่เกี่ยวกบั
ทรพัยากรธรรมชาตใินทะเล 
LW 625   กฎหมำยเก่ียวกบัสหภำพยโุรป 2 (2-0-6) 
 European Union Law 
 ศึกษาประวตัิความเป็นมาและวิวฒันาการของสหภาพยุโรป การจัดองค์การและการ
ด าเนินการขององค์กรต่างๆ ศึกษาถึงสนธิสญัญาจดัตัง้รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่จดัท าขึ้นเพื่อบงัคบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศสมาชกิ รปูแบบ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการเมอืง บทบาทในเวที
การค้าโลก กฎระเบยีบที่มผีลกระทบทางการเมืองและการค้าต่อประเทศและกลุ่มภูมภิาคอื่นของโลก 
ตลอดจนการระงบักรณีพพิาททางการคา้ระหวา่งกนั  
LW 626   กฎหมำยปกครองฝร ัง่เศส 2 (2-0-6) 
 French Administrative Law 
 ศกึษาพืน้ฐานทางรฐัธรรมนูญ และววิฒันาการของกฎหมายปกครองฝรัง่เศส ระบบกฎหมาย
ปกครองฝรัง่เศส ระบบกฎหมายปกครองฝรัง่เศสและการจดัโครงสร้างทางการปกครองในฝรัง่เศส นิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนฝรัง่เศส หลกัพืน้ฐานในกระบวนการยตุธิรรมทางปกครองโครงสร้างและการ
จดัระเบยีบทางศาลของศาลปกครอง โดยเฉพาะสภาที่ปรกึษาแห่งรฐั หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการแบ่งแยก
เขตอ านาจศาลปกครองและศาลยุตธิรรม วธิพีจิารณาคดปีกครอง อ านาจและโครงสร้างของศาลระงบั
ความขดัแยง้ ลกัษณะและประเภทของคดปีกครอง หลกัในการควบคุมการกระท าทางปกครอง หลกั
พืน้ฐานในทางกฎหมายปกครองศาลบญัญตัิ ทฤษฎีและรูปแบบนิตกิรรมทางปกครอง หลกัความชอบ
ดว้ยกฎหมาย สญัญาทางปกครองความรบัผดิชอบของฝา่ยปกครองและเจา้พนกังานหรอืร่วมกนัทัง้สอง
ฝา่ย หลกัพืน้ฐานในการกระท าของฝา่ยปกครอง ทฤษฎบีรกิารสาธารณะ  
  



LW 627   กฎหมำยปกครององักฤษและสหรฐัอเมริกำ 2 (2-0-6) 
 English and American Administrative Law 
 ศึกษาหลกัพื้นฐานในการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรม (Judical review of 
administrative action) คณะกรรมการทีม่อี านาจวนิิจฉยัขอ้พพิาททีต่ ัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตั ิ(statutory 
ribunals) หลกัในการควบคุมการกระท าการปกครองโดยศาล กล่าวคอื การควบคุมการดุลยพนิิจ โดย
หลกัต่างๆ อนัประกอบด้วยหลกัความยุตธิรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) และทางเยยีวยา 
(remedies) ประเภทต่างๆหลกัพื้นฐานในทางกฎหมายปกครองที่ส าคญั กล่าวคอื กฎหมายล าดบัรอง
ของฝา่ยบรหิาร (subordinate legislation) และการควบคุมความรบัผดิทางสญัญาและละเมดิของแผ่นดนิ
และขา้ราชการ หลกัพืน้ฐานบางอยา่งในการกระท าของฝา่ยปกครอง 
LW 628   สมัมนำปัญหำกฎหมำยปกครอง 2 (2-0-6) 
 Seminar in Administrative Law 

 รายวชิาทีต่อ้งศกึษาก่อน : LW 540 ทฤษฎแีละหลกักฎหมายมหาชน 
      หรอื  LW 626 กฎมหายปกครองฝรัง่เศส 
      หรอื  LW 627 กฎหมายปกครององักฤษและสหรฐัอเมรกิา 
 ศกึษาดว้ยการสมัมนาปญัหาเฉพาะเรื่องทัง้ทางทฤษฎีและปฏบิตั ิตามที่เกดิขึน้ในกฎหมาย

ปกครองไทยและต่างประเทศ 
LW 629   สมัมนำปัญหำกฎหมำยรฐัธรรมนูญ 2 (2-0-6) 
 Seminar in Constitutional Law 
 รายวชิาทีต่อ้งศกึษาก่อน : LW 540 ทฤษฎแีละหลกักฎหมายมหาชน 
      และ   LW 541 กฎหมายรฐัธรรมนูญชัน้สงูและสถาบนัการเมอืง 1 
     และ LW 620 กฎหมายรฐัธรรมนูญชัน้สงูปละสถาบนัการเมอืง 2 
 ศกึษาถงึปญัหาเฉพาะเรื่องทัง้ในทางทฤษฎีและปฏบิตัทิี่เกดิจากการใช้รฐัธรรมนูญไทยและ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
LW 630   กฎหมำยปกครองเยอรมนั 2 (2-0-6) 
 German Administrative Law 
 ศึกษาประวตัิศาสตร์กฎหมายปกครองและสภาพของกฎหมายปกครองเยอรมัน  หลัก
กฎหมายปกครองและการใช้กฎหมายปกครอง ทฤษฎีเกี่ยวกบัการกระท าทางปกครองหลกักฎหมาย
เกี่ยวกบัความรบัผดิของรฐั การจดัโครงสร้างการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรฐั การจดัโครงสร้างการ
ปกครองและเจา้หน้าทีข่องรฐั การควบคุมการกระท าทางปกครอง 
LW 631   กฎหมำยวิธีพิจำรณำคดีปกครองชัน้สงู 2 (2-0-6) 
 Advanced Administrative Procedure 
 ศกึษาเกี่ยวกบักระบวนวธิพีิจารณาคดีปกครองที่มีลกัษณะพเิศษในระบบไต่สวน การนัง่
พจิารณาและการจดัองคค์ณะผูพ้พิากษา ผูพ้จิารณาคด ีระบบพจิารณาแบบสองชัน้ตลอดจนสาระส าคญั
ของระบบวธิพีจิารณาคดปีกครอง 



LW 632   กฎหมำยเลือกตัง้และรฐัสภำชัน้สงู 2 (2-0-6) 
 Advanced Electoral and Parliamentary Law 
 ศกึษาถึงววิฒันาการและรูปแบบของรฐัสภาไทยและต่างประเทศ การเขา้สู่ต าแหน่งของ
สมาชกิรฐัสภา ระบบการเลอืกตัง้ประเภทต่างๆ กฎหมายการเลอืกตัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
อ านาจหน้าทีข่องรฐัสภาไทยและต่างประเทศในการจดัท ากฎหมาย การควบคุมฝา่ยบรหิาร ฝา่ยตุลาการ 
และอ านาจหน้าทีอ่ื่น ขอ้บงัคบัการประชุมรฐัสภาไทยและต่างประเทศกลไกและการจดัองคก์รของรฐัสภา 
LW 633   หลกักฎหมำยเก่ียวกบัคดีทำงรฐัธรรมนูญ 2 (2-0-6) 
 Constitutional Cases 
 ศึกษาเปรียบเทียบสถาบนัวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญในยุโรป สหรฐัอเมริกาและไทย 
ตลอดจนคดทีางรฐัธรรมนูญในประเทศเหล่านี้ 
 
3) หมวดวิชำกฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ 
LW 640   กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ 2 (2-0-6) 
 International Criminal Law 
 ศึกษาประวตัิและววิฒันาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ พื้นฐานเรื่องราวและ
รปูแบบอนัเป็นกฎเกณฑข์องกฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ การใหค้ านิยามความผดิต่างๆ เช่น ศกึษา
คดีอาญาระหว่างประเทศ การให้ค านิยามความผิดต่างๆ เช่น ศกึษาคดอีาญาระหว่างประเทศ การ
รุกราน อาชญากรรมสงคราม การคา้ยาเสพตดิ การลกัพาตวั การค้าทาส การส่งผู้ร้ายขา้มแดนและโจร
สลดั สนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้งและความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการลงโทษผูก้ระท าความผดิ 
LW 641   กฎหมำยอำญำเปรียบเทียบ 2 (2-0-6) 
 Comparative Criminal Law 
 ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมายอาญา โดยเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศที่ใช้ระบบซวีลิลอว์ กบั
ประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ ในปญัหาด้านต่างๆ เช่น ในเรื่องโครงสร้างความรบัผิดทางอาญา 
ตลอดจนศกึษานิตวิธิกีารตคีวามกฎหมายในแต่ละแบบ โดยเปรยีบเทยีบกบัระบบของกฎหมายไทย 
LW 642   สิทธิมนุษยชนกบักระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ 2 (2-0-6) 
 Human Rihgts and Criminal Justice 
 ศกึษาปรชัญา แนวคดิ และหลกัเกณฑ ์ในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญา โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations Standard, Norms and Guidelines) ที่เกี่ยวกบัเรื่องนี้ในการศกึษาจะเน้นถึงความส าคญัของ
สทิธมินุษยชนและความจ าเป็นที่รฐัต้องให้ความคุ้มครองสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขงั 
ผูเ้สยีหาย และพยานในคดอีาญา โดยจะใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษกบัการคุ้มครองสทิธเิดก็และสตรี และ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกฎหมาย ระเบยีบ และแนวปฏบิตั ิที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการยุตธิรรมทางอาญา
ของประเทศไทย วา่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลเพยีงไรหรอืไม่ 
  



LW 643   กฎหมำยลกัษณะพยำนชัน้สงู 2 (2-0-6) 
 Advanced Law of Evidence 
 ศกึษากฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐานในระบบคอมมอนลอว์ และระบบซวีลิลอว์ การศกึษา
ถึงหลกัเกณฑ์กฎหมายดงักล่าวทัง้ในทางคดีแพ่งและในทางอาญาอย่างละเอยีด  โดยการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบักฎหมายไทย ตลอดจนศกึษาจติวทิยาในการสบืพยานและการชัง่น ้าหนกัพยาน 
LW 644   อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ 2 (2-0-6) 
 Economic Crime 
 ศกึษาทฤษฎีหลกัการ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ มาตรการของรฐัในการ
ด าเนินการกบัอาชญากรรมประเภทนี้  รวมทัง้ศกึษาปญัหาเกี่ยวกบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว และการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ  เช่น กฎหมาย
เกีย่วกบัการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ 
LW 645   กฎหมำยว่ำด้วยกำรบงัคบัโทษ 2 (2-0-6) 
 Penalty Law 
 ศกึษากฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษของไทยและของต่างประเทศ เช่น องักฤษ เยอรมนั 
ญี่ปุ่น ศกึษาเปรยีบเทยีบกบักฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่เปรยีบเทยีบกบั “กฎ
มาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏบิตัต่ิอผูต้อ้งขงั (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) 
 
4) หมวดวิชำกฎหมำยทำงกำรแพทย ์
LW 650   ควำมรบัผิดชอบทำงกำรแพทยต์ำมกฎหมำยบญัญติั 2 (2-0-6) 
 Law of Medical Liability 

ศกึษาความรบัผดิชอบทางการแพทยต์ามกฎหมายบญัญตั ิความรบัผดิทางจรยิธรรม ความ
รบัผิดทางวนิัย ความรบัผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดกฎหมายละเมิด 
ความรบัผดิทางอาญา ความรบัผดิทางปกครองตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่
พ.ศ. 2539 ความเสยีหายทางการแพทย ์
LW 651   ควำมผิดพลำดทำงกำรแพทยแ์ละเหตปุ้องกนัได้ 2 (2-0-6) 
 Medical Error and Prevention Cause 

ศกึษาความหมายของความผดิพลาดทางการแพทยแ์ละเหตุป้องกนัได้ การปฏบิตักิารทาง
การแพทยข์องบุคลากรวชิาชพีดา้นสุขภาพ ความผดิพลาดทางการแพทย ์ความผดิพลาดทางการแพทย์
ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั เหตุทีไ่ม่สามารถป้องกนัได ้หรอืหลกีเลี่ยงได้ เหตุที่สามารถป้องกนัได้หรอืหลกีเลี่ยง
ได้ ความระมดัระวงัทางการแพทย์ ประมาทในการประกอบวชิาชพี ประมาทโดยจงใจหรือประมาท
เลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงในการประกอบวชิาชพี จงใจหรอืเจตนากระท าความผดิในการประกอบวชิาชพี ทุร
เวชปฏบิตั ิปจัจยัเสีย่งต่อความผดิพลาดทางการแพทย ์มาตรการเพื่อความปลอดภยั มาตรการป้องกนั
ความเสีย่งและมาตรการพฒันาคุณภาพ ปจัจยัเสีย่งต่อการฟ้องรอ้งด าเนินคด ี



LW 652   กฎหมำยธรุกิจกำรรกัษำพยำบำล 2 (2-0-6) 
 Health Care Business Law 

กฎหมายที่ เกี่ยวกับธุรกิจการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล            
พ.ศ. 2541 กฎหมายเกี่ยวกบัคุณภาพของสถานพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัรบัรอง
คุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้จากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัวิ่า
ด้วยข้อสญัญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 พระราชบญัญัติวธิีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาคดแีพ่ง ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาคดอีาญา ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่า
ดว้ยโฆษณาในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
 
5) กลุ่มวิชำเลือกเสรขีองทุกหมวดวิชำ 
 
LW 670      นิติปรชัญำ 2 (2-0-6) 
         Philosophy of Law 
 ศกึษาหลกัพื้นฐานแห่งนิติปรชัญา อนัประกอบด้วยความหมาย ขอบเขต ความสมัพนัธ์
ระหว่างนิตปิรชัญากบัศาสตร์แขนงอื่นๆ และกบัปรชัญาทัว่ไป ววิฒันาการแนวความคดิของส านัก
ความคดิทางนิติปรชัญาส านักต่างๆ เช่น ส านักกฎหมายธรรมชาติ ส านักปฏฐิานนิยม ตัง้แต่ยุคกรีก
จนถึงยุคปจัจุบนัรวมทัง้ศึกษาหลกัเฉพาะเรื่องในทางนิตปิรชัญา แนวความคิดเกี่ยวกบัรฐักฎหมาย 
ความยตุธิรรม อ านาจตามกฎหมาย สภาพบงัคบัทางกฎหมาย สทิธแิละหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย 
โดยการน าแนวความคดิของส านักต่างๆ มาวเิคราะห์และอธบิายเรื่องความรบัผดิในทางแพ่งและทาง
อาญา ตลอดจนน าเอามาอธบิายเหตุและผลชีใ้หเ้หน็ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีฎหมายเอกชนและมหาชน 
เพื่อจรรโลงความยตุธิรรมใหส้งัคม 
LW 671   กฎหมำยแรงงำนกบัปัญหำแรงงำน 2 (2-0-6) 
 Labour Law and Labour Problems 
 ศกึษาถงึปญัหาต่างๆ ด้านกฎหมายในปจัจุบนัและอนาคต เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายคนต่างดา้ว รวมทัง้การเสนอแนะในการออก
กฎหมายสวสัดกิารสงัคม กฎหมายจดัตัง้ศาลแรงงาน และวธิพีจิารณาคดแีรงงาน รวมทัง้การวเิคราะห์
กฎหมายดงักล่าว พร้อมขอ้เสนอ ขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้ที่ควรปรบัปรุงตลอดจนการน าเสนอหลกัเกณฑ์และ
บทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบัอนุสญัญาต่างๆ ที่มผีลต่อการปรบัโครงสร้าง
กฎหมายแรงงานไทย 
  



LW 672   กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งเปรียบเทียบ 2 (2-0-6) 
 Comparative Civil Procedures Law 
 ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งของไทยกบักฎหมายของประเทศที่ใช้
ระบบคอมมอนลอวข์องระบบซวีลิลอร ์
LW 673 กฎหมำยฟ้ืนฟกิูจกำรและล้มละลำย  2(2-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization 
 ศกึษาววิฒันาการ ทฤษฎี และหลกัการฟ้ืนฟูกจิการและหลกัการล้มละลาย ความจ าเป็นที่
ต้องมีการฟ้ืนฟูกิจการ ความสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจโดยรวม ข ัน้ตอน วิธีการฟ้ืนฟูกิจการ ศึกษาคดี
ลม้ละลาย ปญัหากฎหมายและวธิปีฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัคดลีม้ละลาย บทบาทของผู้ล้มละลาย เจ้าหนี้ผู้
เป็นโจทก ์เจา้พนกังานผูพ้ทิกัษ์ทรพัย ์ปญัหาเกีย่วเนื่องระหวา่งการพทิกัษ์ทรพัยช์ ัว่คราวและการพทิกัษ์
ทรพัยเ์ดด็ขาด ปญัหาและผลกระทบต่อการปลดจากการเป็นผูล้ม้ละลาย 
LW 674 กำรปฏิบติักำรทำงกฎหมำย  2(2-0-6) 
 Legal Practice 
 การฝึกงานทางด้านกฎหมายโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 เดอืน และเขยีนรายงานถึงสิง่ที่ได้
ปฏบิตัแิละสงัเกตการณ์ โดยใหห้น่วยงานทีไ่ดไ้ปปฏบิตัปิระเมนิผลการฝึกงานดว้ย 
LW 675  กฎหมำยพำณิชยช์ัน้สงู  2(2-0-6) 
 Advance Commercial Law 
 ศกึษาการน าเอาแนวความคดิอนัเป็นรากฐานทางทฤษฎขีองกฎหมายพาณิชย ์ตลอดจนแนว
ค าพพิากษาของศาล ความเหน็ของนักนิตศิาสตร์ มาวเิคราะห์หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย 
โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วกบัลกัษณะหุน้ส่วนบรษิทั ประกนัภยั ตวัแทนและนายหน้า 
LW 676 ปัญหำกฎหมำยทรพัยำกรธรรมชำติ  2(2-0-6) 
 และส่ิงแวดล้อม 
 Special Problems in Natural Resources 
 and Environmental Law 
 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปญัหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม คน้ควา้หวัขอ้ทีส่นใจและจดัท ารายงาน พร้อมทัง้เสนอรายงานดงักล่าวต่อชัน้เรยีน เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้สอน และนักศึกษาสามารถพฒันารายงาน
ดงักล่าวเป็นหวัขอ้ในวชิาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหรอืการเขยีนวทิยานิพนธ์ 
LW 677 กฎหมำยกบัเศรษฐศำสตร ์  2(2-0-6) 
 Law and Economics  
 ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิและทฤษฎคีวามสอดคลอ้งระหวา่งกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ผลของ
กฎหมายทีม่ต่ีอหน่วยเศรษฐกจิและระบบเศรษฐกจิ วเิคราะหก์ฎหมายในเชงิเศรษฐศาสตรใ์นเรื่องส าคญั 
เช่น ทรพัย์สิน สญัญา การละเมิด การแข่งขนัทางการค้า และบทบาทของกฎหมายต่อการพฒันา
เศรษฐกจิ 



LW 678 กฎหมำยอำเซียน 2(2-0-6) 
 Asean Law 
 ศกึษากฎหมายเกีย่วกบัอาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้ง ความสมัพนัธท์างกฎหมายของประเทศต่างๆ ใน
กลุ่มอาเซยีน ศกึษากรณีปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ในทางกฎหมายระหวา่งประเทศและภายในประเทศของ
กลุ่มอาเซยีน ศกึษาวเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทัง้กรณีศกึษา (ถ้าม)ี ของกฎหมายอาเซยีน 
LW 679 กฎหมำยเก่ียวกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ  2(2-0-6) 
 Law on information Technology 
 ศกึษาความส าคญัทางเศรษฐกจิและสงัคมของเทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทของกฎหมายใน
การส่งเสรมิและก ากบัดแูลเทคโนโลยดีงักล่าว และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต 
กฎหมายพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองสทิธใินความเป็นส่วนตวั เสรีภาพในการแสดงออกกบั
ปญัหาการเซน็เซอรอ์นิเทอรเ์น็ต และอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
LW 680 ศึกษำเฉพำะเรื่องทำงกฎหมำย  2(2-0-6) 
 Special Topics in Law 
 ศกึษาปญัหากฎหมาย โดยยกปญัหากฎหมายที่ตรงกบัยุคสมยั ตามความต้องการของผู้
ศกึษา เพื่อสะทอ้นความรูใ้นขณะนัน้ 
LW 681 กฎหมำยโทรคมนำคม  2(2-0-6) 
 Communication Law 
 ศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโทรคมนาคมและธุรกจิการสื่อสาร เช่น กฎหมายเกี่ยวกบั
กจิการวทิยคุมนาคม วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ กจิการโทรศพัท์ และกรณีศกึษาวเิคราะห์ปญัหา
ทางกฎหมายโทรคมนาคมต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
LW 682 สญัญำระหว่ำงประเทศ  2(2-0-6) 
 International Contracts 
 ทฤษฎีลกัษณะและสถานะทางกฎหมายของสญัญาระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรา้งของสญัญา เมื่อมกีารเปลีย่นจากการลงทุนทางตรงมาเป็นการลงทุนในการบรหิาร การร่างและ
การตรวจสญัญา ขอ้ความทีไ่ดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกบัประเทศก าลงัพฒันา ในสญัญาประเภทต่างๆ และใน
กจิการประเภทต่างๆ การเจรจาต่อรองเกี่ยวกบัสญัญาระหว่างประเทศ ผลของสญัญาระหว่างประเทศ 
การระงบัขอ้พพิาทลกัษณะต่างๆ อนัเกดิมาจากความเหน็แยง้ในขอ้สญัญา หรอืการผดิสญัญาระหว่าง
ประเทศ 
 
  



หมวดวิชำวิจยั 
 
LW 701  กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  2(2-0-6) 
 Individual Study 
 การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง นักศกึษาเลอืกหวัขอ้ที่ตนสนใจ ศกึษาการเขยีนหลกัการและ
เหตุผล การเขยีนวตัถุประสงค์ นิยามศัพท์ ปญัหาการวิจ ัย ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่าง
องคป์ระกอบต่างๆ ในการท าวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล ทัง้นี้ หวัขอ้เรื่องที่จะศกึษาดงักล่าวจะต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาก่อนทีจ่ะด าเนินการคน้ควา้ 
LW 710  วิทยำนิพนธ ์ 12  หน่วยกิต 
 Thesis  
 นักศกึษาเลือกหวัขอ้ที่ตนสนใจในสาขาวชิาที่ศกึษา ศกึษาการเขยีน หลกัการและเหตุผล 
การเขยีนวตัถุประสงค ์ปญัหาการวจิยั ขอ้สมมตฐิาน การเชื่อมโยงระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ในการท า
วจิยั การวเิคราะห ์ตลอดจนสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ ทัง้นี้หวัขอ้เรื่องจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากอาจารยท์ีป่รกึษาก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
 
  



 
 


