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คำานำา
 

เอกสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ เล่มนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนการศึกษาและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรต่อไป

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เอกสารเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษา ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางประกอบ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเฉพาะ

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทั้งสามวิชาเอกดังกล่าวต่อไป
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 ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องและ

รวดเรว็ ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกจิท่ีต้องเปลีย่นแปลงและก้าวตามไปอย่างรวดเรว็

เช่นเดียวกัน อันเป็นผลให้เกิดกฎหมายใหม่จ�านวนมาก ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย 

ท่ีนักกฎหมายไทยโดยท่ัวไปยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญ ท้ังแนวคิดของกฎหมาย 

หลักกฎหมาย และการใช้บังคับกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่

คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ด้วยระบบการสอนทางไกลที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า 

มีประสทิธภิาพดีท่ีสดุ ตระหนกัถงึภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างหลกัสตูรนติศิาสตร์ระดบับัณฑติศึกษาส�าหรบั

ทุกวงการอาชีพ ท้ังผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย อาจารย์ผู้สอนกฎหมายใน

มหาวทิยาลยั นติิกร ฯลฯ ให้เป็นนกักฎหมายและนกันติิศาสตร์ระดบับัณฑติศกึษาท่ีมคีวามรู ้ความเข้าใจ 

และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายอย่างลึกซึ้ง สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยได้ด้วยตนเอง

ด้วยภาระหน้าท่ีดงักล่าว สาขาวชิานติศิาสตร์ ด้วยความร่วมมอืของผูท้รงคณุวุฒทิางกฎหมาย

ท่ัวประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร          

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ วิชาเอกกฎหมายมหาชน 

วชิาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม โดยเปิดสอนครัง้แรกในภาคต้น ปีการศกึษา 2552 และ

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยเปิดสอนครั้งแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบการเรียน

การสอนทางไกลที่มีสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดี ดีวีดี e-Learning และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ พบปะแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นและประสบการณ์ทางกฎหมายกบัอาจารย์ผูส้อน และผูท้รงคุณวุฒทิางกฎหมายช้ันน�าของประเทศ 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบทาง

กฎหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

กฎหมายให้ทันสมัย ถูกต้องตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อ

ประชาชนและประเทศชาติต่อไป อันเป็นปรัชญาสูงสุดของการก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช
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หลกัสตูรนติิศาสตรดษุฎบัีณฑิต (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) สภามหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หลกัสตูรนติิศาสตรมหาบัณฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) สภามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

2.	 วัตถุประสงค์
2.1		 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ี   

พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1) มีความรอบรูลุ้ม่ลกึในศาสตร์ท่ีศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ท่ีเกีย่วข้อง มีความสามารถ

ในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ทางวิชาการ และสร้างสรรค์

องค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

2) มีทักษะในการคดิเชิงบูรณาการ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และวพิากษ์อย่างลุม่ลกึบนพ้ืนฐาน

วิชาการ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3) มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งม่ัน      

ขยันหมั่นเพียร

4) มีวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี

5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางกฎหมาย

2.2	 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ี     

พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

 1) มีความรู้ ความเข้าใจ ทางกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 2) สามารถศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมาย และท�าการวิจัยด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

และสามารถน�าองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาการและวิชาชีพ และการแก้ไขปัญหาและข้อ      

โต้แย้งในสถานการณ์อื่น โดยยอมรับข้อจ�ากัดในธรรมชาติของความรู้ทางกฎหมายได้

 3) มีความคดิรเิริม่ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งทางกฎหมายท้ังในสถานการณ์ส่วนบุคคล 

และสถานการณ์กลุ่มหรือสังคม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น�าในการแสวงหาแนวทางใหม่ท่ีสามารถ

แก้ไขปัญหาได้

 4) สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายท่ีลกึซึง้เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการทาง

กฎหมาย สังคม และประเทศชาติ

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 5) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการทางกฎหมายให้ทันสมัย เพ่ิมพูนความรู้ และ     

ความเข้าใจของตนอยูเ่สมอ และมภีาวะผูน้�าในการให้โอกาสและสนบัสนนุผูอ่ื้นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ

กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

 6) มีคณุธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบสงูท้ังในบรบิททางวิชาการ วิชาชีพกฎหมาย 

และชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายจากสถาบันและ 

หน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องกบัวงการนติศิาสตร์เป็นกรรมการท่ีปรกึษาประจ�าสาขาวชิา เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณา

เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทาง

วิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้  

 1) ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอ�านาจ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรรณชัย  บุญบ�ารุง กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย  ชุติวงศ์ กรรมการ

 5) ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการ

 6) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ 

 7) พลต�ารวจเอกชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ กรรมการ

 8) พลต�ารวจโทอ�านวย  นิ่มมะโน กรรมการ

 9) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์  รุยาพร กรรมการ

 10) นายประพันธ์  ทรัพย์แสง กรรมการ

 11) นายสมภพ  ผ่องสว่าง กรรมการ

 12) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง)

 13) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ�้า)

 14) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์) 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ได้แต่งตัง้คณะกรรมการประจ�าสาขาวชิานติศิาสตร์ เพ่ือท�าหน้าท่ี

พิจารณาด�าเนนิงานด้านบรหิารและวชิาการของสาขาวิชา และปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั    

หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า กรรมการ

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติญดา  เกิดลาภผล กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ศรีรัตน์ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงครัต  ดลเจิม กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล กรรมการ

 7) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์ เลขานุการ 

  (อาจารย์ ดร.สุพัตรา  แผนวิชิต)

 8) หัวหน้างานเลขานกุารกจิประจ�าสาขาวชิานติิศาสตร์  ผูช่้วยเลขานกุาร  

  (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์) 

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา

นติศิาสตร์ เพ่ือท�าหน้าท่ีด�าเนนิงานด้านบัณฑติศกึษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด�าเนนิงานของ

มหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง)

 2) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช)

 3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม)

 4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์)

 5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล)

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 6) ผู้แทนคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์ กรรมการ

 7)  ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (อาจารย์ ดร.สุพัตรา  แผนวิชิต) และเลขานุการ

 8) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  (อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ�้า) และผู้ช่วยเลขานุการ

 9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์) 

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	 6.1		หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต		

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

   M.C.L. George Washington University, 

   Ph.D., University of London

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

   University of Wisconsin-Madison

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

   Cert. in University Teaching and Research 

   in Human Rights, Cert in EU Studies  

   Programme, Cert. in Practicing and   

   Advanced Technical in International  

   Business and Intellectual Property,   

   Ph.D., University of New England  

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

   Ph.D., Lancaster University

สาขาวิชานิติศาสตร์
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 6.2		หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

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

   et de la Sécurité Sociale), Mention bien,  

   Université de Paris II, Cert. in Human  

   Rights, Cert. in University Teaching and  

   Research in Human Rights, International  

   Institute of Human Rights, Strasbourg. 

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

   M.C.L. George Washington University, 

   Ph.D., University of London

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

   Cert. in University Teaching and Research 

   in Human Rights, Cert in EU Studies  

   Programme, Cert. in Practicing and

   Advanced Technical in International   

   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., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

   Cert. in International Law

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กฤติญดา  เกิดลาภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ., M.P.A., LL.M., Washington College  

   of Law, Cert. in the US International Tax Law

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

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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จตุรนต์  บุณยธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์   น.บ., Cert. in Intensive English,

   LL.M. (Energy Law and Policy)

   University of Dundee

จิตตศุภางค์   ตันติภิรมย์, อาจารย์ ดร.  สส.บ., น.บ., LL.M. (America Legal Studies),

                                           Ph.D., University of New England 

จิตรา  เพียรล�้าเลิศ, รองศาสตราจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.ม. (กฎหมายระหว่าง

   ประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิราพร  สุทันกิตระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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  

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

ธนัชพร  กังสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์์   วท.บ. (เกียรตินิยม), น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง),  

   LL.M. (Intellectual Property Law), 

   LL.M., Durham University  

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

   M.C.L., George Washington University, 

   Ph.D., University of London

ธีรเดช  มโนลีหกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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

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

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

   Ph.D., University of New England

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

   Law with Distinction) University of Essex

ภรมาภา  อุดมวัฒน์ทวี, อาจารย์  น.บ., น.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

สาขาวิชานิติศาสตร์
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ภาณุมาศ  ขัดเงางาม, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ),

   Cert. in University Teaching and 

   Research in Human Rights, Cert in 

   EU Studies Programme, Cert. in

   Practicing and Advanced Technical 

   in International Business and Intellectual

   Property, Ph.D., University of New England  

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

   น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

   Cert. in International Law

วรรณวิภา  เมืองถ�้า, 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., มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน,

   ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

วลัยวรรณ  มธุรสปรีชากุล, อาจารย์  น.บ., LL.M. (International Trade and  

   commerce law) Macquarie University

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

   LL.M. (International Trade Law),

   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

วิวิธ  วงศ์ทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายทรัพย์สิน

   ทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ และ

   อนุญาโตตุลาการ, LL.M., Deakin University

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  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 ดร.  น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), LL.M. 

   (With Merit) น.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

   น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

   LL.M. (Intellectual Property Law)

   Queen Mary University of London

สุพัตรา  แผนวิชิต, อาจารย์ ดร.  น.บ., น.บ.ท., น.ม., 

   น.ด., มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

   น.ด., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

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

   น.ม. (กฎหมายมหาชน), 

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

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

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ชนินาฏ  ลีดส์, รองศาสตราจารย์  น.บ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท.,   

   น.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

   Ph.D., Lancaster University

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

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

เสาวนีย์  อัศวโรจน์, ศาสตราจารย์ ดร.  น.บ., น.บ.ท., น.ม., 

   LL.M. (International Legal Studies), 

   น.ด., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

   Dr. jur. (magna cum laude)

   Université 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 

อ่ืนอีกเป็นจ�านวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคุณวฒุเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
 สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

 10.1  ระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 10.2  ระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ 

				 วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ (Business Law) 

				 วิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

				 วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม (Criminal Law and Criminal Justice)

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปิดสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

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

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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11.	 การรับรองหลักสูตร
ส�านักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว  

โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต�าแหน่งที่ ก.พ. ก�าหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งได้ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนต่างๆ

12.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

12.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

12.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความวา่ บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแตล่ะสาขาวชิา ซ่ึงเมือ่ผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแลว้ จงึจะรบัเข้าเป็น

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 

13.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา         

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลกัสูตร	แบบ	1.1	การศกึษาท่ีเน้นการวจิยัโดยมีการท�าดษุฎนีพินธ์ท่ีก่อให้เกดิความรูใ้หม่ 

มหาวทิยาลยัอาจก�าหนดให้เรยีนชดุวชิาเพ่ิมเตมิหรอืท�ากจิกรรมทางวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนโดยไม่นบัหน่วยกติ 

โดยได้ระดับคะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทียบเท่า ลงทะเบียนเรยีนดษุฎนีพินธ์ 

(48 หน่วยกติ) โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และต้องสอบผ่านการสอบวดัคณุสมบัติ 

(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท�าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 

ปากเปล่าข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตัง้ ประกอบด้วยผูท้รงคณุวุฒจิากภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยัและเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ และผลงานส่วนหนึง่ของดษุฎนีพินธ์ต้องได้รบั

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชานัน้ในระดบัชาตหิรอืนานาชาตท่ีิมี

คณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่งหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบั

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ และในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนส�าเรจ็การศกึษา นกัศึกษาต้องลงทะเบียน

เพ่ือเข้ารบัการสมัมนาเข้มเสรมิประสบการณ์ดษุฎบัีณฑติ

สาขาวิชานิติศาสตร์
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   หลักสูตร	แบบ	2.1	นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ก�าหนด 3 

ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และต้อง

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท�าดุษฎีนิพนธ์ เสนอ

ดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง       

ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุจิากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ 

และผลงานส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารหรอืสือ่สิง่พิมพ์ทางวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรบั

ในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และในภาคการศกึษา

สุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์

ดุษฎีบัณฑิต

13.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกิต ตามท่ีหลักสูตรก�าหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ       

คะแนนหรือเทียบเท่า แล้วท�าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต พร้อมทั้งสอบผ่านการสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ     

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ได้รบัการตพิีมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาค

การศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริม

ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

   หลักสูตร	แผน	ข	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก�าหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรอืเทียบเท่า และท�าการศึกษาค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ พร้อมท้ังสอบผ่านการสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้บาง

หลักสูตรอาจก�าหนดให้ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้

ผลงานหรอืส่งหนึง่ของผลงานการศกึษาค้นคว้าอิสระได้รบัการยอมรบัให้ตพิีมพ์ในวารสารหรอืสือ่สิง่พิมพ์

ทางวชิาการ หรอืเสนอต่อท่ีประชมุวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) และในภาคการศกึษา

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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สุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์       

มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

13.3 การลงทะเบียนเรยีนแต่ละภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลกัสตูร

แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคูมื่อลงทะเบียนแต่ละภาคการศกึษา ท้ังนี ้ชุดวชิา

ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

13.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลท่ี

มหาวทิยาลยัจดัให้แล้ว นกัศกึษาจะต้องศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ จดัท�ารายงานและส่งงานท่ีได้รบัมอบหมาย 

เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยก�าหนด

13.5 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�าปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ 

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด

   อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3602 หรือ 0 2504 8361 - 5

    โทรสาร  0 2503 3854 หรือเว็บไซต์

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/schoolsweb/law/page/home.aspx

13.6 ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอน

ชุดวิชา การเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อ-ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพัก

การศกึษา การขอรบัใบประเมนิผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบัใบรายงาน

ผลการศกึษา รวมท้ังการร้องเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนกัศกึษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอค�าปรึกษาท่ีส�านักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

    ส�านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

    โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

    โทรสาร  0 2503 2660 หรือเว็บไซต์

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Master/

 

สาขาวิชานิติศาสตร์





รายละเอียดหลักสูตร

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

              (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)





หลั
กสู
ตร
นิติ
ศา
สต
รดุ
ษฎี
บัณ

ฑิต

17
สาขาวิชานิติศาสตร์

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อักษรย่อ น.ด.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Laws

อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.D. 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 คุณสมบัติทั่วไป

 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามก�าหนดต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 2) เปน็ผูท่ี้ไม่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเนือ่งจากความประพฤติ

เสื่อมเสีย หากการกระท�านั้นได้กระท�าโดยมิได้มีเจตนากระท�าความผิด หรือกระท�าโดยประมาท และ      

ลุแก่โทษในการกระท�า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้น

ก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 คุณสมบัติแบบ	1.1

 1) ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภา 

มหาวิทยาลัยนั้นรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่�ากว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00*

 2) มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี

 3) ท�าวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

และมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยโดยมีผลการวิจัย ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

 4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 5) มีโครงการในการท�าดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์ก�าหนด

หมายเหตุ	 *	กรณีส�ำเร็จกำรศึกษำจำกประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตำมข้อ	1)	 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำศึกษำ 
	 	ตำมเงือ่นไขทีส่ำขำวชิำก�ำหนด	หรอืกรณทีีม่ผีลกำรศกึษำต�ำ่กว่ำ	3.50	มหำวทิยำลยัอำจรบัเข้ำศกึษำโดยก�ำหนด 
	 	ให้ศึกษำชุดวิชำระดับปริญญำโทเพิ่มเติมตำมที่สำขำวิชำก�ำหนด	 หรือตำมเงื่อนไขอื่นที่สำขำวิชำก�ำหนด	 
	 	โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย
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	 คุณสมบัติทั่วไป

 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามก�าหนดต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 2) เป็นผูท่ี้ไม่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเนือ่งจากความประพฤติ

เสื่อมเสีย หากการกระท�านั้นได้กระท�าโดยมิได้มีเจตนากระท�าความผิด หรือกระท�าโดยประมาท และ     

ลุแก่โทษในการกระท�า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้น

ก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

	 คุณสมบัติแบบ	2.1

 1) ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภา

มหาวิทยาลัยนั้นรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่�ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00*

 2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 3) มีโครงการในการท�าดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์ก�าหนด

หมายเหตุ	 *	กรณีส�ำเร็จกำรศึกษำจำกประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตำมข้อ	1)	 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำศึกษำ 
	 	ตำมเงื่อนไขที่สำขำวิชำก�ำหนด	 หรือกรณีที่มีผลกำรศึกษำต�่ำกว่ำ	3.25	 ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรหรือผลกำร 
	 	ปฏิบัติงำนตำมที่สำขำวิชำก�ำหนด	โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	1.1

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต  

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ไม่นับหน่วยกิต 

  ข. ดุษฎีนิพนธ์  48 

  ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

	 		(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	1	ชุดวิชา	(ไม่นับหน่วยกิต)

  41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสูตรอาจมกีารปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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    ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(48	หน่วยกิต)

  41997 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  41999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์

   เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และ/หรือศึกษา         

   ดงูานในประเทศหรอืต่างประเทศ และ/หรอืจดัโครงการบรกิารสงัคม และ/หรอืท�าโครงการ 

   พัฒนากฎหมาย โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต)  

   แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แบบ	2.1

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต  

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

  ข. ดุษฎีนิพนธ์  36 

  ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต

   (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

  41901 วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ 

  41902 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

  41903 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

  41998 ดุษฎีนิพนธ์

 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  41999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์

   เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และ/หรือศึกษา         

   ดงูานในประเทศหรอืต่างประเทศ และ/หรอืจดัโครงการบรกิารสงัคม และ/หรอืท�าโครงการ 

   พัฒนากฎหมาย โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต)  

   แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
		 	 แบบ	1.1

 

 ปีที่		1	ภาคต้น	 41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

	 ปีที่		1	ภาคปลาย	 41997 ดุษฎีนิพนธ์

	 ปีที่		2	ภาคต้น	 41997 ดุษฎีนิพนธ์

	 ปีที่		2	ภาคปลาย	 41997 ดุษฎีนิพนธ์ 

	 ปีที่		3	ภาคต้น	 41997 ดุษฎีนิพนธ์ 

	 ปีที่		3	ภาคปลาย	 41999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์

		 	 แบบ	2.1

	 ปีที่		1	ภาคต้น	 41901 วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์

    41903 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

	 ปีที่		1	ภาคปลาย	 41902 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

	 ปีที่		2	ภาคต้น	 41998 ดุษฎีนิพนธ์ 

	 ปีที่		2	ภาคปลาย	 41998 ดุษฎีนิพนธ์ 

	 ปีที่		3	ภาคต้น	 41998 ดุษฎีนิพนธ์ 

	 ปีที่		3	ภาคปลาย	 41999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์์



รายละเอียดหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ

 
	วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ

 	วิชาเอกกฎหมายมหาชน
 	วิชาเอกกฎหมายอาญาและ
  กระบวนการยุติธรรม

              (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
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 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program

(วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ น.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws

อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.M. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
ส�าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30 

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย    
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	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

 	 วิชาแกน	2	ชุดวิชา

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด  

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบช้ันสูง  

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	3	ชุดวิชา

  บังคับ	2	ชุดวิชำ

  41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

  และเลือก	1	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี้

 	 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

  41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

  41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

  41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ

  41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

  41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์

 	 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

  41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง

  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

  41714 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง

  41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง

  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ

  41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ

   ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ
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 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  41798 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์*

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเนน้การฝกึปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณ ์และ/หรอืศกึษาดงูาน 

   ในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือจัดโครงการบริการสังคม โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 

แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

   วิชาแกน	2	ชุดวิชา

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบช้ันสูง

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา	

  บังคับ	2	ชุดวิชำ

  41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

   

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   และเลือก	2	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำดังต่อไปนี้

   กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

  41706  กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

  41707  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

  41708  กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ

  41709  กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

  41710  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์

  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

  41711  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712  กฎหมายปกครองชั้นสูง

  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

  41714  กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง

  41715  กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง

  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41716  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ

  41719  กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ

   ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(6	หน่วยกิต)

  41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเนน้การฝกึปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณ ์และ/หรอืศกึษาดงูาน 

   ในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือจัดโครงการบริการสังคม โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด  

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

   และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

  41798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41798 วิทยานิพนธ์

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด 

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์   

   และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   (ต้องสอบผ่านประมวลความรู้ สอบผ่านการน�าเสนอผลการศึกษา 

   ค้นคว้าอิสระ ก่อนส�าเร็จการศึกษา)

  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
ส�าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  ข. วิทยานิพนธ์  12

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย      
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา	

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด 

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบช้ันสูง 

 	 วิชาเฉพาะด้าน	3	ชุดวิชา  

  บังคับ	2	ชุดวิชำ  

  41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712  กฎหมายปกครองชั้นสูง

  และเลือก	1	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี้

 	 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  

  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ  

  41714 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง  

  41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง

  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

  41703  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

  41706  กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

  41707  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

  41708  กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ

  41709  กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

  41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์

  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
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  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ

  41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ

   ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)  

  41798 วิทยานิพนธ์  

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)  

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเนน้การฝกึปฏบัิตเิพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณ ์และ/หรอืศกึษาดงูาน 

   ในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือจัดโครงการบริการสังคม โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)  

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา  

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด  

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบช้ันสูง

  วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา  

  บังคับ	2	ชุดวิชำ

  41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  และเลือก	2	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำดังต่อไปนี้

 	 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

  41714 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง

  41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  

  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ  

  41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

  41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

  41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

  41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ

  41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

  41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์

 	 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ

  41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ  

   ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(6	หน่วยกิต)  

  41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)  

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์* 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ/หรือศึกษาดูงาน 

   ในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือจัดโครงการบริการสังคม โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

   และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

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 ลักษณะละเมิด 

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

   และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   (ต้องสอบผ่านประมวลความรู้ สอบผ่านการน�าเสนอผลการศึกษา

   ค้นคว้าอิสระ ก่อนส�าเร็จการศึกษา)

  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
ส�าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30 

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



หล
ักส
ูตร
นิต
ิศา
สต
รม
หา
บัณ

ฑิต
วิช
าเอ

กก
ฎห
มา
ยอ
าญ

าแ
ละ
กร
ะบ
วน
กา
รย
ุติธ
รร
ม

34
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด  

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบช้ันสูง  

  วิชาเฉพาะด้าน	3	ชุดวิชา  

  บังคับ	2	ชุดวิชำ  

  41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง 

  และเลือก	1	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี้

  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ

  41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ

   ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ

  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

  41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

  41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

  41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

  41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ

  41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

  41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์

  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

  41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง
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  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

  41714 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง

  41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  41798 วิทยานิพนธ์

	 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์* 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ/หรือศึกษาดูงาน 

   ในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือจัดโครงการบริการสังคม โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา

  40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด  

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

  40702  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบช้ันสูง

  วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา 

  บังคับ	2	ชุดวิชำ

  41716  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  และเลือก	2	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำดังต่อไปนี้

  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

  41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ

  41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ

   ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ

  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

  41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

  41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

  41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

  41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

  41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

  41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ

  41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

  41710  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์

  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

  41711  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

  41712  กฎหมายปกครองชั้นสูง

  41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

  41714  กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง

  41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(6	หน่วยกิต)

  41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์*

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และ/หรือศึกษาดูงาน 

   ในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือจัดโครงการบริการสังคม โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด    

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

   และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

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 ลักษณะละเมิด    

   และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง 

  40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

   และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย 41716  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง

  41717  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   (ต้องสอบผ่านประมวลความรู้ สอบผ่านการน�าเสนอผลการศึกษา

   ค้นคว้าอิสระ ก่อนส�าเร็จการศึกษา)

  41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์    
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

		ระดับปริญญาเอก

41901 วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ 

41902 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

41903 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ 

41997 ดุษฎีนิพนธ์  

41998 ดุษฎีนิพนธ์  

41999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์  

		ระดับปริญญาโท

40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิดและลักษณะหุ้นส่วนบริษัทช้ันสูง 

40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบช้ันสูง 

41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน  

41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง  

41705 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 

41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง  

41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 

41708 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ 

41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง 

41710 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ 

41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  

41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง  

41713 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ 

41714 กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง 

41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง  

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  

41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  

41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง  

41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ 

ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ

41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

41798 วิทยานิพนธ์  

41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์  

หมายเหตุ  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชานิติศาสตร์
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รายละเอียดชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

	41901	 วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology in Laws 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางนิติศาสตร์ ความส�าคัญของการวิจัย  

  แนวทางท่ีส�าคัญท่ีใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบ และการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการวิจัยทางนิติศาสตร์รวมท้ังกระบวนการ 

  วิจัยทางนิติศาสตร์ และสามารถน�ากระบวนการวิจัยดังกล่าวไปใช้ได้

 3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ปัญหา การเขียนบทความวิจัย การน�าเสนอและการเผยแพร่ 

  การวิจัยทางนิติศาสตร์ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 หลกัและการวิจยัทางนติศิาสตร์ ความหมาย และความส�าคัญของการวิจยั การวิจยัเชิงปรมิาณ

และการวจิยัเชิงคณุภาพ จรรยาบรรณของนกัวจิยั การวิเคราะห์หัวข้อการท�าวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล

และการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวจิยั การเขียนแบบสอบถาม การวิเคราะห์ การออกแบบ การสุม่ตวัอย่าง

เพื่อการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การเขยีนรายงานการวจิยั การเขียนบทความการวิจัย การน�าเสนอ และการเผยแพร่การวิจยัทางนติิศาสตร์

41902	 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 English for Legal Research 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการวิจัยทางนิติศาสตร์โดยสามารถอ่าน 

  งานวิจัยภาษาอังกฤษทางนิติศาสตร์ได้ 

 2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังโครงสร้าง 

  การเขียนงานวิจัยทางนิติศาสตร์

 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยทางนิติศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ใน 

  การเขียนเนื้อหาและการอ้างอิงในผลงานวิจัยระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนบทคัดย่อ บทความวิจัย และบทสรุปของงานวิจัยได้

 5. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถคน้คว้าแหลง่ขอ้มูลภาษาองักฤษในการท�าวิจยัทางนติศิาสตร์ได ้

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 การใช้ภาษาอังกฤษในการวิจัยทางนิติศาสตร์ ลักษณะการวิจัยทางนิติศาสตร์ในต่างประเทศ 

กระบวนการและเทคนคิการอ่านภาษาองักฤษ การใช้ค�าศพัท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กระบวนการเขียน

ภาษาอังกฤษ การแปลและการสรุปงานวิจัยภาษาอังกฤษทางนิติศาสตร์ โครงสร้างการเขียนงานวิจัย

ภาษาอังกฤษทางนิติศาสตร์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ในการเขียนงานวิจัยและรูปแบบการอ้างอิง   

ในงานวิจัยทางนิติศาสตร์

41903	 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Seminar on Legal Problem Analysis 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือฝกึฝนให้นกัศกึษามคีวามเข้าใจและมีทักษะในการคดิ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ประเดน็และ 

  ปัญหากฎหมายในกลุ่มกฎหมายท่ีส�าคัญ มีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ 

  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

 2. เพ่ือฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายด้วยการศึกษา  

  คน้ควา้ แสวงหาขอ้มูล และสามารถใช้กระบวนการวิจยัทางนติศิาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา 

  ทางกฎหมาย

 3. เพ่ือฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงในบริบท 

  ต่างๆ เข้าใจกลไก และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติ 

  และระบบการบัญญัติกฎหมายแบบบูรณาการกับการรังสรรค์สังคมภูมิธรรมด้วยวิธีการ 

  วิเคราะห์และสังเคราะห์ทางนิติศาสตร์ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางกฎหมายช้ันสูง ในกลุ่มกฎหมายท่ีส�าคัญทาง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกัน

สังคม และกฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายมหาชน กฎหมาย

ระหว่างประเทศ และกฎหมายอ่ืนๆ ลักษณะสภาพของปัญหา ความเกี่ยวเนื่อง เช่ือมโยงของปัญหา

กฎหมายกับสังคม วิเคราะห์ สังเคราะห์มูลฐานของปัญหา ทฤษฎีกฎหมาย ประเด็นปัญหากฎหมาย 

พลวัตของกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนากฎหมาย การเสนอกระบวนการและ      

การหาแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย กฎหมายและนโยบายของรัฐ

สาขาวิชานิติศาสตร์
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41904	 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)	

 Advanced Research Seminar on Legal Problem Analysis 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือฝกึฝนให้นกัศกึษามีความเข้าใจและมีทักษะในการคดิ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ประเดน็และ 

  ปัญหากฎหมายในกลุ่มกฎหมายท่ีส�าคัญ มีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ 

  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

 2. เพ่ือฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายด้วยการศึกษา  

  คน้ควา้ แสวงหาขอ้มูล และสามารถใช้กระบวนการวิจยัทางนติศิาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา 

  ทางกฎหมาย

 3. เพ่ือฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงในบริบท 

  ต่างๆ เข้าใจกลไก และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติ 

  และระบบการบัญญัติกฎหมายแบบบูรณาการกับการรังสรรค์สังคมภูมิธรรมด้วยวิธีการ 

  วิเคราะห์และสังเคราะห์ทางนิติศาสตร์  

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางกฎหมายช้ันสูง ในกลุ่มกฎหมายท่ีส�าคัญทาง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกัน

สังคม และกฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายมหาชน กฎหมาย

ระหว่างประเทศ และกฎหมายอ่ืนๆ ลักษณะสภาพของปัญหา ความเกี่ยวเนื่อง เช่ือมโยงของปัญหา

กฎหมายกับสังคม วิเคราะห์ สังเคราะห์มูลฐานของปัญหา ทฤษฎีกฎหมาย ประเด็นปัญหากฎหมาย 

พลวัตของกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนากฎหมาย การเสนอกระบวนการและ      

การหาแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย กฎหมายและนโยบายของรัฐ

41997	 ดุษฎีนิพนธ์		 (48	หน่วยกิต)	

 Dissertation 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. จัดท�าแนวคิดและเค้าโครงการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้ 

 2. ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

 3. ค้นหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 

 4. วิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ และหรือกฎหมาย 

  ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 5. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 6. ออกแบบด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 7. น�าผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเป็น 

  ประเด็นปัญหาการวิจัยได้

 8. สามารถพัฒนากฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมได้

 9. จัดท�ารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 การก�าหนดประเด็นปัญหาทางกฎหมาย สงัคม เศรษฐกจิ การเมือง และวฒันธรรม การวางแผน 

การวิจัย การค้นคว้า การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิด               

การวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ การจัดท�าโครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์และการออกแบบการวิจัย การก�าหนด

กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท�ารายงาน แนวคิด และโครงการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบ 

คุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเสนอร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และน�าเสนอ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

41998	 ดุษฎีนิพนธ์		 (36	หน่วยกิต)	

 Dissertation 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. จัดท�าแนวคิดและเค้าโครงการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้ 

 2. ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

 3. ค้นหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 

 4. วิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ และหรือกฎหมาย 

  ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้

 5. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 6. ออกแบบด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การวิจัยส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 7. น�าผลการวเิคราะห์มาสงัเคราะห์เป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรงุ เพ่ิมเตมิกฎหมายท่ีเป็น 

  ประเด็นปัญหาการวิจัยได้

 8. สามารถพัฒนากฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมได้

 9. จัดท�ารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้

สาขาวิชานิติศาสตร์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 การก�าหนดประเด็นปัญหาทางกฎหมาย สงัคม เศรษฐกจิ การเมือง และวฒันธรรม การวางแผน 

การวิจัย การค้นคว้า การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิด              

การวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ การจัดท�าโครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์และการออกแบบการวิจัย การก�าหนด

กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจดัท�ารายงาน แนวคดิ และโครงการวจิยัส�าหรบัดษุฎนีพินธ์ การสร้างเครือ่งมือวิจยั ตรวจสอบคณุภาพ

เครือ่งมือและเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล การสรปุ อภปิรายผล

และข้อเสนอแนะ การเสนอร่างบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และน�าเสนอรายงาน      

วิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

41999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)	

 Doctoral Professional Experience in Laws 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมอนัเป็นบรรทัดฐานของกฎหมาย เศรษฐกจิ การเมอืง  

  และวัฒนธรรม

 2. เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ และองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานทางด้านนิติศาสตร์

 3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์

 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้าง 

  ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 5. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและ 

  น�าเสนอผลงาน

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

บนพ้ืนฐานขอบข่ายความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม ความ

สมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบส่วนบุคคล และความรบัผดิชอบต่อส่วนรวมโดยใช้สือ่เทคโนโลยี

ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และน�าเสนอผลงาน

หมายเหตุ   สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์ มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิด 

  หน่วยกิตสะสม

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ระดับปริญญาโท

40701	 กฎหมายแพ่ง	ลักษณะสัญญา	ลักษณะละเมิด		 (6	หน่วยกิต)

	 และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง	

 Advanced Contract Law, Tort Law and Partnership and Company Law 

 ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต 

	 40701-1	 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

	 	 (Advanced	Contract	Law	and	Tort	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด ระบบ 

  กฎหมายไทยท่ีมุ่งศึกษาและท�าการเปรียบเทียบในเรื่องส�าคัญของกฎหมายแพ่งและ 

  กฎหมายละเมิดได้

 2. เพ่ือให้สามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะ 

  ละเมิดได้

 3. เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาและแสวงหาแนวทางในการ 

  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิดได้ 

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 หลกัส�าคญัของกฎหมายแพ่ง ได้แก่ ความสจุรติ ความสงบเรยีบร้อย ความยนิยอม ซ่ึงก�าหนด

รายละเอียดของความสัมพันธ์ทางแพ่ง ในเรื่องสัญญา ท่ีมาของหลักความเป็นธรรมทางกฎหมาย          

(Equity) และที่มาของกฎหมายทรัสต์ การก่อให้เกิดสัญญา การบังคับให้เป็นไปตามสัญญาและค�าเสนอ 

(มัดจ�า เบี้ยปรับ ค่าเสียหายก�าหนดไว้ล่วงหน้า) การเยียวยาในกรณีผิดสัญญา การเลิกสัญญา การยุติ

สญัญา และการกลบัคนืสูส่ถานะเดมิ ทฤษฎสีิง่ตอบแทนในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์กบัวัตถท่ีุประสงค์

ในระบบประมวลกฎหมาย และหลักกฎหมายละเมิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด หลักกฎหมายละเมิด

ว่าด้วยสภาพจิตใจของผู้กระท�า ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�าและผล ความรับผิดในความเสียหาย 

ความรับผิดโดยเคร่งครัด ทฤษฎีว่าด้วยค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นการลงโทษ และ  

การด�าเนินคดีแบบกลุ่ม รวมตลอดถึงการเปรียบเทียบกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์
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	 40701-2	 กฎหมายแพ่งลักษณะหุ้นส่วนและบริษัทชั้นสูง

	 	 (Advanced	Partnership	and	Company	Law)

		 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีหลักกฎหมายหุ้นส่วน บริษัท องค์กรธุรกิจ  

  ค้นหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ในเร่ืองท่ีส�าคัญได้

 2. เพ่ือให้สามารถค้นหาวธีิการและแนวทางการแกไ้ขปัญหากฎหมายลกัษณะหุ้นสว่น บรษัิท  

  องค์กรธุรกิจได้

 3. เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาและแสวงหาแนวทางในการ 

  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแพ่งลักษณะหุ้นส่วนและบริษัทได้

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 หลักกฎหมายหุ้นส่วน บริษัท ทฤษฎีหลักกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วน บริษัท องค์กรธุรกิจใน 

รูปแบบต่างๆ ทฤษฎีการรวมกลุ่ม การครอบง�าการจัดการ การตรวจสอบการจัดการโดยผู้เป็นหุ้นส่วน 

และโดยผู้ถือหุ้น การเสนอซ้ือหุ้นในบริษัท หลักการกระท�านอกเหนืออ�านาจ การควบรวมกิจการ  

ความเกีย่วพันระหว่างกลุม่องค์กรธรุกจิ และการเปรยีบเทียบกฎหมายหุ้นส่วนบรษัิทในระบบคอมมอนลอว์

กับระบบซิวิลลอว์ 

40702	 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์		 (6	หน่วยกิต)

	 และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง	 	

 Research Methodology and Legal Research and Advanced Comparative Law

		 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธบิายความส�าคญัของการวิจยั ความหมายของ 

  การวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง 

  ปริมาณ การวิจัยทางนิติศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยได้

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถคน้คว้าข้อมูลทางกฎหมายในรปูแบบตา่งๆ จาก 

  แหล่งต่างๆ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูลออนไลน์ได้

 3. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  เพื่อหาค�าตอบตามเป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ได้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบกฎหมาย

 5. เพ่ือให้สามารถน�าหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการท�าวิทยานิพนธ์  

  หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 หลักและวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ ความส�าคัญของการวิจัย ความหมายของ  

การวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอน และกระบวนการวิจัย ได้แก่ การวางแผน

การวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การเขียนข้อเสนอวิจัย การเขียนแบบสอบถาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูลและการเสนอรายงานวจิยั การวจิยัเชิงคณุภาพ การวจิยัเชิงปรมิาณ ความหมายของการเปรยีบเทียบ

กฎหมาย องค์ประกอบในการเปรียบเทียบกฎหมาย ประวัติความเป็นมาของการเปรียบเทียบกฎหมาย

โดยย่อ การแบ่งระบบกฎหมาย ระบบกฎหมายที่ส�าคัญ นิติวิธีของระบบกฎหมายที่ส�าคัญ ตลอดจนการ

ค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายในรปูแบบต่างๆ จากแหล่งต่างๆ และการสบืค้นข้อมลูทางกฎหมายจากฐานข้อมูล

ออนไลน์ รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

41703	 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน		 	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 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 และสามารถอธบิายหลกักฎหมายและวธิปีฏบัิติในการช�าระเงนิ 

  ระหว่างประเทศได้ 

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

  การท�าสัญญา การซื้อขายระหว่างประเทศ และการใช้ INCOTERMS ได้ 

 4. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และความสามารถอธบิายหลกักฎหมายและวิธปีฏิบัตเิกีย่วกบั 

  การขนส่ง และประกันภัยระหว่างประเทศได้ 

 5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถอธิบายวินิจฉัยวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ 

  การค้าระหว่างประเทศได้

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 กฎหมายเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจและการค้าของเอกชนระหว่างประเทศ การซ้ือขายสินค้า

อนุสัญญา ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS การซื้อขาย และธุรกรรมไร้กระดาษ 

e-Commerce การน�าเข้า-ส่งออก การช�าระเงินระหว่างประเทศวิธีต่างๆ 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 

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 ศกึษาทฤษฎกีารลงทุน ประเภทการลงทุน กฎหมายการลงทุนท้ังกฎหมายภายในประเทศและ

กฎหมายการลงทุนระหวา่งประเทศ บทบาทของรฐัท่ีรบัการลงทุน รฐัท่ีสง่ออกทุนเพ่ือการลงทุนในตา่งประเทศ 

บทบาทของนักลงทุนและองค์กรธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศท่ีรับการลงทุนและต่อเศรษฐกิจโลก 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนต่างด้าว การคุ้มครองนักลงทุนและการลงทุน

41704	 กฎหมายแรงงานชั้นสูง	 	(6	หน่วยกิต)

 Advanced Labor Law

 ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต

 41704-1	 กฎหมายแรงงานชั้นสูง	1:	มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศสัญญา 

	 	 เกี่ยวกับการจ้าง	และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

	 	 (Advanced	Labor	Law	1:	International Labor Standards, Employment  

	 	 Contracts,	and	Labor	Protection	Law)

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ สามารถอธบิายมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศและพันธกรณ ี

  ตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ตา่งๆ ของสัญญาเกี่ยวกับการจ้าง  

  การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งกฎหมายความปลอดภัย  

  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานได้

 3. เพ่ือให้สามารถน�าความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายแรงงานดงักลา่วไปใช้ในการวินจิฉัย 

  ปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง 

  ประเทศได้ รวมท้ังสามารถสังเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมกฎหมาย 

  แรงงานที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นธรรมและมีความเหมาะยิ่งขึ้นได้ 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายรายวิชา 

    มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศและพันธกรณตีามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สญัญา

เกีย่วกบัการจา้งและการสิน้สดุสญัญาจา้งแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภยั

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 41704-2	 กฎหมายแรงงานชัน้สงู	2:	กฎหมายคุม้ครองแรงงานประเภทพเิศษ	กฎหมาย 

	 	 เงินทดแทน	 กฎหมายประกันสังคม	 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์	 ระบบศาล 

	 	 แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	และการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน

	 	 (Advanced	Labor	Law	2:	Specific	Categories	of	Labor	Protection	Laws,	 

  Compensation Law, Social Security Law, Labor Relations Law, Labor  

	 	 Court	System	and	Labor	Judicial	Procedures	and	Labor	Law	Enforcement)

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกฎหมายคุ้มครอง    

  แรงงานประเภทพิเศษได้ ท้ังงานประมงทะเล งานบรรทุกหรอืขนถ่ายสนิค้าเรอืเดนิทะเล

  งานขนส่งทางบก งานท่ีรับไปท�าท่ีบ้าน งานเกษตรกรรม งานบางประเภทและนายจ้าง 

  บางประเภท รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานต่างด้าว

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกัน  

  สังคมได้

 3. เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงาน  

  และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานได้

 4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 

  แรงงานฉบับต่างๆ ได้

 5. เพ่ือให้สามารถน�าความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายแรงงานดงักล่าวไปใช้ในการวินจิฉัย 

  ปัญหา หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง 

  ประเทศได้ รวมท้ังสามารถสงัเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรบัปรงุ เพ่ิมเตมิกฎหมาย 

  แรงงานฉบับต่างๆ ให้เป็นธรรม และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

 คำาอธิบายรายวิชา 

    กฎหมายคุ้มครองแรงงานประเภทพิเศษ รวมท้ังการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ และแรงงาน

ต่างด้าว กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงาน

และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ

สาขาวิชานิติศาสตร์
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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 ที่ส�าคัญ อันได้แก่ ภาษี

ทรัพย์สิน ภาษีท้องถิ่น ภาษีมรดก 

41706	 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง	 	 	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Advanced Environmental Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของ 

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  

  การค้า การลงทุนระหว่างประเทศได้

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  ประเภทต่างๆ กับกลไกในการป้องกันและฟ้ืนฟูปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคของการค้า 

  และการลงทุนได้

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 4. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถอธิบายมาตรการและกลไกในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

  ภายใต้กรอบของกฎหมายหลายระนาบท้ังระดบัระหวา่งประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ 

  ด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศได้ 

		 คำาอธิบายชุดวิชา 

    แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับธุรกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ประเภทของปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ ทางน้�า 

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 3 รายวิชาๆ ละ 2 หน่วยกิต  

	 41707-1	 หลักการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง

	 	 (Principle	of	Intellectual	Property	and	Copyright	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และวิวัฒนาการ 

  ของการคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทางลิขสิทธิ์ได้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และวิวัฒนาการ 

  ของกฎหมายระหว่างประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ได้

 3. เพ่ือวินิจฉัย และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ท้ังกฎหมายไทยและ 

  ต่างประเทศได้ 

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 หลักทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการขององค์กรระหว่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ ตลอดจนการคุ้มครองลิขสิทธ์ิของประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

สาขาวิชานิติศาสตร์
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	 41707-2	 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูง

	 	 (Advanced	Patent	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และวิวัฒนาการ 

  ของการคุ้มครองสิทธิบัตรได้

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และวิวัฒนาการ 

  ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรได้

 3. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และวิวัฒนาการ 

  ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้

 4. เพ่ือวินิจฉัย และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร ท้ังกฎหมายไทยและ 

  กฎหมายต่างประเทศได้

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 อธิบายหลักทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการขององค์กรระหว่างประเทศและอนุสัญญา

ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิบัตรของประเทศไทย  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ

	 41707-3	 กฎหมายเครื่องหมายการค้าชั้นสูง

	 	 (Advanced	Trademark	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และวิวัฒนาการ 

  ของการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลาย 

  ทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์และดิจิตอลได้

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธบิาย แนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญา และวิวัฒนาการ 

  ของกฎหมายระหว่างประเทศและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ความลับ 

  ทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 

  และดิจิตอลได้

 3. เพ่ือวินิจฉัย และวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า 

  สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมศาสตร์และดิจิตอล 

  ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายรายวิชา	

 อธิบายหลักกฎหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการขององค์กรระหว่างประเทศและอนุสัญญา

ระหว่างประเทศและกฎหมายไทยท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า ส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุวิศวกรรมและดิจิตอล

41708	 กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Commercial Arbitration 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายสภาพปัญหาการด�าเนนิกระบวนการระงบั 

  ข้อพิพาทในศาลได้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายวธิกีารระงบัขอ้พพิาทโดยวธิกีารอนญุาโตตลุาการได ้

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการได้

 5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้ระบบอนุญาโตตุลาการต่างๆ ได้

 6.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท�าหน้าท่ีต่างๆ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิด วิธีการและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการการระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ 

โดยวิธกีารอนญุาโตตลุาการ การท�าสญัญาอนญุาโตตุลาการ การด�าเนนิกระบวนพิจารณาช้ันอนญุาโตตลุาการ

ท้ังของสถาบันอนุญาโตตุลาการท่ีส�าคัญๆ ต่างๆ และท้ังของการอนุญาโตตุลาการซ่ึงด�าเนินการเอง

ภายใต้กฎข้อบังคับของ UNCITRAL Rules การบังคับค�าชี้ขาดภายใต้สนธิสัญญานิวยอร์ก ระบบการ

อนุญาโตตุลาการภายใต้ระบบ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

ของธนาคารโลก

สาขาวิชานิติศาสตร์



54

41709	 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Property and Real Estation Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานกฎหมายทรัพย์สิน

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจกฎหมายเกีย่วกบัการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์และการประกอบ 

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 3. เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและแสวงหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ท้ังกฎหมาย 

  ทรัพย์สิน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการประกอบธุรกิจ 

  อสังหาริมทรัพย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 รากฐานกฎหมายทรพัย์สนิ ตัง้แตแ่นวคดิเกีย่วกบักฎหมายทรพัยส์นิ ทรพัยสทิธแิละการไดม้า

ซึ่งทรัพยสิทธิ กรรมสิทธิ์และการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจ�ากัดการใช้สิทธิ กรรมสิทธิ์โดย

เจา้ของหลายคน สทิธคิรอบครอง ทรพัยสทิธใินอสงัหารมิทรพัย์ของผูอ่ื้น กรรมสทิธิใ์นอาคารชุด กฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

41710	 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์		 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Consumer Protection Law and Product Liability Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายปรัชญา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับ 

  การคุ้มครองผู้บริโภคได้

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายมาตรการ และกลไก ระเบียบปฏิบัติ 

  เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการเยียวยาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคได้

 4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายกฎหมายและสถาบันในการคุ้มครอง 

  ผู้บริโภค ของประเทศต่างๆ และประเทศไทยได้

 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

  ในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ การปิดสลาก ราคา บรรจุ หีบห่อ และโฆษณาได้

 6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและ 

  มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคได้

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

  ในผลิตภัณฑ์ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคได้

 8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคได้

 9. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายกรณีศึกษาคดีคุ้มครองผู้บริโภคได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ปรัชญา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค กลไกและระเบียบปฏิบัติส�าหรับการคุ้มครองผู้บริโภค การเยียวยาแก่ผู้บริโภคท่ี    

ได้รบัความเสยีหาย และสทิธพ้ืินฐานของผูบ้รโิภค เปรยีบเทียบกฎหมายและสถาบันเกีย่วกบัการคุม้ครอง

ผู้บริโภคของประเทศต่างๆ และประเทศไทย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย กลไกและมาตรการ

ในการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้า

และบริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา องค์กรและสถาบันในการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภคและตามกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนหลกัการ กลไก มาตรการ 

หลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค และ

มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย กฎหมาย

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตลอดจนกรณีศึกษาคดีคุ้มครองผู้บริโภค

41711	 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Constitution and Political Institution 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญได้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดในการจ�ากัดอ�านาจรัฐได้

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายทฤษฎแีละระบบการควบคมุกฎหมายมิให้ 

  ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้

 4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสิทธิ 

  ตามรัฐธรรมนูญและเสรีภาพในระบบกฎหมายของไทยได้

 5. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายกระบวนการทางรฐัธรรมนญูและการเมือง  

  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้

 6. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถเปรยีบเทียบพัฒนาการระบบการเมอืงการปกครอง  

  ระบบพรรคการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตยต่างๆ ได้ 
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	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ปรชัญาและแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการตา่งๆ ท่ีส�าคญัของกฎหมายรฐัธรรมนญู ในเรือ่งรฐั หลกั

นติิรฐั หลกัประชาธปิไตย แนวคดิเรือ่งการจ�ากดัอ�านาจรฐั หลกัการแบ่งแยกอ�านาจ หลกัการว่าดว้ยสทิธิ

และเสรีภาพของบุคคล หลักความสูงสุดของรัฐสภา แนวความคิดว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รฐัธรรมนญูและกระบวนการควบคมุมิให้กฎหมายขดัตอ่รฐัธรรมนญู และววิฒันาการเกีย่วกบัหลกัดงักลา่ว 

ศึกษาถึงพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครอง และสถาบันการเมือง ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

กระบวนการทางรฐัธรรมนญูและการเมือง ความสมัพันธร์ะหว่างสถาบันการเมืองในระบบนัน้รวมตลอดถงึ 

การศึกษาเปรียบเทียบระบบพรรคการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตยต่างๆ

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
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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. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายทฤษฎีเกีย่วกบัการคลงัและการงบประมาณได้

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างรายได้และรายจ่ายของรัฐได้

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดในการควบคุมการเงินของรัฐได้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่นได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย การคลงั การงบประมาณ การภาษีอากร โครงสรา้งรายไดแ้ละรายจ่าย 

ของรัฐ และแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุม การเงินของรัฐ สถาบันทางการคลัง 

และการคลังท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

  

สาขาวิชานิติศาสตร์



58

41715	 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Local Administration Law 

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการการกระจายอ�านาจการปกครองได้

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการจดัให้มอีงคก์รปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่นได้

 3.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถอธบิายเรือ่งการจดัต้ังโครงสรา้งและอ�านาจหนา้ท่ี 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องการด�าเนินกิจกรรมทางปกครองและ 

  การท�าสัญญาทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 

  ของการด�าเนินกิจกรรมทางปกครองได้

 6.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายเรือ่งความรบัผดิท่ีเกดิจากการปฏบัิติหนา้ท่ี 

  ของเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 7.  อธิบายเรื่องการคลังท้องถิ่นได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 หลักการกระจายอ�านาจการปกครอง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดตั้งโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด�าเนินกิจกรรมทางปกครอง

และการท�าสัญญาทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย    

ของการด�าเนินกิจกรรมทางปกครอง ความรับผิดท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและสมาชิก

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น 
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41716	 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Criminal Law and Criminology 

 ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต 

	 41716-1	 กฎหมายอาญาชั้นสูง

	 	 (Advanced	Criminal	Law)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ 

  กฎหมายอาญาได้

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิาย ความผดิ โทษ และสาเหตขุองการกระท�า 

  ความผิดได้

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีความรับผิดทางอาญาและทฤษฎี 

  การลงโทษได้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาได้

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาญา ความผิด และโทษ สาเหตุของการกระท�าความผิด 

ทฤษฎีความรับผิดทางอาญาและทฤษฎีการลงโทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การลงโทษในลักษณะอื่น 

และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายอาญา

	 41716-2	 อาชญาวิทยาชั้นสูง

	 	 (Advanced	Criminology)	

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ 

  อาชญาวิทยาได้

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายและวิเคราะห์ทฤษฎีอาชญาวิทยาในมิติ 

  ต่างๆ ได้

 3. เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญทางอาชญาวิทยาได้

	 คำาอธิบายรายวิชา	

 ประวตัคิวามเป็นมาของอาชญาวทิยา ทฤษฎอีาชญาวทิยา และประเดน็ส�าคญัทางอาชญาวทิยา
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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.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายบทบาทและอ�านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน 

  ในกระบวนการยุติธรรมได้

 6.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถเปรยีบเทียบหลกักฎหมายว่าดว้ยการรบัฟังพยาน  

  การชั่งน้�าหนักพยาน และการคุ้มครองพยานได้

 7.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายการท�านติวิทิยาศาสตรม์าใช้ในการสอบสวน 

  และพิจารณาพิพากษาคดีได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ววิฒันาการของกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาและกฎหมายพยาน ระบบไตส่วน และระบบ

กลา่วหา ทฤษฎกีระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุตธิรรมทางอาญากระแสหลกัและกระบวนการ

ยุตธิรรมทางเลอืก กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์และยุตธิรรมชุมชน บทบาทและอ�านาจหนา้ท่ีของ

เจา้พนกังานในกระบวนการยตุธิรรม เปรยีบเทียบหลกักฎหมายว่าดว้ยการรบัฟังพยานและการช่ังน้�าหนกั 

พยาน การคุ้มครองพยาน และการน�านิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี  

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	 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับการควบคุม	 (6	หน่วยกิต)

	 และปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติท่ีสำาคัญ

 Criminal Justice Laws Concerning the Control and Suppression of Major Domestic 

 and Transnational Crimes

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายวิวัฒนาการเกีย่วกบักฎหมายกระบวนการ 

  ยุติธรรม เกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมทางการเมืองได้

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายความรว่มมือระหวา่งประเทศในการควบคมุ 

  อาชญากรรมต่างๆ ดังกล่าวในข้อ 1 ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วิวัฒนาการของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องกับการควบคุมและปราบปราม

อาชญากรรม ท่ีส�าคัญในประเทศและข้ามชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและ 

ปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย   

41797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 (6	หน่วยกิต)

 Independent Study

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถอธบิายความรูแ้ละความเข้าใจ รวมท้ังสามารถศกึษา 

  ค้นคว้า หรือท�าวิจัยทางนิติศาสตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจได้

 2.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองในหัวขอ้ท่ีนา่สนใจระดบั 

  ปริญญาโทแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นข้อรายงานทางวิชาการได้    

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 โครงสร้างและรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาส�าหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ 

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม การเขียนและเสนอโครงการ

ศึกษาค้นคว้า การด�าเนินการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์สนับสนุน 

การศึกษาค้นคว้า และการเสนอผลการศึกษาอิสระ     

สาขาวิชานิติศาสตร์
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41798	 วิทยานิพนธ์		 (12	หน่วยกิต)

 Thesis

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่    

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจยัส�าหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจยั

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการ

เผยแพร่่    

41799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Laws

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางนิติศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษาได้

 2.  เพ่ือพัฒนาบุคลกิภาพและการท�างานรว่มกนัให้เหมาะสมส�าหรบัการเป็นผูน้�าทางวิชาการ

 3. เพื่อให้มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกตห์ลกัการและทฤษฎทีางนติศิาสตร ์โดยใช้กรณศีกึษา การพัฒนาตนเองให้มคีณุภาพ

ท่ีเหมาะสมส�าหรับการเป็นผู้น�าทางวิชาการ โดยวิธีการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถ 

ในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมท้ังการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

ชั้นสูง

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

 ระดับปริญญาเอก

ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 41997

ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 41998

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ English for Legal Research 41902

วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ Advanced Research Methodology in Laws 41901

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

 นิติศาสตร์

Doctoral Professional Experience in Laws 41999

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทาง 

 นิติศาสตร์

Advanced Research Seminar on Legal  

 Problem Analysis

41903

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทาง 

 นิติศาสตร์

Advanced Research Seminar on Legal 

 Problem Analysis

41904

 ระดับปริญญาโท

กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ 

 การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม 

 ในประเทศและข้ามชาติที่ส�าคัญ

Criminal Justice Laws Concerning the 

 Control and Suppression of Major 

 Domestic and Transnational Crimes

41719

กฎหมายการคลังและการงบประมาณชั้นสูง Advanced Public Finance and Budgeting Law 41714

กฎหมายเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน Law on International Trade and Investment 41703

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง Advanced Local Administration Law 41715

กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ International Organizations Law 41713

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมาย 

 ความรับผิดในผลิตภัณฑ์

Advanced Consumer Protection Law and  

 Product Liability Law

41710

กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช้ันสูง Advanced Property and Real Estation Law 41709

กฎหมายปกครองชั้นสูง Advanced Administrative Law 41712

กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด 

 และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง

Advanced Contract Law, Tort Law and  

 Partnership and Company Law

40701

กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง Advanced Taxation Law 41705

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง Advanced Constitution and Political Institution 41711

กฎหมายแรงงานชั้นสูง Advanced Labor Law 41704

สาขาวิชานิติศาสตร์
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการการค้า 

 ระหว่างประเทศ

International Commercial Arbitration 41708

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง Advanced Intellectual Property Law 41707

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานช้ันสูง Advanced Criminal Procedural and Evidence Law 41717

กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง Advanced Environmental Law 41706

กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง Advanced Criminal Laws and Criminology 41716

การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง Comparative Criminal Justice Administration 41718

การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 41797

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

 นิติศาสตร์

Graduate Professional Experience in Laws 41799

ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

 และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

Research Methodology and Legal Research  

 and Advanced Comparative Law

40702

วิทยานิพนธ์ Thesis 41798

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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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
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ภาณุมาศ	ขัดเงางาม	

	 รองศาสตราจารย์วรวุฒิ	เทพทอง

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันทัด	ทองรินทร์	  

บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์ลาวัลย์	หอนพรัตน์

	 รองศาสตราจารย์สิริพันธ์	พลรบ

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2562



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html
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