
สาขาวิชานิติศาสตร์

มสธ. แหล่งการศึกษา
ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด

ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร
ม า

ธิ
ร
า
ช

ฝพส.สว.805

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร



คำานำา
 

หลักสูตรการศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช เพ่ือให้นกัศกึษาทราบความเป็นมา เป้าหมาย คำาแนะนำาในการวางแผน

การศกึษา รายละเอยีดของหลักสตูรการศกึษา และรายละเอยีดชดุวชิา ดงันัน้ เอกสารนีจ้งึเปน็สิง่จำาเปน็

สำาหรบันกัศกึษาเพราะจะทำาให้ทราบถงึหลกัการพ้ืนฐาน มองเห็นภาพรวมของหลกัสตูร และไดป้ระโยชน์

จากรายละเอยีดท่ีรวบรวมไวเ้พ่ือนำาไปเป็นข้อมูลพิจารณาวางแผนการศกึษา โดยยึดหลกัสตูรเลม่นี้ในการ

ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องตามลำาดับจนจบหลักสูตร

สาขาวชิานติศิาสตร ์หวังวา่ เอกสาร “หลกัสตูรนติศิาสตรมหาบัณฑติ” นี ้จะอำานวยความสะดวก 

ให้แก่นักศึกษาในการวางแผนการศึกษา และเป็นประโยชน์สำาหรับนักศึกษาและขอให้นักศึกษาประสบ

ความสำาเร็จสมดั่งเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำาเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายช้ันนำาของประเทศร่วมดำาเนินการ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสนี้

     

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม)  

                                 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์



สารบัญ
                      

	 	 	 หน้า

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ ................................................................  1
   1. หลักการและเหตุผล ........................................................................................... 1

   2. วัตถุประสงค์ ...................................................................................................... 2

   3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา .............................................................. 2

   4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา ........................................................................... 3

   5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา ........................................................ 4

   6. คณาจารย์ประจำาหลักสูตร ................................................................................... 4

   7. คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา .................................................................................. 5

   8. คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา ......................................................................... 8

   9. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา .............................................................................. 9

  10. หลักสูตรที่เปิดสอน ............................................................................................ 9

   11. การรับรองหลักสูตร ........................................................................................... 9

  12. ประเภทของนักศึกษา ........................................................................................ 10

  13. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา ..................................................................... 10

รายละเอียดหลักสูตร
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ....................................................... 13

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค ........................................................  28

รายละเอียดชุดวิชา ........................................................................................  29

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ .......................................................  45

 



ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องและ

รวดเรว็ กอ่ให้เกดิผลกระทบต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกจิท่ีตอ้งเปลีย่นแปลงและกา้วตามไปอยา่งรวดเรว็

เช่นเดียวกัน อันเป็นผลให้เกิดกฎหมายใหม่จำานวนมาก ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย 

ท่ีนักกฎหมายไทยโดยท่ัวไปยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญ ท้ังแนวคิดของกฎหมาย 

หลักกฎหมาย และการใช้บังคับกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงผลิตนิติศาสตรบัณฑิตท่ีมีความรู้ 

คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ด้วยระบบการสอนทางไกลที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า 

มีประสทิธภิาพดีท่ีสดุ ตระหนกัถงึภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสรา้งนติศิาสตรมหาบัณฑติสำาหรบัทุกวงการอาชีพ 

ท้ังผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ท่ีปรกึษากฎหมาย อาจารยผ์ูส้อนกฎหมายในมหาวิทยาลยั นติกิร ฯลฯ 

ให้เป็นนักกฎหมายและนักนิติศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญ

ทางกฎหมายอย่างลึกซึ้ง สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยได้ด้วยตนเอง

ดว้ยภาระหนา้ท่ีดงักลา่ว สาขาวิชานติศิาสตร ์ดว้ยความรว่มมอืของผูท้รงคณุวุฒทิางกฎหมาย

ท่ัวประเทศจงึพัฒนาหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบัณฑติ โดยมีวิชาเอก อาทิ กฎหมายธรุกจิ กฎหมายมหาชน 

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม ดว้ยระบบการเรยีนการสอนทางไกลท่ีมีสือ่การสอนท่ีมีคณุภาพ 

ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดี ดีวีดี e-Learning และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า 

ไดด้ว้ยตนเอง และมีโอกาสศกึษาเรยีนรู ้พบปะแลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณท์างกฎหมายกบั

อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายชั้นนำาของประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย 

และสามารถนำาความรูไ้ปใช้ในหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบทางกฎหมายไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะ

ความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย ถูกต้องตามความ

เจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพ่ือประโยชนต์อ่ประชาชนและประเทศชาตติอ่ไป อนัเป็น

ปรัชญาสูงสุดของการก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
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2.	 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติต่อไปนี้

1) มีความรู้ ความเข้าใจ ทางกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2) มีคุณธรรม สามารถศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมาย และทำาการวิจัยด้วยตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง และสามารถนำาองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาการและวิชาชีพ และการแก้ไขปัญหา

และข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นโดยยอมรับข้อจำากัดในธรรมชาติของความรู้ทางกฎหมายได้ 

3) มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งทางกฎหมายท้ังในสถานณ์การณ์ส่วนบุคคล 

และสถานการณ์กลุ่มหรือสังคม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำาในการแสวงหาแนวทางใหม่ท่ีสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ 

4) สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายท่ีลึกซ้ึงเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการทาง

กฎหมาย สังคม และประเทศชาติ 

5) มีสว่นรว่มในการตดิตามพัฒนาการทางกฎหมายให้ทันสมัย เพ่ิมพูนความรู ้และความเข้าใจ

ของตนอยู่เสมอ และมีภาวะผู้นำาในการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพกฎหมาย

อย่างต่อเนื่อง 

6) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบสูงท้ังในบริบททางวิชาการ วิชาชีพกฎหมาย 

และชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายจากสถาบันและ 

หนว่ยงานอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัวงการนติศิาสตรเ์ป็นกรรมการท่ีปรกึษาประจำาสาขาวชิา เพ่ือทำาหนา้ท่ีพิจารณา

เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทาง 

วิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1) ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำานาจ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย  ชุติวงศ์ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการ

 5) พลตำารวจเอกชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ กรรมการ

 6) พลตำารวจโทอำานวย  นิ่มมะโน กรรมการ

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 7) นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ กรรมการ

 8) นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ กรรมการ

 9) นายประพันธ์  ทรัพย์แสง กรรมการ

 10) นายสมภพ  ผ่องสว่าง กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ)

 13) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์) 

4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ  วงศ์ทิพย์ กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพันธ์  พลรบ กรรมการ

 7) อาจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล กรรมการ

 8) อาจารย์พงศ์จิรา  เชิดชู กรรมการ

 9) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ เลขานุการ

  (อาจารย์เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ)

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์) 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

นิติศาสตร์เพ่ือทำาหน้าท่ีดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1. ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประธานกรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

 2. ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน)

 3.  ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์)

 4. ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์)

 5. ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์  กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช)

 6. ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา     กรรมการและเลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ  วงศ์ทิพย์)

 7. หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์               ผู้ช่วยเลขานุการ 

  (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์) 

6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
กิติพงศ์  หังสพฤกษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.  น.บ., Docteur en Droit (Droit du Travail

   et de la Securite Sociale), Mention bien,

   Universite de Paris II, Cert. in Human

   Rights, Cert. in University Teaching and

   Research in Human Rights, International

   Institute of Human Rights, Strasbourg 

จิตรา  เพียรล้ำาเลิศ, รองศาสตราจารย์   น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม. (กฎหมายระหว่าง 

   ประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

` `
`

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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` `
`

ธวัชชัย  สุวรรณพานิช, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., M.C.L., Dickinson School of Law, 

   M.C.L., George Washington University, 

   Ph.D., University of London

ภาณุมาศ  ขัดเงางาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ),

   Cert. in University Teaching and 

   Research in Human Rights, Cert in 

   EU Studies Programme, Cert. in 

   Practicing and Advance Technical 

   in National Business and Intellectual

   Property, Ph.D., University of New England  

มาลี  สุรเชษฐ, รองศาสตราจารย์  น.บ., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลาวัลย์  หอนพรัตน์, รองศาสตราจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม., จุฬาลงกรณ์

   มหาวิทยาลัย, Cert. in International Law

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กิติพงศ์  หังสพฤกษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.  น.บ., Docteur en Droit (Droit du Travail

   et de la Securite Sociale), Mention bien,

   Universite de Paris II, Cert. in Human

   Rights, Cert. in University Teaching and

   Research in Human Rights, International

   Institute of Human Rights, Strasbourg

เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ, อาจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม.,

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกิดญดา  เกิดลาภผล, อาจารย์  น.บ., M.P.A., LL.M., Washington College 

   of Law, Cert. in the US International Tax Law

จตุรนต์  บุณยธนะ, อาจารย์   น.บ., Cert. in Intensive English,

   LL.M. (Energy Law and Policy)

   University of Dundee

จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย์, อาจารย์  สส.บ., น.บ., LL.M. (American Legal 

   Studies) St. John’s University 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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จิตรา  เพียรลำ้าเลิศ, รองศาสตราจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม. (กฎหมายระหว่าง

   ประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิราพร  สุทันกิตระ, อาจารย์ ดร.  อ.บ., น.บ., น.บ.ท., LL.M., Ph.D.,

   University of Sheffield

ชัชชัย  ลาภปรารถนา, อาจารย์  น.บ., LL.M., Temple University, 

   LL.M., South Methodist University  

ชนินาฏ  ลีดส์, รองศาสตราจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม.,

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตะวัน  เดชภิรัตนมงคล, อาจารย์  น.บ., น.บ.ท., น.ม., มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนัชพร  กังสังข์, อาจารย์   วท.บ. (เกียรตินิยม), น.บ. 

   (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), LLM. (Intellectual 

   Property Law), LL.M., Durham University  

ธวัชชัย  สุวรรณพานิช, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., M.C.L., Dickinson School of Law, 

   M.C.L., George Washington University, 

   Ph.D., University of London

ธีรเดช  มโนลีหกุล, อาจารย์ ดร.  น.บ., LL.M., S.J.D.,

   University of Wisconsin-Madison

เธียรชัย  ณ นคร, อาจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., 

   LL.M., University of Pennsylvania

ปัณณวิช  ทัพภวิมล, อาจารย์  น.บ., น.บ.ท., น.ม., มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

พงศ์จิรา  เชิดชู, อาจารย์  น.บ., น.ม. (อาญาและกระบวนการยุติธรรม

   ทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล, อาจารย์  น.บ., น.ม. (อาญาและกระบวนการยุติธรรม

   ทางอาญา), LL.M. (Global Business Law)

   Latrobe University

พิมพ์ภัสสร  เนติโพธิ์, อาจารย์  LL.B.(Hons.), LL.M. (International Trade  

   Law with Distinction) University of Essex

ภัฏฐิญา  สิริบวรพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.บ., M.C.L., University of Miami

ภาณินี  กิจพ่อค้า, รองศาสตราจารย์  น.บ., LL.M., American University

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ภาณุมาศ  ขัดเงางาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ),

   Cert. in University Teaching and 

   Research in Human Rights, Cert in 

   EU Studies Programme, Cert. in

   Practicing and Advance Technical 

   in National Business and Intellectual

   Property, Ph.D., University of New England  

ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม., LL.M., Cert. in English,

   Ph.D., Lancaster University

ลาวัลย์  หอนพรัตน์, รองศาสตราจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม., จุฬาลงกรณ์

   มหาวิทยาลัย, Cert. in International Law

วรรณวิภา  เมืองถ้ำา, อาจารย์ ดร.  น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ),

   LL.M., S.J.D., La Trobe University 

วรวุฒิ  เทพทอง, รองศาสตราจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., รป.ม.,

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน,

   ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

วิกรณ์  รักษ์ปวงชน, รองศาสตราจารย์  น.บ., น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิภุส แสนเจริญ, อาจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม) น.บ.ท.,

   LL.M. (International Trade Law)

   University of East Anglia, LL.M. 

   (Commercial and Corporate Law) 

   (With Merit) Queen Mary University of London

วิชัย  ศรีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ., น.ม., LL.M. (International Human

   Rights Law) University of Essex

วิมาน  กฤติพลวิมาน, รองศาสตราจารย์  ศศ.บ., น.บ., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชานิติศาสตร์
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วิวิธ  วงศ์ทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายทรัพย์สิน

   ทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ และ

   อนุญาโตตุลาการ, LL.M., Deakin University

สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล, อาจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม.,

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สราวุธ  ปิติยาศักดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.  น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), LL.M.,

   Doctor of Legal Science (S.J.D)

   University of Hong Kong

สาธิตา  วิมลคุณารักษ์, อาจารย์  น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

   LL.M. (With Merit), King’s College London 

สิริพันธ์  พลรบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ., Grad. Dip. in Commercial Law,

   น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิรีกานต์  อยู่เรือง, อาจารย์  น.บ., ศ.บ., LL.M. (International Trade Law)

   University of Essex, LL.M.

   (Intellectual Property Law)

   Queen Mary University of London 

สุรีรัตน์  ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ., D.E.A. (Droit public) 

   University de Strasbourg III

อิงครัต  ดลเจิม, อาจารย์  น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

   น.ม. (กฎหมายมหาชน) 

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เอกพงศ์  คลังกรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ., น.บ.ท., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
มาลี  สุรเชษฐ, รองศาสตราจารย์  น.บ., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร, ศาสตราจารย์  น.บ., น.บ.ท., M.C.L., University of Miami

สุจินตนา  ชุมวิสูตร, รองศาสตราจารย์  น.บ., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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9.	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท., น.ม., 

   Dr. jur. (magna cum laude)

   Universite de Fribourg

ธนวัฒน์  เนติโพธิ์, อาจารย์  น.บ., น.บ.ท., น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีสมัย  ผ่องสว่าง, อาจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม.,

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารย์และผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน 

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคุณวุฒเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 

3 วิชาเอก คือ 

 วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ (Business Law) 

 วิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

 วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม (Criminal Law and Criminal Justice)

11.	 การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว  

โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนต่างๆ

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปิดสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

`

สาขาวิชานิติศาสตร์
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12.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

12.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความวา่ บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแตล่ะสาขาวชิา ซ่ึงเมือ่ผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแลว้ จงึจะรบัเข้าเป็น

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 

13.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศกึษาตามหลกัสตูรระดับปรญิญาโท ใชร้ะยะเวลาศกึษา 2 ปี แตไ่ม่เกนิ 6 ปีการศกึษา 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) แต่สามารถลงทะเบียน 

ได้ 3 ชุดวิชา หากได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามท่ี 

มหาวทิยาลยักำาหนด หรอืเลอืกเรยีนเพียง 1 ชุดวิชา สำาหรบัชุดวิชาท่ีเหลอือาจเรยีนภายหลงัโดยวางแผน

การศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

   หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตาม 

ท่ีกำาหนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน 

การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน 

เรียนชุดวิชาประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำาหรับการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาจะทำาได้เม่ือสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และผลงานหรือ 

ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ 

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

   หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ีกำาหนด 

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จ

การศึกษา นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาประสบการณม์หาบัณฑติ (ไมน่บัหนว่ยกติ) และผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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13.2 การลงทะเบียนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพิจารณาจากโครงสรา้งของหลกัสตูร

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ท้ังนี้  

ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

13.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล 

ท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้แลว้ นักศึกษาจะต้องศกึษาคน้ควา้เพ่ิมเตมิ จดัทำารายงานและสง่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเขม้ และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยั 

กำาหนด

13.4 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิติศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3602 หรือ 0 2504 8361 - 5

     โทรสาร  0 2503 3854 หรือ

   เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=9   

 13.5 ในกรณท่ีีนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอน 

ชุดวิชา การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ-ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพัก 

การศกึษา การขอรบัใบประเมินผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบัใบรายงาน 

ผลการศกึษา รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนกัศกึษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ 

    กรุงเทพฯ 10210

    โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

    โทรสาร  0 2503 2660 หรือ

   เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=19

 

สาขาวิชานิติศาสตร์





รายละเอียดหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ

 
	วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ

 	วิชาเอกกฎหมายมหาชน
 	วิชาเอกกฎหมายอาญาและ
  กระบวนการยุติธรรม

              (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program

(วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ น.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws

อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.M. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
สำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด 

และมคุีณสมบัตอิืน่เพ่ิมเตมิ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำาสาขาวิชาและมหาวิทยาลยักำาหนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก		แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

 ค. วิทยานิพนธ์  12 

 ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย    
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	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย

   เปรียบเทียบขั้นสูง

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)

  บังคับ		2		ชุดวิชา

  41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

  41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

  41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

  41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ

  41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  

  41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์  

  หรือเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาเอกอื่นๆ	ในหลักสูตรนี ้  

 ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)  

  41798 วิทยานิพนธ์

 ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์1  

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

หมายเหตุ 1 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ 

  การศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.		หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย

   เปรียบเทียบขั้นสูง

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)  

  บังคับ		2		ชุดวิชา  

  41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน  

  41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง  

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง  

  41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  

  41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง  

  41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ  

  41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง  

  41710  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ 

  หรือเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาเอกอื่นๆ	ในหลักสูตรนี ้  

 ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

     



18
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)  

  41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 จ.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)  

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์1  

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน		ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด

   และหลักกฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1 ชุดวิชา

  41798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41798 วิทยานิพนธ์

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์

หมายเหตุ 1 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ 

  การศึกษาเท่านั้น
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แผน		ข

ปีที่		1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด  

   และหลักกฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

ปีที่		1	 ภาคปลาย 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง

ปีที่		2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1 ชุดวิชา 

  ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปีที่		2	 ภาคปลาย 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์
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 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program

(วิชาเอกกฎหมายมหาชน)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ น.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Master of Laws

อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.M. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
สำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด 

และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำาหนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก		แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

 ค. วิทยานิพนธ์  12 

 ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย      
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย

   เปรียบเทียบขั้นสูง   

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)  

  บังคับ		2		ชุดวิชา  

  41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ  

  41714 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง  

  41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  

  หรือเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาเอกอื่นๆ	ในหลักสูตรนี ้  

 ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)  

  41798 วิทยานิพนธ์  

 ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)  

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์1 

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเนน้การฝกึปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต 

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

  ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

  จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

หมายเหตุ 1 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ 

  การศึกษาเท่านั้น
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 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)  

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย

   เปรียบเทียบขั้นสูง   

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)  

  บังคับ		2		ชุดวิชา  

  41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง  

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ  

  41714 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง  

  41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  

  หรือเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาเอกอื่นๆ	ในหลักสูตรนี ้  

 ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)  

  41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 จ.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)  

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์1 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ 1 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ 

  การศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน		ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด  

   และหลักกฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1 ชุดวิชา 

  41798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41798 วิทยานิพนธ์

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ 

แผน		ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด  

   และหลักกฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1 ชุดวิชา 

  ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ 
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 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
Master of Laws Program

(วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม)

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ น.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Laws

อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.M. 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
สำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด 

และมคุีณสมบัตอิืน่เพ่ิมเตมิ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำาสาขาวิชาและมหาวิทยาลยักำาหนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

 ค. วิทยานิพนธ์  12 

 ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย

   เปรียบเทียบขั้นสูง   

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)  

  บังคับ		2		ชุดวิชา  

  41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  

  41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง

  41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปราม

   อาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำาคัญ  

  หรือเลือก		1	ชุดวิชาจากชุดวิชาเอกอื่นๆ	ในหลักสูตรนี้ 

 ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)  

  41798 วิทยานิพนธ์  

 ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)  

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์1 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		42		หน่วยกิต 

หมายเหตุ 1 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ 

  การศึกษาเท่านั้น 
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)  

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย

   เปรียบเทียบขั้นสูง   

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์  

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)  

  บังคับ		2		ชุดวิชา

  41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  

  41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  

  และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง  

  41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปราม

   อาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำาคัญ  

  หรือเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาเอกอื่นๆ	ในหลักสูตรนี ้  

 ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)  

  41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 จ.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)  

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์1 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

   

  
หมายเหตุ 1 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ 

  การศึกษาเท่านั้น  
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สาขาวิชานิติศาสตร์
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2	

ปีที่	1	 ภาคค้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด  

   และหลักกฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1 ชุดวิชา

  41798 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41798 วิทยานิพนธ์

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์   

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด  

   และหลักกฎหมายเปรียบเทียบขั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

  ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์    
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

40701 50402001 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิดและ 
หลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

40702 50402002 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
41703 50403101 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน  
41704 50403102 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง  
41705 50403103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 

41706 50403104 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 
41707 50403105 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 
41708 50403106 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ 
41709 50403107 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง 
41710 50403108 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมาย 

ความรับผิดในผลิตภัณฑ์

41711 50403201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  
41712 50403202 กฎหมายปกครองชั้นสูง  
41713 50403203 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ 
41714 50403204 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง 
41715 50403205 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง 
41716 50403301 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  
41717 50403302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  
41718 50403303 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง  
41719 50403304 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ  

ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำาคัญ

41797 50404002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
41798 50404001 วิทยานิพนธ์ 
41799 50405001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ 

หมายเหตุ  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รายละเอียดชุดวิชา

40701	 กฎหมายแพ่ง	ลักษณะสัญญา	และลักษณะละเมิด		 (6	หน่วยกิต)

	 และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง	

 Contract Law, Tort Law, and Advanced Comparative Law 

 ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต 

	 40701-1		 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา	และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง	

	 	 (Contract	Law	and	Advanced	Comparative	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายแพ่ง ลกัษณะสญัญา ในระบบกฎหมายไทยท่ีมุง่ศกึษา 

  และทำาการเปรียบเทียบในเรื่องสำาคัญของกฎหมายแพ่งได้

 2. เพ่ือให้สามารถคน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหากฎหมายแพ่ง ลกัษณะสญัญา ของประเทศท่ีนำามา 

  ศึกษาเปรียบเทียบได้

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบกฎหมาย 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 หลักสำาคัญของกฎหมายแพ่ง อันได้แก่ ความสุจริต ความสงบเรียบร้อย ความยินยอม ซึ่ง

กำาหนดรายละเอียดของความสัมพันธ์ทางแพ่ง ในเรื่อง สัญญา ละเมิด และการกลับคืนสู่สถานะเดิม 

(ลาภมิควรได้) ที่มาของหลัก ความเป็นธรรมทางกฎหมาย (Equity) และที่มาของกฎหมายทรัสต์ การ 

ก่อให้เกิดสัญญา การบังคับให้เป็นไปตามสัญญาและคำาเสนอ (มัดจำา เบ้ียปรับ ค่าเสียหายกำาหนดไว้ 

ล่วงหน้า) การเยียวยาในกรณีผิดสัญญา การเลิกสัญญา และการยุติสัญญา ทฤษฎีสิ่งตอบแทนในระบบ

กฎหมายคอมมอนลอวก์บัวตัถท่ีุประสงค์ในระบบประมวลกฎหมาย เหตสุดุวิสยั การเปรยีบเทียบกฎหมาย

ในระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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	 40701-2	 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด	และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง	

	 	 (Tort	Law	and	Advanced	Comparative	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในการทำางานของกฎหมายแพ่ง ลกัษณะละเมิด ในระบบกฎหมาย 

  ที่มุ่งศึกษา ทำาการเปรียบเทียบในเรื่องสำาคัญได้ 

 2. เพื่อให้สามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหากฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด ของประเทศที่มุ่ง 

  นำามาศึกษาเปรียบเทียบได้ 

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบกฎหมาย 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 หลกักฎหมายละเมดิวา่ดว้ยสภาพจติใจของผูก้ระทำา ความสมัพันธร์ะหว่างการกระทำาและผล 

ความรบัผดิโดยเครง่ครดั คา่สนิไหมทดแทน คา่สนิไหมทดแทนอันเป็นการลงโทษ ผลของการประกนัภยั 

และการดำาเนินคดีแบบเป็นหมู่ (Class action) การคืนสู่สภาพเดิมและลาภมิควรได้ การเปรียบเทียบ

กฎหมาย องค์ประกอบในการเปรียบเทียบกฎหมาย ประวัติความเป็นมาของการเปรียบเทียบกฎหมาย

โดยย่อ การแบ่งระบบกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำาคัญ นิติวิธีของระบบกฎหมายที่สำาคัญ

40702	 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Research Methodology and Legal Research 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความสำาคัญของการวิจัย ความหมายของ 

  การวจิยัจรรยาบรรณนกัวจิยั ปัญหาเกีย่วกบัการวิจยั การวิจัยเชิงคณุภาพ การวิจัยเชิงปรมิาณ  

  การวิจัยทางนิติศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยได้

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถคน้ควา้ข้อมูลทางกฎหมายในรปูแบบตา่งๆ จากแหลง่ต่างๆ  

  รวมทั้งสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูลออนไลน์ได้

 3. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทางกฎหมายท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

  เพื่อหาคำาตอบตามเป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่กำาหนดไว้ได้

 4. เพ่ือให้สามารถนำาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการทำาวิทยานิพนธ์  

  สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา 

    หลักและวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ ความสำาคัญของการวิจัย ความหมายของ

การวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ได้แก่ การวางแผน

การวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การเขียนข้อเสนอวิจัย การเขียนแบบสอบถาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล และการเสนอรายงานวจิยั การวจิยัเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปรมิาณ การวิจยัทางนติศิาสตร์โดยเนน้

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมายเพื่อหาคำาตอบตามเป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

ท่ีกำาหนดไว้ ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ จากแหล่งต่างๆ และการสืบค้น

ข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้ง ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

41703	 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน		 (6	หน่วยกิต)	

 Law on International Trade and Investment 

 ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต 

	 41703-1		 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

	 	 (Law	on	International	Trade)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายกฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าได้ 

 2. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายหลกักฎหมายและวธิปีฏบัิติในการชำาระเงนิ 

  ระหว่างประเทศได้ 

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

  การทำาสัญญา การซื้อขายระหว่างประเทศ และการใช้ INCOTERMS ได้ 

 4. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และความสามารถอธบิายหลกักฎหมายและวิธปีฏิบัตเิกีย่วกบั 

  การขนส่ง และประกันภัยระหว่างประเทศได้ 

 5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถอธิบายวินิจฉัยวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ 

  การค้าระหว่างประเทศได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 กฎหมายเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจและการค้าของเอกชนระหว่างประเทศ การซ้ือขายสินค้า

อนุสัญญา ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS การซื้อขาย และธุรกรรมไร้กระดาษ 

e-Commerce การนำาเข้า-ส่งออก การชำาระเงินระหว่างประเทศวิธีต่างๆ เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต 

การขนส่งทางทะเล ใบตราส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยทางทะเล 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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	 41703-2	 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ	

	 	 (Law	on	Investment)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายกฎหมายและทฤษฎเีกีย่วกบัการลงทุนได ้

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายกฎหมายเกีย่วกบัการสง่เสรมิและคุม้ครอง 

  การลงทุน และนักลงทุนได้ 

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 ศกึษาทฤษฎกีารลงทุน ประเภทการลงทุน กฎหมายการลงทุนท้ังกฎหมายภายในประเทศและ

กฎหมายการลงทุนระหวา่งประเทศ บทบาทของรฐัท่ีรบัการลงทุน รฐัท่ีสง่ออกทุนเพ่ือการลงทุนในตา่งประเทศ 

บทบาทของนักลงทุนและองค์กรธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศท่ีรับการลงทุนและต่อเศรษฐกิจโลก 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนต่างด้าว การคุ้มครองนักลงทุนและการลงทุน

41704	 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Labor and Industrial Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิด หลักกฎหมาย และการใช้บังคับ 

  กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอุตสาหกรรมได้

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกฎหมายแรงงาน 

  ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายหลกักฎหมายวิธพิีจารณาคดีในศาลแรงงาน 

  กฎหมายโรงงาน การควบคุมมาตรฐานการผลิต และการควบคุมมลภาวะทางอุตสาหกรรมได้

 4. เพ่ือให้สามารถนำาความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน และกฎหมายอุตสาหกรรม 

  ดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

    แนวคิด หลักกฎหมายและการใช้บังคับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอุตสาหกรรม ท้ัง

กฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบักฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพันธ ์

กฎหมายวธิพิีจารณาคดีในศาลแรงงาน กฎหมายโรงงาน การควบคมุมาตรฐานการผลติ และการควบคมุ

มลภาวะทางอุตสาหกรรม 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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41705	 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Taxation Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรได้

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภาษีอากร  

  กฎหมายการคลัง การงบประมาณ การเงินและเศรษฐกิจของรัฐได้

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีอากรระหว่าง 

  ประเทศ กฎเกณฑ์ภาษีซ้อน กระบวนการทางกฎหมายภาษีในประเทศไทยได้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการภาษีอากรประเภทต่างๆ ได้

 5.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย 

  ภาษีอากรได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

    ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานในกฎหมายภาษีอากร ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายการคลังและการงบประมาณการเงินและเศรษฐกิจของรัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีระหว่าง

ประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อน ทฤษฎีและแนวคิดในเรื่องประเภทภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การ

จัดเก็บภาษี และการคุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษี โดยกระบวนการทางกฎหมาย โครงสร้างของระบบ

ภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจ

เฉพาะอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน หลักการภาษีอากรประเภทต่างๆ 

อันประกอบด้วย ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ ที่สำาคัญ อันได้แก่ ภาษี

ทรัพย์สิน ภาษีท้องถิ่น ภาษีมรดก 

41706	 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง	 	 	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Advanced Environmental Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของ 

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  

  การค้า การลงทุนระหว่างประเทศได้

สาขาวิชานิติศาสตร์
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 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  ประเภทต่างๆ กับกลไกในการป้องกันและฟ้ืนฟูปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคของการค้า 

  และการลงทุนได้

 4. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถอธิบายมาตรการและกลไกในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

  ภายใต้กรอบของกฎหมายหลายระนาบท้ังระดบัระหวา่งประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ 

  ด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศได้ 

		 คำาอธิบายชุดวิชา 

    แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับธุรกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ประเภทของปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ ทางน้ำา 

บนดิน และใต้ผิวดิน สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนภาคอุตสาหกรรม กลไกในการขจัดปัญหา 

สิ่งแวดล้อม อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements  

of Hazardous Wastes and Their Disposal) ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Multilateral  

Environment Agreements) มาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมลักษณะต่างๆ ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมาย และมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

41707	 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Intellectual Property Law 

 ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต 

	 41707-1	 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรชั้นสูง	

	 	 (Advanced	Copyright	and	Patent	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และววิฒันาการของ 

  การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรได้ 

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และววิฒันาการของ 

  กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรได้ 

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และวิวัฒนาการ 

  ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรได้ 

 4. เพ่ือวนิจิฉัย และวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการคุม้ครองลขิสทิธิแ์ละสทิธบัิตร ท้ังกฎหมายไทย 

  และต่างประเทศได้ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 หลักทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนา องค์กรระหว่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของประเทศไทย 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

	 41707-2	 กฎหมายเครื่องหมายการค้าชั้นสูงและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น	

	 	 (Advanced	Trademark	Law	and	Other	Intellectual	Property	Right)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และววิฒันาการของ 

  การคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ สิง่บ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์ความหลากหลาย 

  ทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และดิจิตอลได้ 

 2. เพือ่ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎี ปรัชญา และววิฒันาการ  

  ของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ สิง่บ่งช้ี 

  ทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และดิจิตอลได้ 

 3. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และวิวัฒนาการ 

  ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

  ความหลากหลาย ทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และดิจิตอลได้ 

 4. เพ่ือวนิจิฉัย และวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการคุม้ครองเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ 

  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และดิจิตอล  

  ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 อธิบายหลักกฎหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการองค์กรระหว่างประเทศและอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธวุศิวกรรมศาสตร ์และดจิติอล ตลอดจนการคุ้มครองเครือ่งหมายการคา้ 

ความลับทางการค้า สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และ

ดิจิตอลของประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา และการดำาเนินคดีโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ

 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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41708	 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Commercial Arbitration 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายสภาพปัญหาการดำาเนนิกระบวนการระงบั 

  ข้อพิพาทในศาลได้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโต 

  ตุลาการได้

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการได้

 5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้ระบบอนุญาโตตุลาการต่างๆ ได้

 6.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำาหน้าท่ีต่างๆ ในกระบวนการอนุญาโต 

  ตุลาการได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิด วิธีการและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการการระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศโดย 

วธิกีารอนญุาโตตลุาการ การทำาสญัญาอนญุาโตตลุาการ การดำาเนนิกระบวนพิจารณาช้ันอนญุาโตตลุาการ

ท้ังของสถาบันอนุญาโตตุลาการท่ีสำาคัญๆ ต่างๆ และท้ังของการอนุญาโตตุลาการซ่ึงดำาเนินการเอง

ภายใต้กฎข้อบังคับของ UNCITRAL Rules การบังคับคำาชี้ขาดภายใต้สนธิสัญญานิวยอร์ก ระบบการ

อนุญาโตตุลาการภายใต้ระบบ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

ของธนาคารโลก

41709	 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Property and Real Estation Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานกฎหมายทรัพย์สิน

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายหลกักฎหมายและวิธดีำาเนนิการประกอบธรุกจิ 

  อสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมทั้งกระบวนการ

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรูใ้นแขนงวิชาตา่งๆ ท่ีเกีย่วข้อง และ 

  นำาไปประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



37

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 รากฐานกฎหมายทรพัยส์นิ ความเป็นมาและหลกัท่ัวไปในการประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 

การพัฒนาและการบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์ การเงนิ การประเมนิคา่ การตลาด การบรหิารงานขาย 

การออกแบบและการบริหารงานก่อสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร อาคารชุด ท่ีดิน การจัดสรรท่ีดิน  

การถือกรรมสิทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

41710	 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูง	และกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์		(6	หน่วยกิต)

 Advanced Consumer Protection Law and Product Liability Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายปรัชญา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับ 

  การคุ้มครองผู้บริโภคได้

 2. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายมาตรการ และกลไก ระเบียบปฏบัิตเิกีย่วกบั 

  การคุ้มครองผู้บริโภค และการเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายกฎหมายและสถาบันในการคุ้มครอง 

  ผู้บริโภคของประเทศต่างๆ และประเทศไทยได้

 4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

  ในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ การปิดสลาก ราคา บรรจุ หีบห่อ และโฆษณาได้

 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย และ 

  มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคได้

 6. เพือ่ใหม้ีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน 

  ผลิตภัณฑ์ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ปรัชญา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค กลไก และระเบียบปฏิบัติ สำาหรับการคุ้มครองผู้บริโภค การเยียวยาแก่ผู้บริโภค

ที่ได้รับความเสียหาย เปรียบเทียบกฎหมายและสถาบันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศต่างๆ 

และประเทศไทย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย กลไก และมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค 

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคา การปิด

สลาก การบรรจุ หีบห่อ การโฆษณา องค์กร และสถาบันในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภคและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการ กลไก มาตรการ หลักกฎหมาย

ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค และมาตรการตาม

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

สาขาวิชานิติศาสตร์
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41711	 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Constitution and Political Institution 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักฎหมายรฐัธรรมนญูได้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดในการจำากัดอำานาจรัฐได้

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีและระบบการควบคุมกฎหมาย 

  มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการ ทฤษฎีต่างๆ ทั้งของไทย 

  และต่างประเทศได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ปรัชญาและแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่างๆ ที่สำาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งแนวคิด

เรื่องลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม แนวคิดใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแนวคิดเรื่องการจำากัดอำานาจรัฐ ระบบการ

ควบคุมกฎหมายมิให้ขดักบัรฐัธรรมนญู ศกึษาถงึพัฒนาการของระบบการเมือง การปกครอง และสถาบัน

การเมือง ทั้งของไทยและต่างประเทศ

41712	 กฎหมายปกครองชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Administrative Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายและวิเคราะห์ทฤษฎีต่างๆ ของกฎหมาย 

  ปกครองได้

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธบิายและวเิคราะห์เกีย่วกบัสญัญาทางปกครองได้

 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับความผิดทาง 

  ปกครองได้

 4.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการควบคุมฝ่าย 

  ปกครองได้

 5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายปกครองได ้

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ศกึษาถงึรากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎตีา่งๆ ของกฎหมายปกครอง สญัญาทางปกครอง 

การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองการบริหารบุคคลภาครัฐ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง ทรัพย์สินของ

ฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง โดยศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ

  

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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41713	 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International	Organizations	Law	

	 วัตถุประสงค์		

 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายองค์การ 

  ระหว่างประเทศได้

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาองค์การระหว่างประเทศ 

  ต่างๆ ได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิดพื้นฐานของกฎหมาย องค์การระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์กลไกต่างๆ โครงสร้างและ

การบรหิารงานภายใน วเิคราะห์กรณีศึกษาองคก์ารระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาต ิองคก์าร

ระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

41714	 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Public Finance and Budgeting Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายทฤษฎเีกีย่วกบัการคลงัและการงบประมาณ 

  ได้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างรายได้และรายจ่ายของรัฐได้

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดในการควบคุมการเงินของรัฐได้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่นได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย การคลงั การงบประมาณ การภาษีอากร โครงสรา้งรายไดแ้ละรายจ่าย 

ของรัฐ และแนวคิดเกี่ยวกับอำานาจรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุม การเงินของรัฐ สถาบันทางการคลัง 

และการคลังท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

  

สาขาวิชานิติศาสตร์
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41715	 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Local Administration Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการการกระจายอำานาจการปกครองได้

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการจดัให้มอีงคก์รปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่นได้

 3.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายเรือ่งการจดัต้ังโครงสรา้งและอำานาจหนา้ท่ี 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องการดำาเนินกิจกรรมทางปกครองและ 

  การทำาสัญญาทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 

  ของการดำาเนินกิจกรรมทางปกครองได้

 6.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายเรือ่งความรบัผดิท่ีเกดิจากการปฏบัิติหนา้ท่ี 

  ของเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 7.  อธิบายเรื่องการคลังท้องถิ่นได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 หลักการกระจายอำานาจการปกครอง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดตั้งโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำาเนินกิจกรรมทางปกครอง

และการทำาสญัญาทางปกครองขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ การควบคมุความชอบด้วยกฎหมายของ

การดำาเนินกิจกรรมทางปกครอง ความรับผิดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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41716	 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Criminal Laws and Criminology 

 ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต 

	 41716-1	 กฎหมายอาญาชั้นสูง	

	 	 (Advanced	Criminal	Laws)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ 

  กฎหมายอาญาได้ 

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิาย ความผดิ โทษ และสาเหตขุองการกระทำา 

  ความผิดได้ 

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีความรับผิดทางอาญาและทฤษฎี 

  การลงโทษได้ 

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 ประวัตคิวามเป็นมาของกฎหมายอาญา ความผดิ และโทษ สาเหตขุองการกระทำาความผดิ ทฤษฎ ี

ความรับผิดทางอาญาและทฤษฎีการลงโทษ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญา

	 41716-2	 กฎหมายอาชญาวิทยาชั้นสูง	

	 	 (Advance	Criminology)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ 

  อาชญาวิทยาได้ 

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายและวเิคราะห์ทฤษฎอีาชญาวทิยาในมิตติา่งๆ ได ้

 3. เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญทางอาชญาวิทยาได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 ประวตัคิวามเป็นมาของอาชญาวทิยา ทฤษฎอีาชญาวทิยา และประเดน็สำาคญัทางอาชญาวทิยา

 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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41717	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Criminal Procedural and Evidence Laws 

	 วัตถุประสงค์		

 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณา 

  ความอาญาและพยานได้

 2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาได้

 3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้

 4.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและ 

  ทางเลือกได้

 5.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายบทบาทและอำานาจหนา้ท่ีของเจ้าพนกังาน 

  ในกระบวนการยุติธรรมได้

 6.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถเปรยีบเทียบหลกักฎหมายว่าดว้ยการรบัฟังพยาน  

  การชั่งน้ำาหนักพยาน และการคุ้มครองพยานได้

 7.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายการทำานติวิทิยาศาสตรม์าใช้ในการสอบสวน 

  และพิจารณาพิพากษาคดีได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ววิฒันาการของกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาและกฎหมายพยาน ระบบไตส่วน และระบบ

กลา่วหา ทฤษฎกีระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุตธิรรมทางอาญากระแสหลกัและกระบวนการ

ยุตธิรรมทางเลอืก กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์และยุตธิรรมชุมชน บทบาทและอำานาจหนา้ท่ีของ

เจา้พนกังานในกระบวนการยตุธิรรม เปรยีบเทียบหลกักฎหมายว่าดว้ยการรบัฟังพยานและการช่ังน้ำาหนกั 

พยาน การคุ้มครองพยาน และการนำานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี  

41718	 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Comparative Criminal Justice Administration 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการบริหารงานทั่วไปได้

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการบริหารงานยุติธรรมได้

 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

  ของประเทศต่างๆ ได้ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ทฤษฎแีละหลกัการบรหิารงานท่ัวไปและหลกัการบรหิารงานยุตธิรรมทางอาญา เปรยีบเทียบ

การบริหารงานยุติธรรมของประเทศต่างๆ ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

41719	 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับการควบคุมและปราบปราม	 (6	หน่วยกิต)

	 อาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำาคัญ

 Criminal Justice Laws Concerning the Control and Suppression of Major Domestic 

 and Transnational Crimes

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายวิวัฒนาการเกีย่วกบักฎหมายกระบวนการ 

  ยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมทางการเมืองได้

 2.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธิบายความรว่มมือระหว่างประเทศในการควบคุม 

  อาชญากรรมต่างๆ ดังกล่าวในข้อ (1) ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วิวัฒนาการของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องกับการควบคุมและปราบปราม

อาชญากรรมท่ีสำาคญัในประเทศและข้ามชาต ิความรว่มมอืระหว่างประเทศในการควบคุมและปราบปราม

อาชญากรรมต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย   

41797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 (6	หน่วยกิต)

 Independent Study

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายความรูแ้ละความเข้าใจ รวมท้ังสามารถศกึษา 

  ค้นคว้า หรือทำาวิจัยทางนิติศาสตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจได้

 2.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองในหัวขอ้ท่ีนา่สนใจระดบั 

  ปริญญาโทแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นข้อรายงานทางวิชาการได้    

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 โครงสร้างและรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ 

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม การเขียนและเสนอโครงการ

ศึกษาค้นคว้า การดำาเนินการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์สนับสนุน 

การศึกษาค้นคว้า และการเสนอผลการศึกษาอิสระ     

สาขาวิชานิติศาสตร์
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41798	 วิทยานิพนธ์		 (12	หน่วยกิต)

 Thesis

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์  

 3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่    

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวจิยั การเขียนเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวจิยัสำาหรบัวทิยานพินธ ์การเกบ็ 

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและสอบปกป้อง 

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่    

41799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Laws

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางนิติศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษาได้

 2.  เพ่ือพัฒนาบุคลกิภาพและการทำางานรว่มกนัให้เหมาะสมสำาหรบัการเป็นผูน้ำาทางวิชาการ

 3. เพื่อให้มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์หลกัการและทฤษฎทีางนติศิาสตร ์โดยใช้กรณศีกึษา การพัฒนาตนเองให้มีคณุภาพ

ท่ีเหมาะสมสำาหรับการเป็นผู้นำาทางวิชาการ โดยวิธีการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถ 

ในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมท้ังการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

ชั้นสูง

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ 

 การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม 

 ในประเทศและข้ามชาติที่สำาคัญ

กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและ

 การลงทุน

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง

กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมาย 

 ความรับผิดในผลิตภัณฑ์

กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ชั้นสูง

กฎหมายปกครองชั้นสูง

กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด

 และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง

กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ

 การค้าระหว่างประเทศ

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

 พยานชั้นสูง

กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

Criminal Justice Laws Concerning the  

 Control and Suppression of Major

 Domestic and Transnational Crimes

Advanced Public Finance and 

 Budgeting Law

Law on International Trade and Investment

Advanced Local Administration Law

International Organizations Law

Advanced Consumer Protection Law and

 Product Liability Law

Advanced Property and Real Estation Law

Advanced Administrative Law

Contract Law, Tort Law, and Advanced  

 Comparative Law

Advanced Taxation Law

Advanced Constitution and 

 Political Institution

Advanced Labour and Industrial Law

International Commercial Arbitration

Advanced Intellectual Property Law

Advanced Criminal Procedural and 

 Evidence Laws

Advanced Environmental Law

41719

41714

41703

41715

41713

41710

41709

41712

40701

41705

41711

41704

41708

41707

41717

41706

สาขาวิชานิติศาสตร์
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ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

 นิติศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์

Advanced Criminal Laws and Criminology

Comparative Criminal Justice Administration 

Independent Study

Graduate Professional Experience in Laws

Research Methodology and Legal Research

Thesis 

41716

41718

41797

41799

40702

41798

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1. รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภาณุมาศ	ขัดเงางาม

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภช	รติโอฬาร

 
บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์ลาวัลย์	หอนพรัตน์	

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2559
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