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หลกัสตูรนติศิาสตรดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิานติศิาสตร ์

41901 วทิยาการวจิยัช ัน้สูงทางนติศิาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Methodology in Laws 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการวจัิยทางนิตศิาสตร์ ความส าคัญของการวจัิย แนวทาง 

  ทีส่ าคัญที่ใชใ้นการวเิคราะห์ การออกแบบ และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการวจัิย การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  เพือ่การวจิัย  

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดในการวจิัยทางนิติศาสตร์รวมทั ้งกระบวนการวิจัย 

  ทางนติศิาสตร ์ และสามารถน ากระบวนการวจัิยดงักลา่วไปใชไ้ด ้

 3. เพื่อเสริมสรา้งทักษะการวเิคราะห์ปัญหา การเขียนบทความวจิัย การน าเสนอและการเผยแพร่ 

  การวจิัยทางนติศิาสตร ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและการวจัิยทางนิตศิาสตร์ ความหมาย และความส าคัญของการวจัิย การวจัิยเชงิปรมิาณและ 

การวจัิยเชงิคณุภาพ จรรยาบรรณของนักวจัิย การวเิคราะหห์ัวขอ้การท าวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะห์

ขอ้มูลเพื่อการวจัิย การเขียนแบบสอบถาม การวเิคราะห์ การออกแบบ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวจัิย ตลอดจน 

การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การวจัิย ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การเขยีนรายงานการวจัิย การเขยีน

บทความการวจิัย การน าเสนอ และการเผยแพร่การวจิัยทางนติศิาสตร ์

41902 ภาษาองักฤษเพือ่การวจิยัทางนติศิาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Legal Research 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถใชภ้าษาอังกฤษในการวจัิยทางนิติศาสตร์โดยสามารถอ่านงานวิจัย

ภาษาองักฤษทางนติศิาสตรไ์ด ้ 

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาเขา้ใจกระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ รวมทัง้โครงสรา้งการเขียน

งานวจิัยทางนติศิาสตร ์

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากงานวจัิยทางนิติศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ในการเขียน

เนือ้หาและการอา้งองิในผลงานวจิัยระดับนติศิาสตรดษุฎบีณัฑติได ้ 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเขยีนบทคดัย่อ บทความวจัิย และบทสรุปของงานวจัิยได ้

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถคน้ควา้แหลง่ขอ้มลูภาษาอังกฤษในการท าวจัิยทางนติศิาสตรไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การใชภ้าษาอังกฤษในการวิจัยทางนิติศาสตร์ ลักษณะการวิจัยทางนิติศาสตร์ในต่างประเทศ 

กระบวนการและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ การใชค้ าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กระบวนการเขียน

ภาษาอังกฤษ การแปลและการสรุปงานวจิัยภาษาอังกฤษทางนิตศิาสตร์ โครงสรา้งการเขยีนงานวจิัยภาษาอังกฤษ 

ทางนติศิาสตร ์การเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ในการเขยีนงานวจิัยและรูปแบบการอา้งองิในงานวจิัยทางนติศิาสตร ์
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41903 สมัมนาประเด็นและปัญหาเพือ่การวจิยัทางนติศิาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Seminar on Legal Problem Analysis 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อฝึกฝนใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจและมทีักษะในการคดิ วเิคราะห ์สังเคราะหป์ระเด็นและปัญหา

  กฎหมายในกลุ่มกฎหมายทีส่ าคัญ มีความเขา้ใจปฏสิัมพันธร์ะหว่างกฎหมายกับสังคม เศรษฐกจิ 

  การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม  

 2. เพื่อฝึกฝนนักศกึษาใหม้ีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายดว้ยการศกึษา คน้ควา้

แสวงหาขอ้มูล และสามารถใชก้ระบวนการวจัิยทางนติศิาสตรใ์นการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมาย 

 3. เพื่อฝึกฝนนักศกึษาใหม้คีวามสามารถในการปรับหลักกฎหมายกับขอ้เท็จจรงิในบรบิทต่างๆ เขา้ใจ

กลไก และการบังคับใชก้ฎหมาย รวมทั ้งการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติและระบบการบัญญัติ

กฎหมายแบบบูรณาการกับการรังสรรค์สังคมภูมิธรรมดว้ยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทาง 

นติศิาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะห ์สงัเคราะหป์ระเด็นและปัญหาทางกฎหมายชัน้สงู ในกลุม่กฎหมายทีส่ าคัญทางกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ กฎหมายเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมาย

อตุสาหกรรม กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม กฎหมายมหาชน กฎหมายระหวา่งประเทศ และกฎหมายอืน่ๆ 

ลักษณะสภาพของปัญหา ความเกีย่วเนื่อง เชือ่มโยงของปัญหากฎหมายกับสังคม วเิคราะห์ สังเคราะห์มูลฐาน 

ของปัญหา ทฤษฎกีฎหมาย ประเด็นปัญหากฎหมาย พลวัตของกฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม การพัฒนา

กฎหมาย การเสนอกระบวนการและการหาแนวทางในการแกไ้ขกฎหมาย กฎหมายและนโยบายของรัฐ 

41904 สมัมนาประเด็นและปัญหาเพือ่การวจิยัทางนติศิาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Seminar on Legal Problem Analysis 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อฝึกฝนใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจและมทีักษะในการคดิ วเิคราะห ์สังเคราะหป์ระเด็นและปัญหา

  กฎหมายในกลุ่มกฎหมายทีส่ าคัญ มีความเขา้ใจปฏสิัมพันธร์ะหว่างกฎหมายกับสังคม เศรษฐกจิ 

  การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม  

 2. เพื่อฝึกฝนนักศกึษาใหม้ีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายดว้ยการศกึษา คน้ควา้   

  แสวงหาขอ้มูล และสามารถใชก้ระบวนการวจิัยทางนติศิาสตรใ์นการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมาย 

 3. เพื่อฝึกฝนนักศกึษาใหม้คีวามสามารถในการปรับหลักกฎหมายกับขอ้เท็จจรงิในบรบิทต่างๆ เขา้ใจ

  กลไก และการบังคับใชก้ฎหมาย รวมทั ้งการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติและระบบการบัญญัต ิ    

  กฎหมายแบบบรูณาการกบัการรังสรรคส์งัคมภมูธิรรมดว้ยวธิกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหท์างนติศิาสตร ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะห ์สังเคราะหป์ระเด็นและปัญหาทางกฎหมายชัน้สงู ในกลุม่กฎหมายทีส่ าคัญทางกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์กฎหมายเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสงัคม และกฎหมายอตุสาหกรรม 

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอืน่ๆ ลักษณะ

สภาพของปัญหา ความเกีย่วเนื่อง เชือ่มโยงของปัญหากฎหมายกับสังคม วเิคราะห ์สังเคราะหม์ูลฐานของปัญหา 

ทฤษฎกีฎหมายประเด็นปัญหากฎหมาย พลวัตของกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนากฎหมาย 

การเสนอกระบวนการและการหาแนวทางในการแกไ้ขกฎหมาย กฎหมายและนโยบายของรัฐ 
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41997 ดษุฎนีพินธ ์ (48 หนว่ยกติ) 

 Dissertation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. จัดท าแนวคดิและเคา้โครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้ 

 2. คน้หาแนวคดิ ทฤษฎ ีความหมาย และววิฒันาการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 3. คน้หากฎหมายระหวา่งประเทศ และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้  

 4. วเิคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ และหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 5. ออกแบบและพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 6. ออกแบบด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหก์ารวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 7. น าผลการวเิคราะหม์าสังเคราะหเ์ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง เพิม่เตมิกฎหมายทีเ่ป็นประเด็น

  ปัญหาการวจิัยได ้

 8. สามารถพัฒนากฎหมายเพือ่แกไ้ขปัญหาทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรมได ้

 9. จัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดประเด็นปัญหาทางกฎหมาย สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การวางแผน การวจัิย  

การคน้ควา้ การทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนดกรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ ์

การจัดท าโครงสรา้งของดษุฎนีพินธแ์ละการออกแบบการวจิัย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปร

และการพัฒนาเครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิ และโครงการวจัิยส าหรับ

ดุษฎีนิพนธ์ การสรา้งเครื่องมือวจิัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล  

การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ การเสนอร่างบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่  

การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานวจิัยฉบับสมบรูณ์ รวมทัง้การเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

41998 ดษุฎนีพินธ ์ (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. จัดท าแนวคดิและเคา้โครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้ 

 2. คน้หาแนวคดิ ทฤษฎ ีความหมาย และววิฒันาการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 3. คน้หากฎหมายระหวา่งประเทศ และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

 4. วเิคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ และหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 5. ออกแบบและพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 6. ออกแบบด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหก์ารวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 7. น าผลการวเิคราะหม์าสังเคราะหเ์ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง เพิม่เตมิกฎหมายทีเ่ป็นประเด็น

  ปัญหาการวจิัยได ้

 8. สามารถพัฒนากฎหมายเพือ่แกไ้ขปัญหาทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรมได ้

 9. จัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดประเด็นปัญหาทางกฎหมาย สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การวางแผน การวจัิย  

การคน้ควา้ การทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนดกรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ ์

การจัดท าโครงสรา้งของดษุฎนีพินธแ์ละการออกแบบการวจิัย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปร

และการพัฒนาเครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิ และโครงการวจัิยส าหรับ

ดุษฎีนิพนธ์ การสรา้งเครื่องมือวจิัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล  

การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ การเสนอร่างบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่  

การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานวจิัยฉบับสมบรูณ์ รวมทัง้การเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

41999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑตินติศิาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Laws 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมอันเป็นบรรทัดฐานของกฎหมาย เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม 

 2. เพือ่พัฒนาการสรา้งองคค์วามรู ้และองคค์วามรูใ้หม่บนพืน้ฐานทางดา้นนติศิาสตร์ 

 3. เพือ่พัฒนาทกัษะการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์บนพืน้ฐานองคค์วามรูท้างดา้นนติศิาสตร ์

 4. เพือ่เสรมิสรา้งทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งนักศกึษาในการปฏบิัตกิจิกรรมกลุม่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบ

สว่นบคุคลและความรับผดิชอบตอ่สว่นรวม 

 5. เพือ่พัฒนาทักษะการสือ่สาร โดยใชส้ือ่เทคโนโลย ีในการสบืคน้ขอ้มูลสารสนเทศและน าเสนอผลงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คดิวเิคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู ้เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่หรือต่อยอดองค์ความรูเ้ดมิบนพื้นฐาน

ขอบขา่ยความรูท้างดา้นนติศิาสตร ์โดยผ่านกจิกรรมทีส่ง่เสรมิคณุภาพ จรยิธรรม ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล และ

ความรับผดิชอบสว่นบุคคล และความรับผดิชอบต่อสว่นรวมโดยใชส้ือ่เทคโนโลยใีนการสบืคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 

และน าเสนอผลงาน 

 

หมายเหต ุ สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณ์ดษุฎบีณัฑตินติศิาสตร ์มกีารประเมนิผลการสมัมนาเขม้ แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม 
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