ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
น.ด.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) LL.D.
๓. วิชาเอก ๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ ๑ (๑.๑) (ผู้สาเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒ (๒.๑) (ผู้สาเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชา ๑๘ หน่วยกิต
แบบ ๒ (๒.๒) (ผู้สาเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต ศึกษารายวิชา ๓๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี
หลักสูตรระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ

๑

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ฯ ในการประชุม ครั้งที่ ..../๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ........ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๑)
สภาสถาบั น ฯ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ .../๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ............ ๒๕๕๕
(เอกสารแนบ ๒)
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๑. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
๒. นักวิจัย นักวิชาการด้านนิติศาสตร์
๓. ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตารวจ
๔. นิติกร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
๕. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย
๖. นักการเมือง ข้าราชการการเมือง
๗. อาชีพอิสระอื่นๆ

๒

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์
ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

รองศาสตราจารย์
ปิยะนุช โปตะวณิช

อาจารย์
ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สูงสุด
xxxxxxxxxxxxx Doctor der Rechte-Dr.jur
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Certificate of Attendance
Post-Graduate Diploma
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Docteur en droit

เอเชียนตะวันออกและแปซิฟิก
ศึกษามหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
Bochum Univ./ Germany
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Temple U. /U.S.A.
Institte of Social Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Université René
Descartes. (Paris V)
Très honorable/France
สถาบัน INALCO
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีผู้สาเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์ปรากฎจากสถิติของ สกอ. (ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
พบว่า มีอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ทั้งประเทศที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีเพียงประมาณร้อยละ ๑๐
ของอาจารย์สาขานิติศาสตร์ทั้งหมด ในขณะที่สถาบันการศึกษาของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมีการเปิด
สอนสาขานิติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดแคลนอาจารย์ที่มีองค์ความรู้ระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ที่จะ
ทาหน้าที่ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่ง โดยเหตุที่ประเทศ มีการพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทาให้มีความสาคัญและจาเป็น ที่จะต้องพัฒนากฎหมาย
ให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางกฎหมายที่มีองค์ความรู้ระดับสูง ที่จะเป็น
มัน สมองให้ แก่ ป ระเทศชาติเ พื่อ ดาเนิ น การดั งกล่ าว ประกอบกับสถาบัน บัณฑิ ตพั ฒ นบริห าร ศาสตร์ เป็ น
สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนมาเป็น เวลา
ยาวนาน มีความพร้อมด้านสถานที่ เทคโนโลยี และสื่อการสอนต่างๆ จึงเป็นสถาบันที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มี
๓

อยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพสูง ทาให้เกิดประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกด้าน
นิติศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นบุคลากรของชาติที่เป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์
ระดับสูงที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประชาชนและพัฒนาประเทศได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์จึงได้จัดให้มีหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตขึ้น
นอกจากนี้ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้อนุมัติแผนพัฒนาระยะยาว (๑๕ ปี) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ “การรักษา
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่น สอดคล้อ งกับความ
ต้องการของสังคม” และกลยุ ท ธ์ ที่ ๖.๓ “การพั ฒ นาสาขาวิ ช า และหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรง
ตามความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรงกดดันของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
เพื่ อ ให้ มี ส าขาวิ ช าครบถ้ ว นในด้ า นพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ” สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญและจาเป็นของศาสตร์ด้านกฎหมายที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศและรักษาความเป็นธรรมให้แก่
สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้นโดยมีเป้าหมาย คือ เปิดสอนหลักสูตรด้านนิติศาสตร์
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อทาให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา
ที่มี ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และเข้ มแข็ ง ในศาสตร์ ทุก ด้ า นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและการพัฒ นาตาม
เอกลักษณ์ของสถาบันฯ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
กฎหมายเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่จะนามาใช้เพื่อควบคุมกฎเกณฑ์ และกติกาของสังคม รวมทั้ง สร้าง
ความเป็ น ธรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก องค์ ก รของประเทศ ดั ง นั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า งกฎหมายก็ ดี
การนากฎหมายไปใช้บังคับก็ดี หรือการนากฎหมายไปใช้ในการพัฒนาประเทศก็ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิผล คือ
ความเจริญก้าวหน้า ความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม การดาเนินการดังกล่าวจึงควรมา
จากนั กกฎหมายที่มีความรู้ กว้างขวาง ลุ่ มลึ ก และสามารถนากฎหมายมาบูรณาการร่ว มกับศาสตร์ ส าขา
วิชาอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจาเป็นและสาคัญที่ จะต้องมีการสร้างบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้
กฎหมายที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับสูง เพื่อจะได้เป็นขุมกาลังทางสมองของชาติในการดาเนินการและ
ประกอบวิช าชีพกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อพัฒ นาให้ ประเทศและสั งคมมีการพัฒ นาภายใต้ รากฐานแห่ ง
ความยุติธรรม
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงมีเป้าหมายสาคัญ คือ การสร้างนักกฎหมายที่มี องค์ความรู้และมี
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับสูงที่สามารถนาไปปรับใช้กับภารกิจหรือหน้าที่การงานของตน เพื่อพัฒนา
องค์กรและพัฒนาประเทศให้อยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ กติกา และระเบียบ ซึ่งจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
ประเทศและสร้างความเที่ยงธรรมให้แก่สังคม

๔

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต มีความจาเป็นและสาคัญที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้เป็น
หลั ก สู ต รที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ข องประเทศและสั ง คมโลกที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว
มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม
วั ฒ นธรรม การเมื อ ง และการปกครอง ซึ่ ง ศาสตร์ ด้ า นกฎหมายจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ กั บ
สภาวการณ์ของประเทศและของโลก
การพัฒนาหลักสูตรจึงได้กาหนดให้มีมาตรฐานและคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
๒. เพิ่มสัดส่วนการตีพิมพ์ต่อผลงานวิจัย
๓. จานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีระบบการประเมินทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
๔. มีทุนวิจัยจัดสรรโดยคณะ
๕. มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาจากหน่วยงานที่ให้ทุน
๖. มีการประเมินและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ดังต่อไปนี้
๑. สร้างผู้นาด้านนิติศาสตร์ที่มีปัญญาคู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาประเทศ โดยให้มีองค์ความรู้นิติศาสตร์
เชิงบูรณาการ
๒. สร้างองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๓. สร้างงานบริการวิชาการด้านนิติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
๔. สร้างเสริ มค่านิย มและจิตส านึ ก มุ่งพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒ นธรรม
ของชาติ ภายใต้หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๕. สร้างสังคมที่ดีให้แก่ประเทศด้วยองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น ของสถาบัน ฯ (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชา หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
คณะมีการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มีบางรายวิชาสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร
นิ ติ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และบางรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษของคณะภาษาและการสื่ อ สาร ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษา
ของหลักสูตรนี้จึงสามารถลงทะเบียนเรียน หรือร่วมฟังการบรรยายเพื่อเป็ นการเพิ่มเติม หรือเสริมพื้นฐาน หรือ
ฟื้นฟูองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและตามต้องการได้

๕

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
มุ่ ง ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ท างนิ ติ ศ าสตร์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล และ
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม
ผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และนาความรู้สู่การพัฒนาประเทศ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านนิติศาสตร์
๑.๒.๒ เพื่อสร้างนักวิจัย สาขานิติศาสตร์ ที่ มีผลการศึกษาและงานวิจัยมีคุณค่าทางวิชาการ
อันเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม
๑.๒.๓ เพื่อผลิตและสร้างนักกฎหมายที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
๑.๒.๔ เพื่ อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ ดุษฎี บัณฑิ ต การวิจัย และการให้ บริ การงาน
วิชาการทางนิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาปรับปรุง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

– ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

– พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
– เอกสารหลักสูตร
จากหลักสูตรในระดับสากล
– รายงานผลการประเมินหลักสูตร
– อาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

– ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

– ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัย
ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ
– ส่งเสริมการทาวิจัยกรณีศึกษา

๖

– จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจา
– จานวนโครงการวิจัยต่อปี
– ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ปรับปรุง
– พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ

กลยุทธ์
– ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
– ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
– ส่งเสริมให้อาจารย์นาเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศ
– จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการทา
วิจัยและการเรียนการสอน

๗

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
– จานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
– จานวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
– จานวนอาจารย์ที่เสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศ

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษา
โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่
กาหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ตเที ยบเคียงได้กั บภาคการศึก ษาปกติ ทั้ง นี้ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่หนึ่ง เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคเรียนที่สอง เดือนมกราคมเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ แบบ ๑ (๑.๑) แบบทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
(๑) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(๒) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกาหนด
(๓) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยหรือร่วมทาวิจัยไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๒.๒.๒ แบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
(๑) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(๒) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกาหนด
(๓) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๒.๒.๓ แบบ ๒ (๒.๒) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโทควบปริญญาเอก)
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
สกอ. และได้เกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกาหนด
(๓) สามารถอุทิศเวลาให้กับการค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๘

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
แบบ ๑ (๑.๑) แบบทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
(๑) การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิจัยทางนิติศาสตร์ที่เคยทาหรือร่วมทา จานวน ๑ เรื่อง
ง. เค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ เ บื้ อ งต้ น
ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
จ. ระบุสาขาวิชาเอกที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร
(๒) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
แบบ ๒ (๒.๑) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
(๑) การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์ เช่น บทความ จานวน ๑ เรื่อง(ถ้ามี)
ง. เค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ เ บื้ อ งต้ น
ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
จ. ระบุสาขาวิชาเอกที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร
(๒) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
แบบ ๒ (๒.๒) แบบเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโทควบปริญญาเอก)
(๑) การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลการศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ทางาน
ง. ข้อเขียนภาษาไทยที่แสดงถึงเป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose) จานวนไม่
เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ เอ ๔
จ. ระบุสาขาวิชาเอกที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร
(๒) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการ
อ่านตาราและการศึกษาค้นคว้า
๙

๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาตามข้อ ๒.๓
หลักสูตรได้กาหนดให้นักศึกษาที่มีปัญหาต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๑๕ คน/ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
นักศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
แบบ ๑ (๑.๑)
๒
๒
๒
๒
๒
แบบ ๒ (๒.๑)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
แบบ ๒ (๒.๒)
๓
๓
๓
๓
๓
รวม
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
ปีการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
แบบ ๑ (๑.๑)
๒
๒
๒
๒
๒
แบบ ๒ (๒.๑)
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๐
แบบ ๒ (๒.๒)
–
–
๒
๓
๓
รวม
๘
๑๑
๑๔
๑๕
๑๕
หมายเหตุ คาดว่า จะส าเร็ จ การศึก ษารุ่น ละ ๘๐ เปอร์เซ็ นต์ นั กศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) และ
แบบ ๒ (๒.๑) คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาปีที่ ๓ และนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาปีที่ ๔
๒.๖ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒.๗ ระบบการศึกษา
๒.๗.๑ จั ด การศึ ก ษาแบบชั้ น เรี ย นและการศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง โดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้
คาแนะนาปรึกษา เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร-ศาสตร์ว่า
ด้วยการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๐

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต
แบบ ๑ (๑.๑) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วย
กิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้
แบบ ๒ (๒.๑) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทา
วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชา ๑๘ หน่วยกิต และอาจมีการเรียนเพิ่มเติมได้
แบบ ๒ (๒.๒) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทา
วิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชา ๓๐ หน่วยกิต และอาจมีการเรียนเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ หากนั กศึกษาไม่ส ามารถเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรนิติศาสตรดุษ ฎี
บั ณ ฑิ ต ได้ และประสงค์ จ ะได้ รั บ ปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
ตามเกณฑ์การศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อขอรับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แบบ ๑ (๑.๑)
(๑) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา
๒๐ ชั่วโมง
(๒) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
–
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาวิจัย
หมวดวิชาเลือก

(๗) หมวดวิทยานิพนธ์
(๘) สอบคุณสมบัติ
รวม

–
–
–
–

๔๘ หน่วยกิต
สอบ
๔๘ หน่วยกิต

๑๑

แบบ ๒ (๒.๑)
๒๐ ชั่วโมง
๖ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
–
๙ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

แบบ ๒ (๒.๒)
๔๐ ชั่วโมง
๖ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
๑๒ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

(เลือกเรียนจากที่อาจารย์
ที่ปรึกษาแนะนา)

(เลือกเรียนจากที่อาจารย์
ที่ปรึกษาแนะนา)

๓๖ หน่วยกิต
สอบ
๕๔ หน่วยกิต

๔๘ หน่วยกิต
สอบ
๗๘ หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชา
๓.๑.๓.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมายแยกเป็น ๒ รายวิชา คือ นด ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษ
สาหรับการศึกษากฎหมาย และ นด ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการศึกษากฎหมาย เป็นวิชาที่ไม่กาหนด
หน่ ว ยกิ ต และไม่ น าผลการศึ ก ษาม าค านวณแต้ ม คะแนนเฉลี่ ย นั ก ศึ ก ษา แบบ ๑ (๑.๑) และ
แบบ ๒ (๒.๑) ต้ อ งเรี ย น นด ๔๐๐๑ เป็ น เวลา ๒๐ ชั่ ว โมง นั ก ศึ ก ษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้ อ งเรี ย น
๒ รายวิชา คือ นด ๔๐๐๐ และ นด ๔๐๐๑ วิชาละ ๒๐ ชั่วโมง รวม ๔๐ ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LC 4000 English for Legal Studies
นด ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการศึกษากฎหมาย
LD 4001 Advanced English for Legal Studies
หมายเหตุ การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้
เป็นไปตามประกาศของคณะ
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ากว่าคะแนนมาตรฐานที่จะได้รับการยกเว้นการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานตามที่สถาบันฯ กาหนด ดังนี้
ภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
ไม่นับหน่วยกิต
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
ภส ๖๐๐๐ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับบัณฑิตศึกษา
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
หมายเหตุ: การยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไป
ตามประกาศสถาบัน
๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาพื้นฐาน
เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
นด ๕๐๐๐ นิติปรัชญา
๓ หน่วยกิต
LD 5000 Philosophy of Law
นด ๕๐๐๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 5001 Advanced Civil and Commercial Law

๑๒

นด ๕๐๐๒
LD 5002
นด ๕๐๐๓
LD 5003

กฎหมายอาญาขัน้ สูง
Advanced Criminal Law
หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
Rule of Law, Ethics and Good Governance

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

๓.๑.๓.๔ หมวดวิชาหลัก
เป็ น วิช าบั งคับ เฉพาะของนั กศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจานวน ๓
รายวิชา (๙ หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
นด ๖๐๐๐ กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 6000 Advanced Law and Development
นด ๖๐๐๑ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
๓ หน่วยกิต
LD 6001 Law on Corporate Social Responsibility
นด ๖๐๐๒ ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
๓ หน่วยกิต
และการเมืองขั้นสูง
LD 6002 Selected Problems in Law and Politics, Economics and
Social Development
๓.๑.๓.๕ หมวดวิชาวิจัย
เป็ นวิชาบั งคับเฉพาะของนั กศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจานวน ๒ รายวิชา
(๖ หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) ไม่ต้องเรียน แต่อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
นด ๘๑๐๐ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๑
๓ หน่วยกิต
LD 8100 Research Methodology for Dissertation 1
นด ๘๑๐๑ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๒
๓ หน่วยกิต
LD 8101 Research Methodology for Dissertation 2
๓.๑.๓.๖ หมวดวิชาเลือก
เป็นวิชาที่นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างน้อย ๑ รายวิชา เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และเพื่อสร้างความชานาญใน
กฎหมายเฉพาะทาง นอกจากนี้ นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) สามารถเลือกเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรนี้มีกลุ่มวิชา ๗ กลุ่มวิชา ดังนี้

๑๓

กลุ่มที่ ๑ กฎหมายสังคม-เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
นด ๗๐๑๐ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม
๓ หน่วยกิต
LD 7010 Labor Law and Social Security
นด ๗๐๑๑ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี และครอบครัว
๓ หน่วยกิต
LD 7011 Law on Protection of Children, Women
and Family
นด ๗๐๑๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาภูมิภาค
๓ หน่วยกิต
LD 7012 International Law and Regional Development
นด ๗๐๑๓ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท ๓ หน่วยกิต
การลงทุนระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
LD 7013 Advanced International Investment Law and International
Investment Dispute Resolution by Arbitration
นด ๗๐๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิต ๓ หน่วยกิต
ของคนในชุมชน
LD 7014 Local Government and the Protection of Community Quality
of Life
นด ๗๐๑๕ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ๓ หน่วยกิต
LD 7015 Law and Cultural Diversity Management
กลุ่มที่ ๒ กฎหมายธุรกิจ
นด ๗๐๒๐ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
LD 7020 Business Organization Law
นด ๗๐๒๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
LD 7021 Consumer Protection Law
นด ๗๐๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LD 7022 Intellectual Property Law
นด ๗๐๒๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
LD 7023 Bankruptcy and Business Reorganisation
นด ๗๐๒๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
LD 7024 Settlement of Disputes and Arbitration
นด ๗๐๒๕ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน
ทางการค้าขั้นสูง
๑๔

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

LD 7025
นด ๗๐๒๖
LD 7026
นด ๗๐๒๗
LD 7027
นด ๗๐๒๘
LD 7028
นด ๗๐๒๙
LD 7029
นด ๗๐๓๐
LD 7030
นด ๗๐๓๑
LD 7031
นด ๗๐๓๒
LD 7032
นด ๗๐๓๓
LD 7033
นด ๗๐๓๔
LD 7034

Advanced Antitrust Law
กฎหมายภาษีและการวางแผนธุรกิจภาษีขั้นสูง
Advanced Tax Law and Tax Planning
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนขั้นสูง
Advanced Industrial Law and Investment
กฎหมายการค้าและการลงทุนขั้นสูง
Advanced Trade and Investment Law
กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์
Law and Logistics Management
กฎหมายกับการบัญชีขั้นสูง
Advanced Law and Accounting
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง
Advanced Law on Securities and Securities Market
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Institutions Law
กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง
Advanced Commercial Law
ปัญหากฎหมายธุรกิจขั้นสูง
Selected Problems in Business Law

กลุ่มที่ ๓ กฎหมายเอกชน
นด ๗๐๔๐ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดขั้นสูง
LD 7040 Advanced Civil Contracts and Torts Law
นด ๗๐๔๑ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LD 7041 Theory of Private Law
นด ๗๐๔๒ ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LD 7042 Problems in Civil and Commercial Law
นด ๗๐๔๓ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
LD 7043 Theory and Principles of Civil Procedure Law
นด ๗๐๔๔ ปัญหากฎหมายแพ่งขั้นสูง
LD 7044 Selected Problems in Civil Law

๑๕

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

กลุ่มที่ ๔ กฎหมายมหาชน
นด ๗๐๕๐ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7050 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
นด ๗๐๕๑ กฎหมายปกครองขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7051 Advanced Administrative Law
นด ๗๐๕๒ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓ หน่วยกิต
LD 7052 Administrative Procedure Law
นด ๗๐๕๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
๓ หน่วยกิต
และบุคลากรภาครัฐ
LD 7053 Administrative Structure and Personnel Law
นด ๗๐๕๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
๓ หน่วยกิต
LD 7054 People Participation and Public Decision Making Process
นด ๗๐๕๕ สิทธิมนุษยชน
๓ หน่วยกิต
LD 7055 Human Rights
นด ๗๐๕๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
๓ หน่วยกิต
LD 7056 Theory and Principles of Public Law
นด ๗๐๕๗ หลักกฎหมายการคลัง
๓ หน่วยกิต
LD 7057 Principles of Public Finance Law
นด ๗๐๕๘ การบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ
๓ หน่วยกิต
LD 7058 Administration of Juristic Act and Contract of Government
นด ๗๐๕๙ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอานาจ
๓ หน่วยกิต
LD 7059 Public Services and Decentralization Law
นด ๗๐๖๐ การเงิน การคลัง และภาษีอากรขององค์กรปกครอง
๓ หน่วยกิต
ส่วนท้องถิ่น
LD 7060 Public Finance and Taxation of Local Government
นด ๗๐๖๑ กฎหมายว่าด้วยที่มาและการควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ
๓ หน่วยกิต
LD 7061 Acquisition and Control of the Legislature Law
นด ๗๐๖๒ ปัญหากฎหมายมหาชนขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7062 Selected Problems in Public Law
กลุ่มที่ ๕ กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นด ๗๐๗๐ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓ หน่วยกิต
LD 7070 Theory and Principles of Criminal Procedure Law
๑๖

นด ๗๐๗๑
LD 7071
นด ๗๐๗๒
LD 7072
นด ๗๐๗๓
LD 7073
นด ๗๐๗๔
LD 7074
นด ๗๐๗๕
LD 7075
นด ๗๐๗๖
LD 7076
นด ๗๐๗๗
LD 7077
นด ๗๐๗๘
LD 7078
นด ๗๐๗๙
LD 7079
นด ๗๐๘๐
LD 7080

กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
Advanced Law of Evidence
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๓ หน่วยกิต
Criminal Justice Administration
ปัญหากฎหมายอาญา
๓ หน่วยกิต
Problems in Criminal Law
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
Advanced Criminology and Penology
การบริหารงานยุติธรรมขั้นสูงและความมั่นคงทางสังคม ๓ หน่วยกิต
Advanced Criminal Justice Administration and Social Safety
Nets
กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ ๓ หน่วยกิต
International Criminal Justice
กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
Advanced Economic Crime
ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี
๓ หน่วยกิต
Crime of Juvenile and Women
กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ
๓ หน่วยกิต
Criminal Punishment Process and Probation
ปัญหากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรมขั้นสูง ๓ หน่วยกิต
Selected Problems in Criminal Law and Justice Administration

กลุ่มที่ ๖ กฎหมายระหว่างประเทศ
นด ๗๐๙๐ กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
LD 7090 International Economic and Trade Law
นด ๗๐๙๑ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
LD 7091 International Humanitarian Law
นด ๗๐๙๒ กฎหมายทะเล
LD 7092 Law of the Sea
นด ๗๐๙๓ กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
LD 7093 International Organization Law
นด ๗๐๙๔ กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
LD 7094 Law of Treaties
๑๗

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

นด ๗๐๙๕
LD 7095
นด ๗๐๙๖
LD 7096
นด ๗๐๙๗
LD 7097
นด ๗๐๙๘
LD 7098
นด ๗๐๙๙
LD 7099

กฎหมายการทูตและการกงสุล
Law on Diplomatic and Consular Relations
กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาค
Regional Economic Integration Law
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ
International Aviation and Space Law
กระบวนวิธีการดาเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
International Commercial Litigation
ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
Selected Problems in International Law

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

กลุ่มที่ ๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม
นด ๗๑๑๐ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7110 Natural Resources and Environmental Law
นด ๗๑๑๑ กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓ หน่วยกิต
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
LD 7111 Public Participation and Environmental Management Law
นด ๗๑๑๒ กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LD 7112 International Environmental Law and Policy
นด ๗๑๑๓ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7113 International Trade Law and Environment
นด ๗๑๑๔ กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๓ หน่วยกิต
LD 7114 Natural Resources and Conservation Law
นด ๗๑๑๕ กฎหมายควบคุมมลพิษ
๓ หน่วยกิต
LD 7115 Pollution Control Law
นด ๗๑๑๖ การประเมินผลกระทบสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7116 Health, Social and Environmental Impact Assessment
นด ๗๑๑๗ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7117 Environmental Ethics
นด ๗๑๑๘ กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓ หน่วยกิต
และจัดการเชิงพื้นที่
LD 7118 Town Planning, Land Use Planning and Spatial Planning Law

๑๘

นด ๗๑๑๙
LD 7119
นด ๗๑๒๐
LD 7120

กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๓ หน่วยกิต
Law and Policy on Climate Change
ปัญหากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขนั้ สูง ๓ หน่วยกิต
Selected Problems in Environment Law and Natural
Resources

๓.๑.๓.๗ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
เป็ น หมวดวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยนั ก ศึ ก ษา แบบ ๑ (๑.๑)
ทาวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) ทาวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต และนักศึกษา แบบ
๒ (๒.๒) ทาวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต ดังนี้
นด ๙๙๐๐ วิทยานิพนธ์ (แบบ ๑ (๑.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒))
๔๘ หน่วยกิต
LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1) and Tract 2 (2.2))
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ (แบบ ๒ (๒.๑))
๓๖ หน่วยกิต
LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
(๑) แผนการศึกษา แบบ ๑ (๑.๑)
ก่อนเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) ต้องเรียนวิชาเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ ๑ วิชา เป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้
นด ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการศึกษากฎหมาย
LD 4001 Advanced English for Legal Studies
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ แบบ ๑ (๑.๑)
๖ หน่วยกิต
LD 9901 Dissertation (Track 1 (1.1))
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
สอบเค้าโครง ครั้งที่ ๑
รวม
๖ หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ แบบ ๑ (๑.๑)
LD 9901 Dissertation (Track 1 (1.1))
สอบเค้าโครง ครั้งที่ ๒
รวม
๑๙

๑๒ หน่วยกิต

๑๒ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ แบบ ๑ (๑.๑)
LD 9901 Dissertation (Track 1 (1.1))
สอบเค้าโครง ครั้งที่ ๓
รวม
ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ แบบ ๑ (๑.๑)
LD 9901 Dissertation (Track 1 (1.1))
สอบเค้าโครง ครั้งที่ ๔
รวม
ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ แบบ ๑ (๑.๑)
LD 9901 Dissertation (Track 1 (1.1))
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รวม

๑๒ หน่วยกิต

๑๒ หน่วยกิต

๑๒ หน่วยกิต

๑๒ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

(๒) แผนการศึกษา แบบ ๒ (๒.๑)
ก่อนเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) ต้องเรียนวิชาเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ ๑ วิชา เป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้
นด ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการศึกษากฎหมาย
LD 4001 Advanced English for Legal Studies
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
ภส ๖๐๐๐ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
๓ หน่วยกิต*
สาหรับบัณฑิตศึกษา
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
นด ๖๐๐๐ กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 6000 Advanced Law and Development
นด ๘๑๐๐ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๑
๓ หน่วยกิต
LD 8100 Research Methodology for Dissertation 1
รวม
๖ หน่วยกิต
๒๐

ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
๓ หน่วยกิต*
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
นด ๖๐๐๑ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
๓ หน่วยกิต
LD 6001 Law on Corporate Social Responsibility
นด ๖๐๐๒ ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
๓ หน่วยกิต
และการเมืองขั้นสูง
LD 6002 Selected Problems in Law and Politicals, Economics and
Social Development
นด ๘๑๐๑ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๒
๓ หน่วยกิต
LD 8101 Research Methodology for Dissertation 2
รวม
๙ หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๓
นด ๗XXX วิชาเลือก
LD 7XXX Selected Study
รวม

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๔
สอบคุณสมบัติ
ปีที่ ๒ ถึง ๓ ภาคเรียนที่ ๕ และถึงภาคเรียนที่ ๘
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ แบบ ๒ (๒.๑)
LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
รวม

๓๖ หน่วยกิต
๓๖หน่วยกิต

(๓) แผนการศึกษา แบบ ๒ (๒.๒)
ก่อนเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนวิชาเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ ๒ วิชา วิชาละ ๒๐ ชั่วโมง เป็นเวลารวม ๔๐ ชั่วโมง ดังนี้
นด ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LD 4000 English for Legal Study
นด ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการศึกษากฎหมาย
LD 4001 Advanced English for Legal Studies
๒๑

ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
นด ๕๐๐๐ นิติปรัชญา
LD 5000 Philosophy of Law
นด ๕๐๐๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง
LD 5001 Advanced Civil Law
รวม
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
นด ๕๐๐๒ กฎหมายอาญาขั้นสูง
LD 5002 Advanced Criminal Law
นด ๕๐๐๓ หลักนิติธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
LD 5003 Rule of Law, Ethics, and Good Governance
รวม

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๓
ภส ๖๐๐๐ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
๓ หน่วยกิต*
สาหรับบัณฑิตศึกษา
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
นด ๖๐๐๐ กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 6000 Advanced Law and Development
นด ๘๑๐๐ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๑
๓ หน่วยกิต
LD 8100 Research Methodology for Dissertation 1
รวม
๖ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๔
ภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
๓ หน่วยกิต*
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
นด ๖๐๐๑ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
๓ หน่วยกิต
LD 6001 Law on Corporate Social Responsibility
นด ๖๐๐๒ ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
๓ หน่วยกิต
และการเมืองขั้นสูง
LD 6002 Selected Problems in Law and Politicals, Economics and
Social Development
๒๒

นด ๘๑๐๑ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๒
LD 8101 Research Methodology for Dissertation 2
รวม
ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๕
นด ๗XXX วิชาเลือก
LD 7XXX Selected Study
รวม

๓ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๖
สอบคุณสมบัติ
ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๖ และถึงภาคเรียนที่ ๑๐
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ แบบ ๒ (๒.๑)
LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
รวม

๓๖ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต

หมายเหตุ: ๑. *วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต
๒. คณะอาจมการปรีบการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม
๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นด ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
(๒๐ ชั่วโมง)
LD 4000 English for Legal Studies
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย คาศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สานวนทาง
กฎหมาย การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการจับใจความสาคัญของงานเขียนด้าน
กฎหมาย ตลอดจนการหาข้อสรุปและการตีความงานเขียนด้านกฎหมาย
This course aims to provide students with the fundamental principles of legal
English for lawyers, specifically legal terminology, and legal maxims. Students will also have
ample opportunity to develop their reading skills find the main ideas of legal texts, as well
as draw conclusions and inferences from legal pieces of writhing.

๒๓

นด ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการศึกษากฎหมาย
(๒๐ ชั่วโมง)
LD 4001 Advanced English for Legal Studies
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ข้อความคิด เรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะในการอ่านและจับใจความสาคัญของวรรณกรรมทางนิติศาสตร์ คาศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สานวนทาง
กฎหมาย เพื่อการจัดทาวิทยานิพนธ์
This advanced course will teach students how to use English in their studies,
information search, and concept formulation. Having learned to read and improve their
English reading siklls, students will be able to draw conclusions from legal literature and
obtain more legal terminology and expressions, useful for the completion of their
dissertations.
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุป
เพื่อจั บ ประเด็ น ส าคั ญ การเขีย นรายงาน และการวิจัย โดยผู้ บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่ ม ตามความ
เหมาะสม
Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of
listening, speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing.
Students will also work in small groups, practicing paper presentation techniques, précis
writing, and research writing.
ภส ๖๐๐๐ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
ทบทวนกลวิธีที่จาเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้
ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉจและ
เรื่องที่อ่าน
Review of essential reading and writing strategies required to read and write
academic English. Course contents include work on sentence structures, vocabulary and
recognition of major thought relationships in paragraphs, as well as practice in reading and
writing academic English.

๒๔

หมวดวิชาพื้นฐาน
นด ๕๐๐๐ นิติปรัชญา
๓ หน่วยกิต
LD 5000 Philosophy of Law
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ความคิ ด ของกฎหมายธรรมชาติ แ ละปฎิ ฐ านนิ ย มทางกฎหมาย ศึ ก ษาแนวคิ ดกระแสหลั ก อื่ น ๆ ในทาง
นิติปรัชญา เช่น แนวความคิดสานักกฎหมายประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law)
แนวความคิดนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) โดยเฉพาะนิติปรัชญายุคใหม่ รวมทั้ง
ข้อความคิดว่าด้ว ยความยุ ติธ รรม ปั ญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสั มพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับศีล ธรรม รวมทั้ง ภารกิจ ของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน คือ การทาให้ “กฎหมาย” เป็น
เครื่องมือของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในการกาหนดกฎเกณฑ์หรือวินัยของสังคมในการอยู่ร่วมกัน โดย
มี “จุดหมาย” เพื่อธารงไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม
This course will consider basic problems pertaining to theory of law and legal
theory. Students also learn about and analyze conceptual history of natural law and legal
positivism. Also investigated are other mainstream legal concepts in relation to philosophy
of law, such as Historical School of Law, Pure Theory of Law, and Sociological Jurisprudence,
especially modern philosophy of law. Special emphasis will also be placed on concepts of
justice, problems caused by law enforcement, and problems of the relationships between
law and morality. Further, students will be taught about the new “task” of Philosophy of
Law; that is, the task to make the “law” as a tool of the Modern State in stipulating criteria
or disciplines of society to live together in harmony with an “objective” to maintain the
benefits of the entire society.
นด ๕๐๐๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 5001 Advanced Civil Law
ฐานรากทางแนวความคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ วั ฒ นาการของกฎหมายแพ่ ง เช่ น หลั ก สุ จ ริ ต
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา ความรับผิดทางแพ่ง หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติบุคคล นิติกรรม
สัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักกฎหมายพาณิชย์ การนา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
This advanced course aims to explore the fundamental conception, theory, and
evolution of civil law, e.g. principle of good faith, the sanctity of intents, and civil liability.
Also included in this course is civil law on persons, juristic persons, juristic acts, contracts,
obligations, wrongful acts, and property in accordance with the Thai Civil and Commercial
Code as well as the principles of commercial law. Applicationa of these laws will also be
examined in details.
๒๕

นด ๕๐๐๒ กฎหมายอาญาขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 5002 Advanced Criminal Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้าง
และความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคาพิพากษาของ
ศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
The advanced course will examine the history, philogophy, theory, and
conception of criminal law, as well as criminal punishment, structure of criminal offence
both Civil Law and Common Law countries. The trend of the development of criminal law in
various countries as well as the precedent rendered by Thai Courts will be investigated in
order to adjust Thai law to the current situation.
นด ๕๐๐๓ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๓ หน่วยกิต
LD 5003 Rule of Law, Ethics and Good Governance
ความหมายและสาระสาคัญของหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพื้นฐานว่าด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ศึกษาพื้นฐานและขอบเขตของการใช้อานาจรัฐ ระบบ
การควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะของ
องค์กรในทางวิชาชีพหลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล ศึกษา
หลั ก การในการประกอบกิ จ การที่ ดี ข องภาคเอกชนที่ มี ร ะบบตรวจสอบการประกอบกิ จ การ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
This course will combine the definition and susbstance of the legal principles,
ethics, and good governance. The course will delve into the discussion of the conflict of
interest, basic and scope of state power, monitoring system of state power exercise, good
governance of administration, and code of ethics. Students will also be introduced to
characteristics of corporate in terms of profession, principles of occupation take-up,
profession control, and good governance. They will slao explore the principles of good
entrepreneurship of the private sectors with monitoring system and corporate social
responsibility (CSR)
หมวดวิชาหลัก
นด ๖๐๐๐ กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 6000 Advanced Law and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกฎหมายในสั งคม การพัฒ นาสั งคมกับ
ปั ญหาทางกฎหมาย กฎหมายกับ การแก้ไขปัญหาทางสั งคมและเศรษฐกิจ วิเคราะห์ กฎหมายในฐานะที่
๒๖

กฎหมายเป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมายกับ
การเมือง (สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสั งคม ทั้งนี้ โดยพิจารณา
ประกอบกับ สภาพความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง ความจาเป็นในการปฏิรู ป
กฎหมายเพื่อให้ ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม การบูรณาการหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยี สมัยใหม่มาเป็นกลยุทธ์และกลไกใน
การพัฒนา เพื่อนาไปสู่การบัญญัติ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับ
การพัฒนาของประเทศ
This course aims to address the conception and theory of roles and duties of
law in society, social development and legal questions, law and socio-economic solutions.
Regarding law as a tool vital for the national development, the class will study law and
development issues in dimensions of law and politics (political institutions), administration,
economics, society, and their interrelations. Taking social change in the globalization era into
account, legal reformation may be deemed necessary for modernity and consistency with
such societal change. To legislate, revise and amend the Law appropriately and effectively,
this course also aims to provide the interdisciplinary tools by integrating the principles of
social science, laws, economics, politics, and the modern technology as strategies and tools
for development.
นด ๖๐๐๑ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
๓ หน่วยกิต
LD 6001 Law on Corporate Social Responsibility
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR หรือ ISO) ในฐานะปัจจัยของการพัฒนา ตาม UN Global Compact ขององค์การสหประชาชาติ
สร้างองค์ความรู้ว่าด้วยคุณธรรมธุรกิจ ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ความรับผิดชอบ (Responsibility)ของวิสาหกิจ
หรือธุรกิจที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน หลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ๗ ประการ คือ
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(Ethical Behavior) หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholders
Interests) หลักการเคารพหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติ
สากล (Respect for International Norms of Behavior) หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for
Human Rights)
This course aims to examine the concept, theory, and criteria of corporate
social responsibility (CSR) or International Organization for Standardization (ISO) as an
essential part of the national development pursuant to the UN Global Compact. The class
will learn how to construct a body of knowledge concerning business code of practice,
corporate governance, and corporate responsibility of state enterprises or businesses for
๒๗

their society, environment, and community. The eight principles of social responsibility
standard: (1) accountability, (2) transparency, (3) ethical behavior, (4) respect for
stakeholders; interests, (5) respect for the rule of law, (6) respect for international norms of
behavior, and (8) respect for human rights, will be thoroughly discussed.
นด ๖๐๐๒ ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองขั้นสูง ๓ หน่วยกิต
LD 6002 Selected Problems in Law and Politics, Economics and Social
Development
เป็นการสัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายตามหมวดสาขาวิชา
ได้แก่ กฎหมายกับ การพัฒ นา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การหาหัวข้อ ค้นคว้า และ
จัดทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
This seminar directly deals with issues concerning legal development in each
specialist field including law and development, business law, private law, public law,
criminal procedure law, international law, and environmental law. This seminare will
coordinate student research and writing on topics which will eventually lead to their
dissertations.
หมวดวิชาวิจัย
นด ๘๑๐๐ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๑
๓ หน่วยกิต
LD 8100 Research Methodology for Dissertation 1
นิติวิธีและวิทยาการวิจั ยทางนิติศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนวิธีการวิจัย ประเภทวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งและทดสอบสมมติฐาน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
This course is to provide students with principle and legal research
methodology. Students will have ample opportunity to learn process and procedure of
research methodology, research type, literature review, selection of dissertation topic, issue
identification, hypothesis formation and test-out, data collection, data analysis, and
dissertation outline.
นด ๘๑๐๑ วิทยาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ ๒
๓ หน่วยกิต
LD 8101 Research Methodology for Dissertation 2
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุ ณภาพ เทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
อภิปรายผล การนาเสนอข้อมูลโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร การเขียนรายงาน การเขียนบทคัดย่อ และ
การเขียนบทความ
๒๘

This course aims to provide students the quantitative and qualitative method
of research. Students will learn about techniques and methods of data collection, data
analysis and discussion, data presentation in both oral and written form, report writing,
abstract drawing, and article contributing.
หมวดวิชาเลือก
กลุม่ ที่ ๑ กฎหมายสังคม-เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
นด ๗๐๑๐ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม
๓ หน่วยกิต
LD 7010 Labor Law and Social Security
พัฒนาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางสังคม ข้อความคิดของหลักกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ หลักกฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการ
ทางสังคม ระบบกฎหมายแรงงานและระบบประกันสังคมในประเทศไทย กระบวนการพิจารณาข้อพิพาท
แรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
This course will examine the development of labor law, social security law, and
law pertaining to social security. In-class discussion topics will include the concept of
international labor law, social security law, social welfare, labor law system and social
security system in Thailand, labor dispute proceedings, labor case filing, labor relations law,
and labor protection law.
นด ๗๐๑๑ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี และครอบครัว
๓ หน่วยกิต
LD 7011 Law on Protection of Children, Women and Family
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การให้ ค วามคุ้ ม ครองเด็ ก สตรี ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และครอบครั ว
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ หลักกฏหมายระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว หลักความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายหญิงตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนู ญ รวมทั้ง กฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว หลักกฎหมายที่คุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวใน
ด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม และการพิจารณาคดี เป็นต้น
The course aims to examine the conception pertaining to the protection of
children, women, and family. It will also cover Conventions on the Rights of the Child,
Conventions on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in all forms, as
well as other international legal instruments and principles relating to the protection of
children, women, and family. The class will also study the principle of equitability among
men an women as stipulated in the provisions according to the Constitutione. Additionally,
๒๙

they will learn about various laws specifically provided for the protection of children,
women, and family. Principles of law aiming to protect children, women, and family in
various aspects such as, inter alia, labor protection, projection in justice procedure, and
court proceedings, will be encompassed.
นด ๗๐๑๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาภูมิภาค
๓ หน่วยกิต
LD 7012 International Law and Regional Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบการร่วมมือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภูมิภาค เปรียบเทียบรูปแบบและวิเคราะห์การรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค บูรณาการ
องค์ความรู้ทางกฎหมายและนโยบาย ฝึกวิเคราะห์และกาหนดกรอบกฎหมายเพื่อการพัฒนาภูมิภาคในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน
The class aims to study the concept, theory, and role of international law undr
the framework of regional socio-economic collaboration. Students will learn to compare
patterns and analyze the integration of regional economy, integrate legal knowledge body
and policy, and practice analyzing and identifying the legal framework for regional
development in various aspects: economics, society, and human rights.
นด ๗๐๑๓ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท
๓ หน่วยกิต
การลงทุนระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
LD 7013 Advanced International Investment Law and International Investment
Dispute Resolution by Arbitration
ศึกษาถึง พัฒ นาการของกฎหมายระหว่ างประเทศ เน้นศึ กษาสาขาวิช าการลงทุน ระหว่า ง
ประเทศสนธิสัญญาการลงทุนต่างๆ ทั้งสนธิสัญญาการลงทุนแบบทวิภาคีและพหุภาคี หลักการและมาตรการ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น หลักการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม (Fair and equitable treatment) หลัก Most-favored-nation treatment
หลัก National treatment การเวนคืนกิจการเป็นของรัฐ (Expropriation) เป็นต้น และการระงับข้อพิพาท
การลงทุนระหว่างรัฐและนักลงทุนต่างชาติโดยอนุญาโตตุลาการ
This course examines the development of international law with an emphasis
on the field of international investment, particularly investment treaties, both bilaterally and
multilaterally. Principles and measures of international law about the promotion of
international investment and protection to be discussed in class will include “fair and
equitable treatment,” “most-favored-nation treatment,” “national treatment,”
“expropriation,” among others. International investment disputes between the state and
foreign investors resolved by the arbitrator will also be included.
๓๐

นด ๗๐๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิต
๓ หน่วยกิต
ของคนในชุมชน
LD 7014 Local Government and the Protection of Community Quality of Life
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการคุ้มครองคุณภาพชีวิต บทบาท อานาจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
การจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามกฎหมาย
This course will embrace upon the concepti, theory, and discipline of
protection of quality of life. Students will learn about roles, authority, and duties of local
government as stipulated by the law concerning local administration and its protection for
the local populace’s quality of life. The formulation of provision on the legal protection of
the local populace;s well-being will also be included.
นด ๗๐๑๕ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๓ หน่วยกิต
LD 7015 Law and Cultural Diversity Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมาย นโยบายและการจั ด การสั ง คมที่ มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมในฐานะปัจจัยของ
การพัฒนา (Cultural diversity as a factor in development) บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างการยอมรับ
และเคารพความแตกต่ างทางวั ฒ นธรรมระหว่ างปั จ เจกชนโดยปัจ จั ย ต่า งๆ เช่ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ภาษา
การแต่งกาย วัฒนธรรม เป็นต้น
This course aims to examine the concept, theory, and relationship between
law, policy, and the management of society with cultural diversity. The creation of the body
of knowledge will be based on cultural diversity being an essential factor in development.
The body of knowledge will be integrated in order to create acceptance of and respect for
cultural differences among individuals in terms of ethnicity, language, dress, and culture,
amone many others.
กลุม่ ที่ ๒ กฎหมายธุรกิจ
นด ๗๐๒๐ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
๓ หน่วยกิต
LD 7020 Business Organization Law
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจากัด และสัญญา
การร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และความรับผิดของ
กรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและ ข้าง
น้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ
๓๑

The course examines roles of business organizations in modern business
conduct with emphasis on limited company and joint venture contract. Students will
explore a number of legal theories and concepts pertaining to authority, duties, and
liabilities of board directors and executives, roles of the management and shareholders,
relationships between major and minor shareholders, business expansion of a company, and
business group formation of “affiliated company” type.
นด ๗๐๒๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๓ หน่วยกิต
LD 7021 Consumer Protection Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการ
ต่างๆ ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้ บริโภค การแก้ไ ขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและ
วิธีพิจ ารณาคดีผู้ บ ริ โ ภค กรณี ศึกษาคดีต่า งๆ ที่ เกิด ขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เ กี่ยวกั บการบังคับ ใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้ง ศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
This course deals with history, philosophy, theory, and conception with regard
to consumer protection law, legal measures for consumer protection, solutions or remedies
to damages caused to consumers, and litigation procedure in consumer cases. The course
will relate the students to numerous case studies and problems relating to enforcement of
consumer protection law occurring in Thailand and foreign countries. Problems relating to
consumer protection will also be examined.
นด ๗๐๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
๓ หน่วยกิต
LD 7022 Intellectual Property Law
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลักษณะ
ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาที่ ส าคัญ ศึ กษาเปรี ยบเทีย บกับกฎหมายทรัพ ย์สิ นทางปัญญาของประเทศต่างๆ
ความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ
การกระทาความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
This course will afford an opportunity for students to examine the conception,
theory, and law relating to intellectual property protection and the distinctive characteristics
of intellectual property law. Students will, through a comparative lens, look at intellectual
property law in different countries and international treaties in relation to intellectual
property. The class will also explore case studies revealing wrongful acts against intellectual
property law domestically and abroad while encompassing other pertinent laws.

๓๒

นด ๗๐๒๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
๓ หน่วยกิต
LD 7023 Bankruptcy and Business Reorganisation
ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจาเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการบังคับชาระหนี้และจัดสรรการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชาระ
หนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชาระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่ง
ทั่ว ไป ตลอดจนศึ กษาถึง ขั้ น ตอน กระบวนการ กระบวนพิจ ารณาคดี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และความสั ม พั นธ์ ข อง
มาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และ
ระบบเศรษฐกิจ ในภาพรวม รวมไปถึ งการเข้ ามามีบทบาทของรัฐ ในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ และศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
The course covers the evolution, rationale, and need of the principle of
bankruptcy and business reorganization in order to solve the problems of forcing debtors to
pay their debt obligations and debt allocation in case the debtor is in the state of being
unable to pay debts: the unique and different situations from ordinary measures for the
performance of obligations regularly implemented in the general civil court cases. The class
will also focus on process, procedure, relevant case proceddings, and relaltionships of these
measures with other pertinent laws. Other topics include rights, duties, and roles of all
stakeholders; and overview of the economic system, and the governmental participation in
these procedures. Students will also have a golden opportunity to learn about international
bankruptcy law in a comparative manner.
นด ๗๐๒๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
๓ หน่วยกิต
LD 7024 Settlement of Disputes and Arbitration
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะ
ต่า งๆ ได้ แ ก่ การเจรจาต่อ รอง การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิพ าท การประนี ป ระนอมความและอนุ ญ าโตตุ ล าการ
โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
This course aims to equip students with the fundamental understanding of the
history, philosophy, theory, and conception relating to the settlement of disputes in diverse
genres including negotiation, conciliation, compromise, and arbitration. Students will be
engaged with the study of the actual Thai legal system comparted to foreign one. They will
also have ample opportunity to analyze related problems.
นด ๗๐๒๕ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าขัน้ สูง
๓ หน่วยกิต
LD 7025 Advanced Antitrust Law
เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการป้องกันการผูกขาด และกีดกันทางการค้า
มาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศในการป้องกันและควบคุมการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
๓๓

This course aims to examine the concept, theory, and principle of antitrust and
the prevention of economic sanction. Measures adopted by the Thai and international law
thereof will be addressed.
นด ๗๐๒๖ กฎหมายภาษีและการวางแผนธุรกิจภาษีขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7026 Advanced Tax Law and Tax Planning
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และปั ญ หากฎหมายภาษี อ ากร การจั ด เก็ บ ภาษี กระบวนการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองเอกชนผู้เสียภาษี การวางแผนภาษีทางธุรกิจ ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจ ภาษีเงิน
ได้ และภาษีการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษี
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กรณีศึกษาการจัดทาสัญญาที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี
This course aims to examine the legal concepts, theories, and issues relating to
tax law, tax collection, legal procedure in protecting private taxpayers, and business tax
planning. Students will advance the considerations toward the burden of entrepreneurship,
income, and business taxes. International agreements on repetitive tax collection and tax
relief under legal will be addressed and discussed. Case studies on contracts affecting tax
burden will be also brought into the class discussion.
นด ๗๐๒๗ กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7027 Advanced Industrial Law and Investment
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานและการควบคุมโรงงาน กฎหมายและนโยบายการส่งเสริม
และสิทธิประโยชน์จากการลงทุน สิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวในการลงทุน
This course aims to explore industrial law in terms of indurtial establishment
and control, investment laws and policies in investment and foreign business acts, as well as
the rights and duties of foreigner in investment.
นด ๗๐๒๘ กฎหมายการค้าและการลงทุนขัน้ สูง
๓ หน่วยกิต
LD 7028 Advanced Trade and Investment Law
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการค้าและการลงทุน หลักกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขาย การใช้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต การประกันการเสี่ยงภัย การขอสินเชื่อทางการค้า
การส่งเสริมการลงทุน การจัดหาเงินทุนเพื่อการดาเนินธุรกิจ และการระงับข้อพิพาททางการค้า
This course aims to explore the legal concept and theorires involving trade and
investment, International Sale of Goods (CISG) and related transactions both in domestic and
international planes. Topics to be covered in discussions and materials will include
commercial contract, letter of credit, risk insurance, trade credit, investment promotion, fund
raising for business conduct, and settlement of trade disputes.
๓๔

นด ๗๐๒๙ กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์
๓ หน่วยกิต
LD 7029 Law and Logistic Management
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารและการจัดการโลจิสติกส์ กระบวนการทางโลจิสติกส์
คลังสินค้าและการขนส่ง ห่วงโซ่ คุณค่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎเกณฑ์การ
ขนส่งและการขนส่งระหว่างประเทศ
In this class, the students will explore conception and theory concerning
logistic administration and management. The business chain and value, logistic procedure,
warehouse, and a variety of transportation forms will be addressed.
นด ๗๐๓๐ กฎหมายกับการบัญชีขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7030 Advanced Law and Accounting
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการยื่นงบดุลรายปี การชาระภาษีทางบัญชี
ตามประมวลรัษฎากร ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี หน้าที่การจัดทาบัญชี
บทบาท จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ตลอดจน
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแง่มุมของการบังคับใช้กฎหมายกับศาสตร์ทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็นหลักการทั่วไปทาง
บัญชี แนวความคิดเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย การตีราคาและการคานวณค่าราคาต่างๆ
The course will advance the students with the conception and theory about
the relationship of the annual balance sheet, tax payment in accounting in compliance with
fiscal code. Topics consist of law and acts relating to auditing, accounting preparation, roles,
ethics, and responsibilities of the auditor, and auditor certificate. The students will also
explore the relationship between different dimensions of law enforcement and accounting
in terms of general accepted accounting principles (GAAP), conception about credit and
debit account, as well as estimate and calculation of prices.
นด ๗๐๓๑ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7031 Advanced Law on Securities and Securities Market
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทาอัน ไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจาก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) และตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
The course examine the conception and theory about the financial market and
investment market, securities, stock market, the function of Securities and Exchange
Commission, Thailand (SEC Thailand), stock trade in the stock market, stock business, unfair
treatment relating to stock trade, equity instruments, fixed income securities, derivatives,
๓๕

and legal problems caused by future mardet contract, Thailand Future Exchange (TFEX) and
Agricultural Features Exchange of Thailand (AFET).
นด ๗๐๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7032 Advanced Financial Institutions Law
บทบาทและอานาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการดาเนินภารกิจอัน
พึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
การกากับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน การควบคุมธนาคารพาณิชย์ พัฒนาการที่สาคัญในระบบสถาบัน
การเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ นิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา ศึกษาถึงธนาคารพิเศษ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บทบาทของธนาคารกลางกับสถาบันการเงินต่างประเทศ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันระหว่างสถาบันการเงินภายในประเทศกับต่างประเทศ และระหว่างประเทศ
และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
This course will emphasize on the roles and authority of Bank of Thailand
(BOT). Its objectives are to perform its duties in order to maintain stability of finance and
financial institution systems. BOT is also in charge of supervising and monitoring financial
institutions and controlling commercial banks. Significant development in financial
institutions includes commercial banks, funding companies, Crédit Foncier, and other juristic
persons announced by the minister in the Government Gazette will be examined. The
students will be introduced into special types of banks, that is, Government Savings Bank,
Government Housing Bank, and Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The
course will also embrace roles of the central bank and foreign financial institution,
International Monetary Fund (IMF), the relationship between local and foreign financial
institutions and international financial institutions, as well as the impacts on the national
economy.
นด ๗๐๓๓ กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7033 Advanced Commercial Law
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกฎหมายพาณิชย์ ความสาคัญของกฎหมายพาณิชย์ที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ของประเทศ หลั กกฎหมายพาณิช ย์ของต่างประเทศและของไทย พัฒ นาการกฎหมายพาณิช ย์
การอนุญาโตตุลาการในทางการพาณิชย์ รูปแบบของนิติกรรมสัญญาพิเศษที่มิได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เช่น การทาสัญญาลิสซิ่ง ธุรกิจแฟคเตอริ่ง กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม
(Consortium) ทรัสต์ เป็นต้น
This course aims to explore the fundamental concepts and theories relating to
commercial law and its importance on the nation’s economic development. The topics will
๓๖

cover principles of commercial law both in foreign countries and Thailand, the evolution of
commercial law, and arbitration in commercial transactionse. The students will also learn
about formats of juristic act in special contracts which do not normally exist in the Civil and
Commercial Code of Thailand, for examples, leasing factoring business, joint venture,
consortium, and trust.
นด ๗๐๓๔ ปัญหากฎหมายธุรกิจขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7034 Selected Problems in Business Law
สัมมนาด้วยการนาเอาประเด็นที่เป็นปัญหาที่เป็นรากฐานทางกฎหมายธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์โดย
ใช้ความรู้ที่ศึกษากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การหาหัวข้อในการทา
วิทยานิพนธ์
This seminar will focus on debating issues concerning Business Law. The
students will be given and ample opportunity to perform analyses based on the knowledge
gained from and experiences transferred by the expert instructor. This seminar will
coordinate student research and writing on topics which will eventually lead to their
dissertations.
กลุม่ ทื่ ๓ กฎหมายเอกชน
นด ๗๐๔๐ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7040 Advanced Civil Contracts and Torts Law
ศึ ก ษาประวั ติ ทฤษฎี และแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ่ ง ลั ก ษณะสั ญ ญา ข้ อ สั ญ ญา
ที่ไ ม่เ ป็ น ธรรม ความส าคั ญของสั ญญา และพั ฒ นาการของสั ญญาในระบบกฎหมายแต่ ล ะระบบ รวมถึ ง
องค์ประกอบที่สาคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้น
ผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎี
และความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
This advanced course focuses on the history, theory, and conception of
Contract. Topics of discussion include unfair contract terms, significance of contracts, the
evolution of contracts in each legal regime, essential elements of contracts, terms and
conditions in contract formation, contract interpretation, as well as the effect and invalidity
of contract. Simultaneously, Students will also explore the history, theory, and conception
relating to torts. Topics to be covered include theoretical and fundamental principle on
liabilities for torts, burden of proof, plea in defense, and damage remedy. There will also be
some comparative analyses between law of torts in Thailand and other countries.
๓๗

นด ๗๐๔๑ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
๓ หน่วยกิต
LD 7041 Theory of Private Law
ศึกษาแนวความคิดอันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่ง แนวความคิดทางกฎหมายแพ่ง
ที่เข้าสู่ระบบกฎหมายนานาประเทศ และมีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณิชย์ การนาแนวคิด
อันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่งมาอธิบายหลักการเกี่ยวกับเสรีภาพในทรัพย์สิน หลักกรรมสิทธิ์
เอกชน หลักการครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งการจากัดสิทธิดังกล่าว
ที่ปรากฏใน
รูปของกฎหมาย ที่ใช้ควบคุมสังคมและกาหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม โดยศึกษาทั้งใน
เชิงทฤษฎีความรับผิดในทางแพ่งที่มีลักษณะทั่ว ๆ ไปในเชิงการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชนและใน
เชิงความรับผิดในการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
Class sessions will provide an overview of conception which is the fundamental
principle and theory of civil law. Students will learn about the introduction of the civil law
concept to the international legal system, which subsequently great impact on public law
and commercial law. This course will employ the civil law concept in explaining the basic
principle of liberty in property, private rights, and property possession the principles
implemented to control the society and identify rights, duties, and responsibilities of a
person in the society. Students will also delve into the theory of civil liabilities relating to
private rights and liberty control, and liabilities for conduct not in good faith.
นด ๗๐๔๒ ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓ หน่วยกิต
LD 7042 Problems in Civil and Commercial Law
ศึ ก ษาปั ญ หาส าคั ญ ในเรื่ อ งต่ า งๆ ของกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ นปั จ จุ บั น และศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายของต่ า งประเทศในประเด็น ปั ญหานั้ น ๆ รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ
This course aims to examine important matters related to the present civil and
commercial law. Students will also learn, through comparative lens, about the civil and
commercial law of other countries in relevant issues. This course will create a window of
opportunity for them to analyze problems and figure out solutions for dealing with such
problems.
นด ๗๐๔๓ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓ หน่วยกิต
LD 7043 Theory and Principles of Civil Procedure Law
ศึกษาประวัติ ปรัช ญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ระบบ
การพิจ ารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์ พัฒนาการใหม่ของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓๘

The course covers the history, philosophy, theory, and conception of civil
procedure law. The proceeding system of the civil court in Thailand will be compared with
those of other countries. Students will analyze the modern development of civil procedure
law to find out some guidelines and use them in adjusting the Thai law in accordance with
current situations.
นด ๗๐๔๔ ปัญหากฎหมายแพ่งขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7044 Selected Problems in Civil Law
สัมมนาด้วยการนาเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายแพ่ง เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การหาหัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์
In this seminar, students will raise and discuss issues concerning Civil Law. They
will analyze these issues based on knowledge and experiences of guest lecturer. This
seminar will coordinate student research and writing on topics which will eventually lead to
their dissertations.
กลุม่ ที่ ๔ กฎหมายมหาชน
นด ๗๐๕๐ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7050 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
ศึกษากาเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิ ดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ
แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม(Constitutionalism) และแนวความคิดสังคมนิยม โดยเน้นการศึกษา
รูปแบบของรัฐบาล (Form of government) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประธานาธิบดีระบบกึ่งประธานาธิบดี
ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสังคมนิยม โดยจะเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของรัฐบาลแต่ละรูปแบบเพื่อ
เป็ น แนวทางในการศึกษาปั ญหากฎหมายรัฐ ธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย แนวความคิดว่าด้ว ย
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
This course offers a survey of the origin and evolution of conception about
state and different political systems, particularly consititutionalism and socialism. Emphasis
will be placed on the form of government in four systems: presidential, semi-presidential,
parliamentary, and socialist. Particular focus on each form of government will provide
guidelines for the students to examine issues relating to constitutional law and political
institutions in Thailand. Students will also learn about the concept which considers the
Constitution as the highest law of the land, the constitutionality control of legal provisions,
as well as examining principles of individual rights and individual liberty protection, and
other independent body established in accordance with the Constitution.
๓๙

นด ๗๐๕๑ กฎหมายปกครองขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7051 Advanced Administrative Law
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการ
ใช้การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้ว ยการกระทาทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสั ญญาทาง
ปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง
This course is and advanced examination of the history, background, and
feature of administrative agencies and administrative law. Topics encompassed in this course
will be: the origin, the application, and the interpretation of administrative law; theory about
administrative actions; principles of law relating to administrative agreement; and principles
of administrative liabeilities.
นด ๗๐๕๒ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓ หน่วยกิต
LD 7052 Administrative Procedure Law
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ความหมายและ
ขอบเขตของคดีปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบคาฟ้องในคดีปกครอง
เงื่อนไขการฟ้องและการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราวการพิพากษา ตลอดจน
การบังคับตามคาพิพากษา ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ของต่างประเทศ
This course will give the students a basic concept of administration under the
control of judicature: the definition and scope of administrative cases, the basic principle of
administrative case procedures, injunction, sentence, and enforcement of judgment.
Students will also study, analyze, and compare the administrative procedure law in Thailand
and other countries.
นด ๗๐๕๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ
๓ หน่วยกิต
LD 7053 Administrative Structure and Personnel Law
ศึกษาการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายปกครองว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประวัติการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศตะวันตกและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย
ตลอดจนโครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย
The course examines the structural organization of the administration pertaining
to administrative order, history of administrative order in western countries and in Thailand,
as well as the structure and problem of administrative practice in Thailand.

๔๐

นด ๗๐๕๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
๓ หน่วยกิต
LD 7054 People Participation and Public Decision Making Process
ศึกษาข้อความคิด หลั กการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริห ารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตย
สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตั ดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทั้ง ศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
The students will investigate the basic concept, fundamentals of democratic
administration, cause and change of government decision-making procedure at the present
time, as well as the concept and principle of public participation in government decisionmaking procedure. Students will be introduced to format, regime, and effect of public
participation law, as well as a closer attention to real-life prolems and public participation
procedure in Thailand.
นด ๗๐๕๕ สิทธิมนุษยชน
๓ หน่วยกิต
LD 7055 Human Rights
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาและอุปสรรค
ในทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนในการ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยเปรี ยบเทีย บกั บมาตรฐานสากล เพื่ อให้ การคุ้ม ครองและปกป้ อ ง
สิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ
This course allows the students to explore the history, philosophy, theory, and
conception relating to human rights. The class aims to examine problems and obstacles in
practice, roles and guidelines of international organizations, as well as public and private
organizations for the promotion and protection of human rights. To cover comprehensive
aspects of human rights protection, the course will provide the students with a comparative
analysis on human rights law as well as regulations and code of practice relating to
procedure of justice between Thailand and the universal standard.
นด ๗๐๕๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
๓ หน่วยกิต
LD 7056 Theory and Principles of Public Law
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒ นาการของปรัชญากฎหมาย
แนวความคิด และทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎีของ
กฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์เรื่องหลักประชาธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจรัฐ
นิติรั ฐ การใช้อานาจรั ฐ แนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อานาจรัฐ และนิติวิธีในทาง
กฎหมายมหาชน รวมทั้ง ศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
๔๑

Students will study the meaning and taxonomy of public law, evolution of
philosophy of public law, conception and theory of public law in different eras, especially
those of the present time. This course will emphasize the principle of democracy, the
principle of the separation of power, ‘Rechtsstaat”, and the exercise of state’s power. The
course will also provide concepts relating to the scope and control of state’s power. Juristic
method according to public law together with the evolution and problematic situations of
public law in Thailand will be closely examined.
นด ๗๐๕๗ หลักกฎหมายการคลัง
๓ หน่วยกิต
LD 7057 Principles of Public Finance Law
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้
สาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษี
อากรในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอานาจของ
รัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ
This course will focus on the theory of public finance law. It will revolve
around the general principles of budgeting, taxation, and public debt. The class will also
study theories of public monetary and fiscal policy; monetary and fiscal measures; and
taxation in the formulation of such theories. In addition to the general principle and theory,
the class will look at concepts relating to parliamentary and governmental power in
controlling the public money and finance.
นด ๗๐๕๘ การบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ
๓ หน่วยกิต
LD 7058 Administration of Juristic Act and Contract of Government
หลักกฎหมายว่าด้วยการทานิติกรรมและสัญญาของรัฐ กระบวนการและรูปแบบของนิติกรรม
และสัญญาภาครัฐ ประเด็นสาคัญในการเจรจาต่อรองทานิติกรรมและสัญญาภาครัฐ องค์กรในการทานิติกรรม
และสัญญา สัญญาสัมปทาน หลักการบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ
The course provides the students with an overview of juristic act and contract
of government administration in terms of principles, procedures, formats, and important
issues in negotiation. The students will be exposed to organizations responsible for
preparations of juristic act and government administration, concession contracts, as well as
administrative principles of juristic act and government administration contracts.
นด ๗๐๕๙ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอานาจ
๓ หน่วยกิต
LD 7059 Public Services and Decentralization Law
ทฤษฎีบริการสาธารณะ หลักการกระจายอานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการสาธารณะกับ
การกระจายอานาจ ความหมายของบริการสาธารณะ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ บทบาท
๔๒

อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริ การสาธารณะตามหลักการกระจายอานาจ รูปแบบ
การให้บริการสาธารณะบางประเภท
This course includes the theory of public services, principles of
decentralization, relationship between public services and decentralization, definition of
public services, organizations involving public services, roles and authority of local
administration in public services, and forms of some public services.
นด ๗๐๖๐ การเงิน การคลัง และภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ หน่วยกิต
LD 7060 Public Finance and Taxation of Local Government
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการคลังมหาชน นโยบายการเงินของรัฐ และขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมทางการเงิน การคลังของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
The course will investigate the conception, theory, and principles of public
finance. Topics include the financial policies of the state and the local government. The
general principles of budgeting, taxation, expenses spent by the state and local government,
as well as control of public finance, public treasury, and local government, will be examined
and analyzed.
นด ๗๐๖๑ กฎหมายว่าด้วยที่มาและการควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ
๓ หน่วยกิต
LD 7061 Acquisition and Control of the Legislature Law
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติ การเลือกตั้ง การแต่งตั้ง รูปแบบรัฐสภา การ
เข้าสู่สมาชิกรัฐ สภา ระบบพรรคการเมืองและบทบาทพรรคการเมือง อานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระด้าน
การเลื อ กตั้ง กระบวนการควบคุ มการใช้ อ านาจฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติ ข้ อ บัง คั บ การประชุ ม รัฐ สภา และระบบ
การลงคะแนนเสียง
This course will track down the conception and thory regarding the origin of the
legislature, election, appointment, parliamentary format, parliamentary membership,
political system, and roles of political parties. The students will also explore the authorities
and duties of the independent election commission, control procedure of the legislature,
bylaws of the parliamentary meeting, and voting system.
นด ๗๐๖๒ ปัญหากฎหมายมหาชนขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7062 Selected Problems in Public Law
สัมมนาด้วยการนาเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายมหาชน เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษา
กับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การหาหัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์
The course aims to interesting issues relating to public law for analysis. These
issues will be analyzed by applying the knowledge and experiences of the specialist lecturer.
๔๓

This seminar will coordinate student research and writing on topics which will eventually
lead to their dissertations.
กลุ่มที่ ๕ กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นด ๗๐๗๐ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓ หน่วยกิต
LD 7070 Theory and Principles of Criminal Procedure Law
ศึ ก ษาประวั ติ ปรั ช ญา ทฤษฎี และแนวความคิ ด ของกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
กระบวนการดาเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี การจับ การค้น การควบคุมตัว การควบคุม และตรวจสอบ
การใช้อานาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาททนายความ การคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาคดีอาญา กระบวนการดาเนินคดีในศาล พยานหลักฐาน การคุ้มครองพยาน
กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
This introductory course will provide Students with history, philosophy, theory,
and conception of the principles of criminal procedure law. Students will also learn about
pre-trial litigation procedure which encompasses arrest, search, and detention. Other topics
of discussion include monitoring investigators; exercise of their powers, discretion of
prosecutors, roles of attorneys, protection of rights and liberty of the accused, litigation
procedure in court, evidentce, witness protection system, trial procedure in court, and
enforcement of punishment in both Thai and foreign systems.
นด ๗๐๗๑ กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7071 Advanced Law of Evidence
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน
และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งในคดีอาญาและ
คดีแพ่ง หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน การคุ้มครองพยานและการนาความรู้ทาง
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี
This course covers the history, philosophy, and conception of the law on
evidence from both inquisitorial and accusatorial systems. Criteria and procedure relating to
proving legal facts both in civil and criminal cases, principles of admissibility, evidence
weighing, and witness protection will be examined. Applications of forensic science to
investigation, case consideration, and judgment are also included.
นด ๗๐๗๒ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๓ หน่วยกิต
LD 7072 Criminal Justice Administration
ศึกษาปรัชญาการดาเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกาหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับ งาน
๔๔

ยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนว
ทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
This course aims to examine the operation of agencies in criminal justice
procedure as well as the structure and system of criminal justice administration. The class
will delve into legal policy and measure formulation relating to the work of the criminal
justice, as well as coordination and cooperation among network in the justice procedure
both internally and nationally. Students will learn about how these work units function
together, their monitoring system, and performance evaluation. Problems of justice
administration, the solutions, and public participation in criminal justice administration will
be discussed.
นด ๗๐๗๓ ปัญหากฎหมายอาญา
๓ หน่วยกิต
LD 7073 Problems in Criminal Law
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สาคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้ง
ความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
This course aims to analyze crucial matters in criminal law, both substantive
and procedural. Transnational criminal cases and the conception of the United Nations (UN)
relating to criminal law will also be examined.
นด ๗๐๗๔ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7074 Advanced Criminology and Penology
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สาคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไข
ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ศึ ก ษาทฤษฎี และวิธี ป ฏิ บั ติ ใ นการลงโทษผู้ ก ระท าความผิ ด มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะที่สาคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษ วิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และ
ปรัชญาการลงโทษอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิ บัติต่อผู้กระทาความผิด กระบวนการและ
ระบบการปฏิบั ติ ต่อ ผู้ กระท าความผิ ดอาญาในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุ มการศึ กษาอาชญากรรมผู้ กระท า
ความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผู้กระทาความผิดทั้งทางด้านสังคม
The class aims to analyze and evaluate important questions with regard to
criminology and the solutions. The course will offer the students some useful theories and
practices in punishing offenders and in implementing efficient punishment measures. They
will also learn how to evaluate significant suggestions for the reformation of the punishment
system, the evolution of penology, the philosophy of criminal punishment, objectives of
punishment, and offender treatment. In-class discussion will also vover the procedure and
๔๕

system of offender treatment at different stages of the process, and examination of
offenders’s crime, and measures employed in punishing offenders both socially and legally.
นด ๗๐๗๕ การบริหารงานยุติธรรมขั้นสูงและความมั่นคงทางสังคม
๓ หน่วยกิต
LD 7075 Advanced Criminal Justice Administration and Social Safety Nets
ทฤษฎี หลักการในการบริหารงานยุติธรรม และความมั่นคงทางสังคม การกาหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กรในระบบงานยุติธรรมและความมั่นคงทางสังคม ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
ในการบริหารงานยุติธรรม รวมทั้ง การประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่ างๆ ในการดาเนินงาน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
This course will consider the theory and principle of justice administration and
social security nets. Topics of in-class discussions will comprise goal establishment and
objectives of government agencies in the system of justice administration and social safety
net; problems, obstacles, and limitations of justice administration; as well as coordination
and collaboration between different agencies in operation at national and international
levels.
นด ๗๐๗๖ กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LD 7076 International Criminal Justice
วิวัฒ นาการและกฎเกณฑ์ ของกฎหมายอาญาระหว่า งประเทศ การประสานความร่ว มมื อ
ในการปราบปรามและป้ อ งกั น การกระท าความผิ ด อาญาระหว่ างประเทศ และการก่อ การร้า ย องค์ การ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กลไกที่ใช้บังคับเกี่ยวกับอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ กระบวนการยุ ติธ รรมในคดีอาญาระหว่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค องค์คณะ
พิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ และศาลอาญาระหว่างประเทศ
The course will focus on the evolution and criteria of international criminal law,
mutual cooperation in suppression and prevention against international delinquency, and
terrorism. Topics will also include international crime organizations, extradition procedure,
mechanisms used in enforcement of international delinquency, international criminal justice
procedure law at national and regional levels, the panel considering international
delinquency case, and International Criminal Court (ICC)
นด ๗๐๗๗ กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7077 Advanced Economic Crime
ความหมาย ลั ก ษณะ ประเภท และรู ป แบบของอาชญากรรมเศรษฐกิ จ ผลกระทบของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ต่ อความมั่น คง เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ ปัญหา อุปสรรค ข้ อจากั ด
มาตรการ และกลไกของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
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This course will consider the definition, characteristics, category, and format of
economic crime. Topics of discussion are the impacts of economic crime upon the nation’s
stability, economics, and society; problems, obstacles, limitations, measures, and
mechanisms, of the state in law enforcement for economic crime prevention and
suppression.
นด ๗๐๗๘ ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี
๓ หน่วยกิต
LD 7078 Crime of Juvenile and Woman
แนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี สาเหตุและปัจจัยแห่งการกระทา
ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี กระบวนการดาเนินคดีอาญา การปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ การค้าแรงงาน การค้าประเวณี ปัญหาการละเมิดสิ ทธิเด็ก เยาวชน และสตรี นโยบายและ
ภารกิจของศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี แนวทางการลดการกระทาความผิด และการฟื้นฟูสภาพเพื่อ
คืนสู่สังคมปกติ
The class will examine the conception and theory in protecting the rights of
children, juveniles, and women. Topics include causes and factors of wrongful acts
performed by children, adolescents, and women. The course will progress toward the
litigation procedure of criminal cases; the suppression of human trafficking; labor trafficking;
prostitution; problems relating to child, juvenile, and woman abuse; policy and task of the
Centre for child, juvenile, and woman welfare and safety; guidelines for reduction of
wrongful act; and rehabilitation program so that wrongdoers can return to the community.
นด ๗๐๗๙ กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ
๓ หน่วยกิต
LD 7079 Criminal Punishment Process and Probation
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ เศรษฐศาสตร์กับแนวคิดว่าด้วย
การลงโทษ ประสิ ท ธิ ภ าพในการลงโทษทางอาญา กระบวนการลงโทษทางอาญาที่ เ หมาะสมตามหลั ก
สิทธิมนุษยชน แนวทางที่เหมาะสมในการคุมประพฤติ วิธีการดาเนินการคุมความประพฤติ และการติดตามผล
This course will examine the conception and theory relating to criminal
punishment and probation. The class will also delve into economisc and the conception
about punishment, efficiency of criminal punishment, procedure of criminal punishment
according to the principles of human rights, appropriate guidelines in probation, and
methodology of probation undertaking, and, the follow-up process.
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นด ๗๐๘๐ ปัญหากฎหมายอาญาและบริหารการยุติธรรมขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7080 Selected Problems in Criminal Law and Justice Administration
สัมมนาด้วยการนาเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายอาญาและบริหารการยุติธรรม เพื่อวิเคราะห์โดยใช้
ความรู้ที่ศึกษากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การหาหัวข้อในการทา
วิทยานิพนธ์
The course will analyzed the legal issures relating to criminal law and justice
administration based on the knowledge gained from and experiences transferred by the
expert instructor. This seminar will coordinate student research and writing on topics which
will eventually lead to their dissertations.
กลุม่ ที่ ๖ กฎหมายระหว่างประเทศ
นด ๗๐๙๐ กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LD 7090 International Economic and Trade Law
ศึกษาถึงระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนา โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงระบบ
กฎหมายและกลไกของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากลและในระดับ
ภูมิภ าค รวมทั้ ง ศึก ษาวิ เคราะห์ ถึงผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่า งประเทศในด้ านต่ างๆ และ
ผลกระทบต่อประเทศกาลังพัฒนาและประเทศไทย
This course features the examination of the international economic legal
systems which are used as to govern international trade, international finance and
investment, and development, with emphasis on the legal systems and mechanisms of
international economic law at both the universal and the regional levels. The class will also
study and analyze the impact of international economic law in great extent. Significant
effect on developing countries including Thailand will be also thoroughly explored.
นด ๗๐๙๑ กฎหมาย มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LD 7091 International Humanitarian Law
ศึ ก ษาถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของกฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่ า งประเทศ บทบาทของ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นของกฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
อาทิ กฎในการสู้รบของฝ่ายพลรบและพลเรือน กฎในการใช้อาวุธในทางทหาร รวมทั้ง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานะและการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม พลเรือน สายลับ นักข่าว และผู้ลี้ภัย เป็นต้น อีกทั้งสนธิสัญญาอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพลเรือนในภาวะสงคราม
This course will introduce the students to the history and background of
international humanitarian law. The class will consider roles of the International Committee
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of Red Cross (ICRC). Also discussed in class will be criteria and exceptions of international
law relating to war, e.g. rules for the fighting of soldiers and civilians, rules for military
weapons, etc. Other topics include the principle of law relating to status and treatment of
captives, civilians, spies, journalists, and refugees, etc. Other treaties relevant to civilian
protection during war will be also highlighted.
นด ๗๐๙๒ กฎหมายทะเล
๓ หน่วยกิต
LD 7092 Law of the Sea
ศึกษากฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับอาณาเขตทางทะเล ตลอดจนปัญหาการแบ่งอาณาเขตทางทะเล
ของประเทศที่มีอาณาเขตตรงข้ามกันหรือประชิดติดกัน แนวทางระงับข้อพิพาทเขตแดนทางทะเล วิเคราะห์
ปัญหาการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนปัญหากฎหมายทะเล
ต่างๆ ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้ง ปัญหากฎหมายอัน
เกี่ยวกับสิ ทธิและหน้ าที่ของรั ฐชายฝั่ งที่มีในอาณาเขตทางทะเลต่างๆ เช่น ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ ไหล่ ท วี ป ทะเลหลวง พร้ อ มทั้ง ศึก ษาความเป็ นมาและแนวความคิด ของการจั ด ตั้ง เขตดัง กล่ า ว
นอกจากนั้ นจะเป็ น การศึกษาถึงหลั กและข้อ ยกเว้นของหลักการแสวงหาประโยชน์จากมรดกร่ว มกันของ
มนุษยชาติจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในทะเล
The class will discuss the criteria and problems enforced with teritorial sea
which are in either an adjacent (median/equidistantline) or and opposite coastal alignment
(equidominant line). Students will examine guidelines about the dispute settlement relating
to maritime boundary. The problems relating to the maritime boundary between Thailand
and its neighboring countries will be raised for discussion. By contrast, students will also look
into problems of different laws of the sea submitted to the International Court of Justice
and International Tribunal for the Law of the Sea. The course will consider legal problems
relating to rights and duties of coastal states with sea areas, for instance, territorial seas,
exclusive economic zone, continental shelf, high seas, etc. The background and conception
of such zone establishment will be examined. Furthermore, the principle of and exception
to all human beings’ use of joint heritage from natural resources both animate and
inanimate in the sea will be investigated.
นด ๗๐๙๓ กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LD 7093 International Organization Law
ศึกษาโครงสร้างและการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ ทบวงการชานาญพิเศษ ที่มี
ความสาคัญและที่มีบทบาทต่อสังคมโลกในปัจจุบัน อาทิ องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น
รวมทั้ง ศึกษากฎเกณฑ์ขององค์การดังกล่าว ตั้งแต่การเป็นสมาชิก การลงคะแนนเสียง กลไกการบังคับรัฐให้
ปฏิบัติตามพันธกรณี และการระงับข้อพิ พาท ตลอดจนสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดขององค์การระหว่าง
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ประเทศ ศึกษาความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติการของสหประชาชาติในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้ง
ความพยายามของสมาชิกของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่จะพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศและตราข้อตกลง
ที่จ ะส่ งเสริ มการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมระหว่างประเทศ ความเกี่ยวข้องสั มพันธ์ขององค์การระหว่าง
ประเทศกับประเทศไทย
This course will explore the structure and operation of international
organizations, specialized agencies, which are important and play leading roles in the current
word, for example, the United Nations (UN), World Health Organization (WHO), etc. Students
will examine the criteria of these organizations ranging from membership, voting,
mechanisms forcing different states to abide by the obligations, and settlement of disputes.
They will also delve into the right, duties, and responsibilities of these international
organizations. Sucesses and failures of the UN in its operation both in the past and at
present will be investigated. Another involves the endeavor of UN General Assembly in
developing international law and formulating agreements in order to promote international
socio-economic development. The relationship between these international organizations
and Thailand will be also discussed.
นด ๗๐๙๔ กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
๓ หน่วยกิต
LD 7094 Law of Treaties
ศึ ก ษากฎเกณฑ์ ร ะหว่ า งประเทศที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ตราสารระหว่ า งประเทศที่ มี ส ถานะเป็ น
สนธิสัญญา หลักเกณฑ์การแยกตราสารระหว่างประเทศอื่นที่มิใช่สนธิสัญญาออกจากสนธิสัญญา อีกทั้งศึกษา
หลั ก เกณฑ์ ต ามอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญา ค.ศ. 1969 รวมถึ ง กระบวนการท า
สนธิสัญญา การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญา การเคารพสนธิสัญญา การตีความสนธิสัญญา การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสนธิสั ญญา การระงับ และการยกเลิ ก การใช้บังคั บสนธิ สั ญญา สนธิสั ญญากับคดี พิพาทที่ขึ้น สู่ ศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และศาลระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
The class will study international criteria which are used in the enforcement of
international agreements. The criteria used in differentiating non-treaty international
credentials from the treaty ones will be also examined, especially those criteria stipulated
by Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Students will also explore treaty
preparations, enforcement of treaties, respect for treaties, interpretation of treaties, treaty
amendments, discontinuation and repeal of treaty enforcement, treaties and legal disputes
submitted to the International Court of Justic, international arbitrator, and other pertinent
international courts.
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นด ๗๐๙๕ กฎหมายการทูตและการกงสุล
๓ หน่วยกิต
LD 7095 Law on Diplomatic and Consular Relations
ศึกษาประวั ติความเป็ น มาของการทูตและการกงสุ ล กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ใช้บังคั บ
การดาเนินความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุลทั้งที่เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ที่อยู่
ในอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 และอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์
ทางกงสุล ค.ศ. 1963 หลักเกณฑ์ว่าด้วยความคุ้มกันทางการทูตและการกงสุล หลักเกณฑ์ความละเมิดมิได้ใน
ตัวบุคคล สถานที่ เอกสาร และบรรณสาร
The students will study the history and background of diplomat and consul.
They will also explore international criteria which are enforced with diplomatic and consular
relations, which are treated as international customs and criteria stipulated in Vienna
Convention on Diplomatic Relations 1961 and Vienna Convention on Consular Relations
1963. Criteria for diplomatic and consular immunity, and criteria for non-violations against
diplomatic persons, premises, documents, and archives will be discussed.
นด ๗๐๙๖ กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาค
๓ หน่วยกิต
LD 7096 Regional Economic Integration Law
ศึก ษาเหตุผ ล ความเป็ น มา และความจ าเป็ นของการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ประวั ติแ ละ
โครงสร้างของสหภาพยุโรป และมาตรการภายในต่างๆ อาทิ มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้า มาตรการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณภาพการศึ กษา มาตรการส่ ง เสริ มการลงทุ น และมาตรการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ศึ ก ษา
เปรียบเทียบแนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน วิเคราะห์หลักกฎหมาย มาตรการที่มีอยู่
เดิม และท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียน และความเป็นไปได้ในการพั ฒนารูปแบบความร่วมมือในด้านต่างๆ
เช่น สหภาพยุโรป
The class will study rationale, background, and needs for economic integration.
They will also explore the history and structure of Europe Union (EU). Also emphasized in
this course are internal measure of economics and trades, educational quality improvement,
investment promotion, and society and culture. In contrast to EU context, students will have
great opportunity to comparatively look at the economic union concept in ASEAN context.
They will also analyze the principles of existing law and measures as well as gestures of
ASEAN country members. The feasibility of collaborative form development like those of EU
is also investigated.
นด ๗๐๙๗ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ
๓ หน่วยกิต
LD 7097 International Aviation and Space Law
ศึกษาแนวคิด กฎหมาย และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ ที่มา
ของกฎหมายอากาศระหว่างประเทศและกฎหมายอวกาศ อนุสั ญญาต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศ
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ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การเดินอากาศ การรับขนทางอากาศ ระบบความรับผิ ดและการเยียวยาผู้เสียหาย และ
สัมมนาปัญหากฎหมายต่างๆ ที่เกิดจากการเดินอากาศระหว่างประเทศ การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
และกฎหมายอวกาศ
This course explores the conception, regulations, and international law, relating
to international aviation and space. Students will track the background of International Air
Law and Space Law, numerous conventions, and relevant international organizations. They
will also consider the criteria about aviation, carriage by air, as well as systems of liabilities
and remedies for damages. In addition to lecture sessions, students will be engaged in
seminars on different problems caused by international aviation, international carriage by air,
and Space Law.
นด ๗๐๙๘ กระบวนวิธีการดาเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LD 7098 International Commercial Litigation
ศึก ษาแนวคิ ด และที่ม า และพลวั ตของการด าเนิ น คดี ท างพาณิช ย์ ระหว่า งประเทศ ศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บกฎหมายไทยกั บ กฎหมายต่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยหลั ก การเลื อ กใช้ ก ฎหมายในนิ ติ สั ม พั น ธ์ ที่ มี
องค์ประกอบต่างชาติแทรกซ้อน หลักการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษาต่างประเทศ รวมถึงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการทาให้หลักการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะเดียวกันตามรูปแบบ อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วย
ข้อตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 และอนุสัญญาบรัสเซลว่าด้วยเขตอานาจศาลและการยอมรับคาพิพากษาศาล
ต่างประเทศ ค.ศ. 1968 หลักการออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว อาทิ มาตรการป้องกันการฟ้องคดีหลายศาล
และมาตรการอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศ
The class will explore the conception, rationale, and dynamic of international
commercial litigation. Students will, in a comparative manner, study Thai and international
law pertaining to the principle of law selection in juristic relations with foreign intervention.
Students will examine the principles of recognition and enforcement of judgments in
another contractual state. They will also look at the feasibility of making such principle in
compliance with The Hague Convention on Choice of Court Agreements 2005 and Brusses
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters 1968. The class discussion will also cover the principle of temporary protection,
such as preventive measures against multi-courst litigation and legal execution measures of
properties abroad.
นด ๗๐๙๙ ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7099 Selected Problems in International Law
ศึกษาถึงมิติต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ (Legal Dimensions of International
Law) ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการศึกษาแบบวิเคราะห์ในเนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมาย
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ระหว่างประเทศ เช่น มิติกฎหมายในด้านบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในบังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การใช้และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง ผลของกฎหมายระหว่างประเทศใน
แง่มุมต่างๆ
This course will address current issues about international law for their analysis
based on the knowledge gained from and experiences of specialist instructor. It will also
coordinate student research and writing on topics which will eventually lead to their
dissertations.
กลุ่มที่ ๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม
นด ๗๑๑๐ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7110 Natural Resources and Environmental Law
ศึก ษาประวั ติ ปรั ช ญา ทฤษฎี และแนวความคิ ดเกี่ย วกั บกฎหมายการอนุ รัก ษ์แ ละการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม วิธี พิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อมและศาลซึ่งพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
This course aims to equip students with fundamental knowledge on the history,
philosophy, theory, and conception concerning conservation and utilization of natural
resources and environment. The class will investigate a number of emerging case studies
and problems relating to the enforcement of natural resources and environmental law. The
course will also include the settlement of environmental disputes, litigation procedure
inenvironmental cases, the structure of courts which consider environmental cases, as well
as analyzing relevant-problems.
นด ๗๑๑๑ กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7111 Public Participation and Environmental Management Law
ศึกษาหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายกับการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชน สิ ท ธิ และหน้ า ที่ ข องประชาชนและองค์ ก ารพั ฒ นาเอกชนในการมี ส่ ว นร่ ว มจั ด การ
สิ่งแวดล้อม อานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีส่วนร่วม รูปแบบ ขอบเขต ขั้นตอน และ
กระบวนการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้จากการจัดให้มีส่วนร่วมกับการตัดสินใจในการใช้อานาจ
รัฐ การวิเคราะห์ประเภทของโครงการและกิจกรรมที่สมควรให้ประชาชนและองค์พัฒนาเอกชนมีส่วนร่วม
กฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์การพัฒนาเอกชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
The students will examine the principle of sustainable development in terms of
public participation, law in agreement with public participation, rights and responsibilities of
Thai citizens and private agencies contributing to environmental management. Students will
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also explore the authority of government agencies in facilitating participation, format, scope,
process, and procedure thereof. Other topics included will be discussed and analyzed are
the relationship between the outcome of public participation and the decision-making made
by the state’s power, analyses of project categories, activities deserving active participation
of the general public and private sectors, law supporting public participation, and private
sectors with respect to environmental management.
นด ๗๑๑๒ กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LD 7112 International Environmental Law and Policy
แนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และไม่มีผลบังคับตามกฎหมายพันธกรณีของไทยที่มีต่อ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศโลก ปรากฏการณ์เรือนกระจก บทบาทขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(UNEP)
The class will cover the conception, theory, and principle relating to natural
resources and environment protection. The course will also consider international
environmental law of Thailand with legal enforcement and without legal bond with
international environmental law. Some examples of international environmental law, for
example, the Convention on Biological Diversity (CBD), climate change, greenhouse effect,
and the United Nations Environment Program (UNEP) will be investigated.
นด ๗๑๑๓ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7113 International Trade Law and Environment
ข้อกาหนดด้านมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ หลักการ
และเหตุผลของความเกี่ยวพันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุ น กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ การควบคุมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการในการส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Topics will cover specifications on the standard of environmental management
in accord with international trade terms. Students will also delve into the principle and
rationale of the relationship between environment and international trade and investment.
They will have ample opportunity to look at law relating to environment which
entrepreneurs must abide by. Other topics are the standard control for environmental
management and measures of promoting environmental management.
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นด ๗๑๑๔ กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๓ หน่วยกิต
LD 7114 Natural Resources and Conservation Law
แนวคิด หลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ นิเวศและระบบนิ เวศ การสงวนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่า การคุ้มครองป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้า
การจัดการป่าและป่าชุมชน โดยประชาชนและชุมชน และองค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และองค์ ก รภาครั ฐ ทั้ ง จากส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ องถิ่ น หลั กเกณฑ์เ งื่ อ นไขและวิ ธี การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ปัญหาและอุปสรรคใน
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
The course will focus on the conception, principle, and law relating to natural
resource protection. Students will examine biological diversity, ecology, and ecological
system. They will also study the preservation and conservation of natural resources and
biological diversity, nursery plant protection, wildlife protection and preservation, mangrove
and wetland protection, as well as forest and communal forest management. These natural
resources are mutually protected by the local populace, the community, private sectors for
natural resource protection, and government sectors from the center, provincial and local
areas. The students will also learn about criteria, terms, and methods of utilizing natural
resources and biological diversity in a blanced and sustainable fashion. Problems and
obstacles on the enforcement of environmental law for natural resource protection will be
included in class discussion.
นด ๗๑๑๕ กฎหมายควบคุมมลพิษ
๓ หน่วยกิต
LD 7115 Pollution Control Law
แนวคิด หลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท
และสภาพปั ญ หาและผลกระทบของมลพิ ษ สาเหตุ แ ละแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ มาตร การต่ า งๆ ที่ ใ ช้
ในการควบคุมและจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการ
ป้องกันล่วงหน้า รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้ แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และ
องค์การพัฒนาเอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมและจัดการ
มลพิษ
This course will provide the students with a strong foundation of law relating to
pollution control and management. Topics will include types and statuses of problems,
impact of pollution, cause and origin of pollution, as well as measures in pollution control
and management. These measures are taken in terms of society, economics, and
๕๕

management. Protective measures in advance will be also discussed. The government
agencies in charge of pollution control and management comprise government agencies,
central government, provincial administration, local administration. Private sectors involving
pollution control and management consist of the general public, communities, private
businesses, and non-governmental organizations for development will be also included and
discussed as well as some problems and obstacles in enforcing the pollution control and
management law.
นด ๗๑๑๖ การประเมินผลกระทบสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7116 Health, Social and Environmental Impact Assessment
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการป้องกันล่วงหน้า หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภท และ
กระบวนการในการดาเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ในการควบคุมและติดตาม
ตรวจสอบการนารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปใช้ องค์กรภาคเอกชน
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการหรือกิจการที่ต้องทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ประชาชน องค์ ก ารพั ฒ นาเอกชน และองค์ ก รอิ ส ระด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ในการมีส่วนร่วม การติดตามตรวจสอบ การนารายงาน การประเมินผลการกระทบต่อสุขภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปใช้ การให้ความคิดเห็น และกฎหมายที่รองรับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
This course will consider the conception, theory, and principle of beforehand
prevention, principle of sustainable development, as well as the type and procedure of
health, social, and environmental impact evaluation. Organizations in charge of such
assessment include government sectors which control, monitor, detect, and use the
assessment report about the impact upon health, society, and environment. Private sectors
consist of the owner of the project or business which requires such impact assessment
report. The students will also learn about active participation of the general public, private
sectors, and non-governmental/non-profit environmental organizations as stipulated in the
Constitute. The public and private participation will cover monitoring and follow-up,
deployment of report in assessing the impact upon health, society, and environment;
offering suggestions; and identifying law supporting such impact assessment.
นด ๗๑๑๗ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LD 7117 Environmental Ethics
คุณค่าของสิ่ งแวดล้ อมกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สัง คมกับการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ างเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น อย่า งยั่ ง ยื น กลไกของรั ฐ กับ การจัด สรรปั นส่ ว นการบริ โ ภค
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม บทบาทของนักกฎหมายกับการใช้จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในวิชาชีพ
Topics to be covered include environmental value and human quality of life,
society and sustainable utilization of environmental value in and equal and equivalent
manner, the government mechanisms and equitable allocation of natural resource
consumption, environmental justice, and lawyers’ roles and their environmental ethics in
their profession.
นด ๗๑๑๘ กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓ หน่วยกิต
และจัดการเชิงพื้นที่
LD 7118 Town Planning, Land Use Planning and Spatial Planning Law
แนวคิ ดและทฤษฎี ว่าด้ว ยการจัดทาผั งเมื อง ข้อจากัดในการจั ดทาผั งเมือ ง ความเกี่ ยวพั น
ระหว่างผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการใช้ที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ เช่น ที่ราชพัสดุ ที่ป่า
ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้ที่ดินของเอกชน การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบวนการในการจัดทาแผนเชิงพื้นที่ กฎหมายรองรับการจัดการพื้นที่ บทบาท อานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการวางแผนการจัดการเชิง
พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการจัดการพื้นที่
This course will emphasize the conception theory and limitations in urban
planning, relationship between urban planning and land use. The class will consider law
relating to the state’s land use, e.g. state property, forest, public property and land; law
relating to private land use; spatial planning for environmental protection; procedure for
spatial planning arrangement; and law supporting the spatial planning. The course will also
discuss the roles, authority, and duties of government agencies at the central, provincial, and
local levels in spatial planning and the public participation in this matter.
นด ๗๑๑๙ กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๓ หน่วยกิต
LD 7119 Law and Policy on Climate Change
ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ระบบและ
กลไกในทางกฎหมายในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะน ามาใช้ เ พื่ อ ลดการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีต่อปัญหากฎหมายอื่น
เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการเติบโต
สีเขียว (Green Growth) ทฤษฎี แนวคิด และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
กลไกทางกฎหมายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้มีการนายุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวมาประยุกต์ใช้
๕๗

The course will examine on environmental problems caused by climate
change. It will study legal systems and mechanisms as a tool in climate change reduction at
the national and international level. Students will also examine the relationship between
climate change and other legal problems such as human rights law, intellectual property
law, and global warming relief by green growth. They will also learn about relevant theory,
conception, and strategy with reference to environmentally friendly activities. Green growth
strategies, natural resource and energy utilization, legal mechanisms applied to promotion of
green growth strategies will be also included in the class discussion.
นด ๗๑๒๐ ปัญหากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LD 7120 Selected Problems in Environment Law and Natural Resources
สัมมนาด้วยการนาเอาประเด็นปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์
โดยใช้ความรู้ ที่ศึกษากับ ประสบการณ์ของผู้ เชี่ยวชาญที่เป็นวิท ยากร เพื่ อเป็นแนวทางไปสู่ ก ารหาหั ว ข้ อ
ในการทาวิทยานิพนธ์
Students will be exposed to cutting-edge debates in natural resources and
environment and will learn to analyze these issues based on knowledge and experiences
gained from professional specialists. This seminar will coordinate student research and
writing on topics which will eventually lead to their dissertations.

หมวดวิทยานิพนธ์
นด ๙๙๐๐ วิทยานิพนธ์ (นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) และนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ๔๘ หน่วยกิต
LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1) and Track 2 (2.2))
นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบคุณสมบัติหรือสอบผ่าน การศึกษารายวิชา และสอบผ่านการสอบ
คุณสมบัติแล้วจะต้องแสดงองค์ความรู้ ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองโดยการทาวิทยานิพนธ์
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ หัวข้อที่ทาจะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน
วิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณภาพดีเยี่ยมและสะท้อนถึงความลุ่มลึกขององค์ความรู้ในกฎหมายเฉพาะทางที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการหรือการประยุกต์ใช้ นักศึกษาต้องสามารถทาบทความ จากงานวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารที่มีระบบการประเมิน
All candidates for the LL.D. program who pass the Qualifying Examination (Q.E.)
(For Track 1 (1.1)) or the compulsory coursework and the qualification test (for Track 2(2.1))
must express his/her knowledge and the capacity of analysis thinking. Showing in-depth,
original and systematic investigation on a particular topic in laws approaching by the legal
methodology. The quality of dissertation must be excellent, reflecting the depth of legal
๕๘

knowledge which is useful in academic or applied sciences; the excerpt of the dissertation
must be acceptale through a peer-reviews system.
นด ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์ (นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑))
๓๖ หน่วยกิต
LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
นักศึกษาที่ส อบผ่ านการศึกษารายวิช า และสอบผ่ านการสอบคุณสมบัติแล้ ว จะต้องแสดง
องค์ความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองโดยการทาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ตามหลั กวิทยาการวิจั ย ทางนิ ติศาสตร์ หั ว ข้อที่ทาจะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน วิทยานิพนธ์ จะต้องมี
คุณภาพดีเยี่ยมและสะท้อนถึงความลุ่มลึกขององค์ความรู้ในกฎหมายเฉพาะทางที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ ในเชิง
วิชาการหรือการประยุ กต์ใช้ นักศึกษาต้องสามารถทาบทความจากงานวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสามารถ
ตีพิมพ์ได้ในวารสารที่มีระบบการประเมิน
All candidates for the LL.D. program who pass the Qualifying Examination (Q.E.)
(For Track 2 (2.1)) must express his/her knowledge and the capacity of analysis thinking.
Showing in-depth, original and systematic investigation on a particular topic in laws
approaching by the legal methodology. The quality of dissertation must be excellent,
reflecting the depth of legal knowledge which is useful in academic or applied sciences; the
excerpt of the dissertation must be acceptale through a peer-reviews system.

๕๙

๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์
ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

รองศาสตราจารย์
ปิยะนุช โปตะวณิช

อาจารย์
ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สูงสุด
xxxxxxxxxxxxx Doctor der Rechte-Dr.jur
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Certificate of Attendance
Post-Graduate Diploma
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Docteur en droit

เอเชียนตะวันออกและแปซิฟิก
ศึกษามหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
Bochum Univ./ Germany
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Temple U. /U.S.A.
Institte of Social Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Université René
Descartes. (Paris V)
Très honorable/France
สถาบัน INALCO
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์
ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

รองศาสตราจารย์
ปิยะนุช โปตะวณิช

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สูงสุด
xxxxxxxxxxxxx Doctor der Rechte-Dr.jur
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Certificate of Attendance
Post-Graduate Diploma
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

๖๐

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
Bochum Univ./ Germany
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Temple U. /U.S.A.
Institte of Social Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล
อาจารย์
ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ

อาจารย์
ดร. วริยา ล้าเลิศ

อาจารย์
ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สูงสุด

xxxxxxxxxxxxx Docteur en droit

เอเชียนตะวันออกและแปซิฟิก
ศึกษามหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Corporate Law)
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (Business Law)
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (Business English)
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Doctorat en Droit (เกียรตินิยมสูงสุด
Très honorable avec félicitations

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
Université René
Descartes. (Paris V)
Très honorable/France
สถาบัน INALCO
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Univ. of Canberra, Australia
Univ. of Canberra, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Université Paul Cézanne AixMarseille III, France

du jury)
D.E.A. (เกียรตินิยม assez bien)

Université Paul Cézanne AixMarseille III, France

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-สกุล
ศาสตราจารย์
ดร. สุนทร มณีสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์
ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

รองศาสตราจารย์
ปิยะนุช โปตะวณิช

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สูงสุด
xxxxxxxxxxxxx วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวทิ ยา)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
xxxxxxxxxxxxx Doctor der Rechte-Dr.jur
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Certificate of Attendance
Post-Graduate Diploma
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
๖๑

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bochum Univ./ Germany
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Temple U. /U.S.A.
Institte of Social Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์
นเรศร์ เกษะประกร
อาจารย์
ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ

อาจารย์
ดร. วริยา ล้าเลิศ

อาจารย์
ดร. วราภรณ์ วนาพิทักษ์
อาจารย์
ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สูงสุด
xxxxxxxxxxxxx Master of Law (Securities Regurations)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Docteur en droit

เอเชียนตะวันออกและแปซิฟิก
ศึกษามหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Corporate Law)
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (Business Law)
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (Business English)
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการ)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
xxxxxxxxxxxxx Doctorat en Droit (เกียรตินิยมสูงสุด
Très honorable avec félicitations

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
University of Georgia, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
Université René
Descartes. (Paris V)
Très honorable/France
สถาบัน INALCO
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Univ. of Canberra, Australia
Univ. of Canberra, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sountern Methodist University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Université Paul Cézanne AixMarseille III, France

du jury)
D.E.A. (เกียรตินิยม assez bien)

Université Paul Cézanne AixMarseille III, France

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

๖๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓.๑.๓ อาจารย์พิเศษจากภายนอกสถาบัน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
สูงสุด
Docteur
en droit
Ph.D.
LL.M.
Barrister-at-law
D.E.S.
Ph.D.

สาขาวิชา

นายอมร จันทรสมบูรณ์

ศาสตราจารย์ (พิชาน)

นายอักขราทร จุฬารัตน
นายไชยยศ เหมะรัชตะ
นายคนึง ฦาไชย
นายอรุณ ภาณุพงศ์
นายดรุณ โสตถิพันธุ์

ศาสตราจารย์ (พิชาน)
ศาสตราจารย์ (พิชาน)
ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ศาสตราจารย์ (พิเศษ)

นายเรวัต ฉ่าเฉลิม
นายจรัญ ภักดีธนากุล
นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส
นายนพนิธิ สุรยิ ะ
นางสาววิจิตรา วิเชียรชม

ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
น.ม.
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) Barrister-at-law
ศาสตราจารย์
LL.M.
ศาสตราจารย์
LL.M.
รองศาสตราจารย์
LL.M.
รองศาสตราจารย์
Docteur
de l’Uni.
รองศาสตราจารย์
Docterat
en droit

กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย

Robert Schuman
Université, Strasbourg,
France

นางปารีณา ศรีวนิชย์
นายนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

กฎหมาย
กฎหมาย

นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์
นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์
นายชาญชัย แสวงศักดิ์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายประสาท พงษ์สุวรรณ

อาจารย์

นายกฤษณ์ วสีนนท์

อาจารย์

Univ. of Wisconsin, U.S.A.
Université Jean MOULINLyon III, France
Münster, Germany
Muenchen, Germany
Université Aix-Marseille III,
France
Université de Toulouse I,
France
Université de Paris, France

นายเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

S.J.D.
Docteur
en droit
D. der Rechte
Dr. Jur.
Doctorat
en droit
Doctorat
en droit
Doctorat
en droit
๖๓

กฎหมาย

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
Paris, France

กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
Pol. Sci.

กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย

Rome University, Italy
Columbia University, U.S.A.
Gray’s Inn, England
Paris, France
University of Alabama,
U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Gray’s Inn, England
Tulane University, U.S.A.
Tulane University, U.S.A.
Yale University, U.S.A.
Paris II, France

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
สูงสุด

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

นายวรรณชัย บุญบารุง

อาจารย์

กฎหมาย

นายธนกฤต วรธนัชชากุล

อาจารย์

Doctorat
en droit
D.E.A.

นายปรีชา สุวรรณทัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กฎหมาย

นายเสรี นนทสูติ

อาจารย์

Doctorat
en droit
D. Phil.

Université de Strasbourg,
France
Robert Schuman Université,
Strasbourg, France
Université de Nice, France

กฎหมาย

Oxford University, U.K.

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์

อาจารย์

Ph.D.

รปศ.

นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง

อาจารย์

S.J.D.

กฎหมาย

พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ
นายสู่บญ
ุ วุฒิวงศ์

อาจารย์
อาจารย์

Ph.D.
LL.M.

อาชญาวิทยา
กฎหมาย

นายชัชชม อรรฆภิญญ์

อาจารย์

Ph.D.

กฎหมาย

นายอาคม ตุลาดิลก

อาจารย์

Ph.D.

นางพิมลรัตน์ วรรธนะหทัย

อาจารย์

นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ
นายฤทัย หงส์สิริ

อาจารย์
อาจารย์

นางณัฐริกา วายุภาพ คูเปอร์

อาจารย์

Doctorat
en droit
Ph.D.
Docteur de
3 Cycle
Ph.D.

นายโกเมท ทองภิญโญชัย
นายนันทพล กาญจนวัฒน์

อาจารย์
อาจารย์

น.ม.
Ph.D.

กฎหมาย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
American University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล
George Washington University,
U.S.A.

The Australian National
University, Australia
Crim. Justice Michigan State University,
U.S.A.
กฎหมาย Lyon, France
กฎหมาย
กฎหมาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Paris II, France

กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย

Macquarie University,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

กฎหมาย

American University, U.S.A.

(Candidate)

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล

อาจารย์

LL.M.

๖๔

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
หลั กสู ตรกาหนดทางเลื อกให้ นักศึกษากรณีส าเร็จการศึกษาปริญญาโทสามารถเลือกเรียน
แบบ ๑ (๑.๑) ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือเลือกเรียน แบบ ๒ (๒.๑) มีรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ด้วย และ
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี หลักสูตรได้กาหนดให้เรียน แบบ ๒ (๒.๒) มีรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
ด้วย
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีทักษะในการทาวิจัยขั้นสูง มีความสามารถในการค้นคว้า ตีความ วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้กฎหมายได้ด้วยตนเอง มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหัวข้องานวิจัยของตนเองอย่างลึกซึ้ง
๕.๓ ช่วงเวลา
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แบบ ๑ (๑.๑) เริ่มเรียนตั้งแต่ภาคแรก
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) หลังจากเรียนรายวิชาครบ
ถ้วนแล้ว
หมายเหตุ เป็ น ไปตามประกาศสถาบั นบั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เรื่อ ง แนวทางการจั ด
การเรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (เอกสารแนบ ๔)
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต หรือวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
– แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษา
– มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกให้คาปรึกษา (เอกสารแนบ ๕)
– ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเขี ย นบทความ การน าเสนอผลงานหรื อ การตี พิ ม พ์ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์
– มีหน่วยงานให้คาแนะนา ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
งานดุษฎีของนักศึกษาได้รับการตอบรับให้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ระดับชาติ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ

๖๕

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
– มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านกฎหมายระดับสูง – การจัดเสวนาทางวิชาการ (COLLOQUIUM)
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหรือ
การประชุมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
ระดับชาติ
๒. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อที่จะได้ใช้กฎหมายผดุงไว้ซึ่งความยุติธ รรมให้แก่
สั งคมและประเทศชาติ และสามารถดาเนิ นชีวิต ร่ว มกับ ผู้ อื่นในสั งคมได้ อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อ ไปนี้ทั้ง ๗ ข้อ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
๑. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
๓. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
๔. เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์
๕. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
๖. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้บังคับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่อสังคมได้
๗. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
– กาหนดให้มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การ “WISDOM” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา
เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
– มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
– นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
– ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกวิชา โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
๖๖

๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
– ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
– ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เสริมหลักสูตร
– ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
– ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามรู้ ท างกฎหมายตามรายวิ ช าที่ ก าหนดให้ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร โดยมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
๑. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิด ที่สาคัญของเนื้อหาวิชา
ที่ได้ศึกษา
๒. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายได้
๓. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหากฎหมาย และนาเสนอแนวทางแก้ไขได้
๔. สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการขั้นสูงอันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้
การทดสอบมาตรฐานนี้ ส ามารถทาได้โ ดยการทดสอบจากข้ อสอบของแต่ล ะวิ ช า รายงาน
ผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ในการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวความคิด หลั กการที่ส าคัญในเนื้อหาวิช าที่ได้ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธ รรม นิติวิธีทาง
กฎหมาย กรณีศึกษาคดีต่าง ๆ แนวการพิพากษาของศาลไทยและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง การ
วิจัย ประเด็นปัญหาทางกฎหมายกับการบริหาร และนาเสนองานทางวิชาการ
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
 การทดสอบย่อย
 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
 ประเมินจากกรณีศึกษา
 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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๒.๓ ด้านปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะทางปัญญาเพื่อใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพ ตามผล
การเรียนรู้ทักษะทางปัญญา ดังนี้
๑. ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของกฎหมายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
๒. สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้กฎหมายในพหุบริบทอันประกอบไปด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่างๆ
๓. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
๔. สามารถประยุ กต์ทฤษฎีทางนิติศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิ ดนวัตกรรมทางความคิดอันนาไปสู่
การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในวิถีชีวิตบุคคล ชุมชน และสังคมโลก
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 กรณีศึกษาทางการบริหารและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การอภิปรายกลุ่ม
 การวิจัย
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินผลงาน และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การทางานกลุ่มนักศึกษา การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การนาเสนอรายงาน การนาเสนอรายงานวิจัย โดยการเขียนบทความ หรือการนาเสนอ
ผลงานบทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้กาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบไว้ ดังนี้
๑. มีภาวะผู้นา สามารถปรับตัวเข้าทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
๒. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล
๓. สามารถประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน และข่ายงานได้
๔. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ในการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าวิจัย หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม
จากชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
๖๘







มีภาวะผู้นา
สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถอธิบายงานที่ตนรับผิดชอบได้ความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฎิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
๒.๔.๓ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย นาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้น เรี ยน และสั งเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ว มกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิทธิภ าพทั้งการพูดและการเขียน และนามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
(๒) สามารถเข้าใจศัพท์เชิงวิช าการในรายวิชา/สาขาวิช าที่ศึกษา และนามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
(๓) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสาหรับการเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการ
สอน โดยอาจารย์ ผู้ เ ชี่ย วชาญโดยตรงจากคณะภาษาและการสื่ อ สาร โดยในการเรี ย นการสอนมี ก ารใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่นักศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีสานักสารสนเทศที่ให้บริการให้
คาปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกั บการใช้โปรแกรมทางสถิติ
และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหรือเข้าร่วมฟังในรายวิชาของคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งมีวิชาต่าง ๆ ที่
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราห์เชิงตัวเลขได้ในทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้สถาบันฯ ได้มีระบบ
Internet Wifi ให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่
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ในสถาบันฯ และมีสานักบรรณสารการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิตอล มีระบบฐานข้อมูลสากลให้นักศึกษาได้ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรับการค้นคว้าวิจัยได้ตลอดเวลา
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน งานวิจัย
บทความวิชาการ การอ้างอิงเอกสาร ฐานข้อมูล บทความทางวิชาการ รวมทั้งการนาเสนอผลงานวิชาการในชั้ น
เรียน และการประชุมวิชาการต่าง ๆ
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมินผลรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมวดวิชาต่างๆ
ซึ่งระบุไว้ในหลักสูตรแสดงผลการศึกษาออกเป็นขั้นต่างๆ และมีค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
A =
๔.๐ หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม)
A- =
๓.๗ หมายถึง Very good (ดีมาก)
B+ =
๓.๓ หมายถึง Good (ดี)
B =
๓.๐ หมายถึง Fairly good (ดีพอใช้)
B- =
๒.๗ หมายถึง Almost good (เกือบดี)
C+ =
๒.๓ หมายถึง Fair (พอใช้)
C =
๒.๐ หมายถึง Almost fair (เกือบพอใช้)
C- =
๑.๗ หมายถึง Poor (ไม่พอใช้)
D =
๑.๐ หมายถึง Very poor (ใช้ไม่ได้)
F =
๐
หมายถึง Failure (ตก)
W
หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)
I
หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
S
หมายถึง Satisfactory (พอใจ)
U
หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ)
AU
หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)
P
หมายถึง Pass (ผ่าน)
IP
หมายถึง In progress (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
T
หมายถึง Terminate (ให้ยุติ)
TR
หมายถึง Transfer, work with which there is no comparable
grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษามีกระบวนการทวนสอบ
โดยสถาบันฯ ดาเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับวิชาและรายงานผู้บริหารเพื่อนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอน การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน ฯ ดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานหลักสูตร
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ ศึกษาครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร
๗๙

๓.๒ กรณี แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) จะต้องได้ผ ลการศึกษาของทุกวิ ช าที่ล งทะเบีย น
เข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตตามหลักสูตรคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๓ กรณี แบบ ๑ (๑.๑) ที่กาหนดไม่ต้องเรียนรายวิชา จะต้องได้ผลการศึกษา วิทยานิพนธ์ “S”
ทุกภาคการศึกษา
๓.๔ การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓.๔.๑ นักศึกษาสามารถดาเนินการได้ดังนี้
- แบบ ๑ (๑.๑) สามารถสอบคุณสมบัติได้หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว ๒
ภาคการศึกษา
- แบบ ๒ (๒.๑) จะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วน ตามหลักสูตร ๑๘ หน่วยกิต และ
มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐
- แบบ ๒(๒.๒)จะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ๓๐
หน่วยกิต และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐
๓.๔.๒ นักศึกษาจะต้องสอบคุณสมบัติให้ได้ผลการสอบ “P” ภายใน ๒ ปีการศึกษา นับจาก
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตรแล้ว
๓.๔.๓ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบัน
๓.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่กรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๓.๖ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๘๐

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
– เพื่อให้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ ความคาดหวัง
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงทิศทางการดาเนินการของสถาบันฯ
– เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุค ลากรใหม่ของ
สถาบันฯ
– เพื่ อ สร้ า งแรงกระตุ้ น ในการขั บ เคลื่ อ นสถาบั น ฯ สู่ ค่ า นิ ย มร่ ว ม WISDOM และปลู ก ฝั ง
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งหวังแก่บุคลากร
– เพื่อกาหนดบทบาท หน้าที่ ภาระงานของอาจารย์
– เพื่อกาหนดสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ และทาให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้
๑.๒ ผู้บริหารคณะและอาจารย์อาวุโสให้คาแนะนา
– ให้ คาแนะน าเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา วั ต ถุป ระสงค์ข องหลั กสู ต ร เนื้อ หาหลั กสู ต ร และการจั ด
การเรียนการสอน รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร
– ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
– ให้คาแนะนาด้านการสอนและทาวิจัย
– มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้ทางานวิจัยกับอาจารย์อาวุโส
– ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
– สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
– สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
– สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
– จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
– จัดให้มีการประเมิน ผลการเรียนรายวิช า และผู้ บริห ารคณะเป็นผู้ พิจารณาให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล
– พัฒนาทักษะการทาวิจัยกรณีศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน
– สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และส่ ง เสริ ม การน าผลงานการวิ จั ย ไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน
– พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
– สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
๘๑

– สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
– สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
– จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
– สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือข่ายวิชาชีพทางกฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
– มีแผนพัฒ นาบุ คลากรของสถาบัน ฯ เพื่อให้บุค ลากรทุกกลุ่ มทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะอย่างเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
– จั ด อบรมและสั ม มนาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทุ ก ระดั บ เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะส่วนบุคคลตามแต่ละสายงาน
– จัดให้มีการประชุม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ
– ส่งเสริมการสอนงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่างบุคลากรเก่าหรือ
บุคลากรใหม่
– ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดงบประมาณเพื่อให้บุค ลากรซื้อหนังสือวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง
– สนับสนุนการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หมวด ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน และกรรมการที่เลือกจากที่ประชุมอาจารย์ และผู้อานวยการ
หลักสูตรเป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ ผู้อานวยการหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
ผู้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย หลั กเกณฑ์ มติของคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร และให้ คาแนะนา
ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
– มีการจัดการโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ
– มีการจัดกระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
– มีการจัดตารางสอนและตารางสอบอย่างเป็นระบบ
– มีการจัดภาระงานเป็นไปตามระเบียบข้อกาหนดของสถาบันฯ
– มีการวัดผลในแต่ละวิชามีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และสื่อสารให้นักศึกษาทราบ
– มีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
– มีการสารวจความคิดเห็นของผู้สาเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
– มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
– มีอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
– มีหนังสือในห้องสมุดที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้
– มีวารสารต่างประเทศเฉพาะสาขา
– มีระบบเครือข่ายสารสนเทศบริการแก่นักศึกษาและอาจารย์
– นักศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่ายสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว
– อาคารและห้ อ งเรี ย นมี อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรี ย น อาทิ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายแผ่นทึบ เครื่อง LCD เป็นต้น
๓. การบริหารคณาจารย์
– มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ ในการรับอาจารย์ใหม่
– มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม
ทบทวนหลักสูตร
– มีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์สถาบัน
๔. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
– มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
– มีการวางแผนและดาเนินการเพิ่มพูนทักษะความรู้เพื่อปฏิบัติงาน
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๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
– มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกากับดูแลการดาเนินงานหลักสูตร
– มีอ าจารย์ ป ระจ าท าหน้ า ที่ใ ห้ คาปรึ กษาแนะน าแก่ นัก ศึ กษาในปั ญ หาที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการเรี ย น
การสอน
– มีการกาหนด Office Hours ของคณาจารย์
– มีนั กวิช าการศึกษาประจ าคณะและหน่ ว ยงานกลางของสถาบันให้ คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกั บ
หลักสูตร การเรียนการสอน การลงทะเบียน และการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มี ก ารสารวจความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต การจั ด ทา Focus Group เพื่ อ สอบถาม
ความเห็ น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาหลักสูตร รวมทั้ง จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเมื่อสถาบัน ฯ
ได้จัดทาหลักสูตรเสร็จ เพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาเสนอสภาวิชาการและสภาสถาบันฯ
๗. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกลับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลักสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลักสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น กงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
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ปีที่ ๑
X

ปีการศึกษา
ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔
X
X
X

ปีที่ ๕
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีที่ ๑
X

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทสหรือคาแนะนาด้านการ
เรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่มีมีต่อ คุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ (ช้อ) ในแต่ละปี
๙
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
๑–๕
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
๘

ปีที่ ๒
X

ปีที่ ๓
X

ปีที่ ๔
X

ปีที่ ๕
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

๑๐
๑–๕
๘

๑๐
๑–๕
๘

๑๑
๑–๕
๙

๑๒
๑–๕
๑๐

การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

๘๕

หมวดที่ ๘ การประเมินและการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลการสอน
๑.๑ มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
– การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
– การประชุมคณาจารย์ในคณะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
– การสอบถามนักศึกษา
๑.๒ มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
– ประเมิน จากนั กศึกษาเกี่ยวกับการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์ของรายวิช า เกณฑ์การวัดและการประเมินผล และการใช้สื่ อ
การสอน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น
– ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษา
– ประเมินโดยศิษย์เก่าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
– สัมมนาหลักสูตรโดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ปรากฎในรายละเอียดของหลักสูตร
โดย
– คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
– คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
๔. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่
– มีการนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
– ผู้อานวยการหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอคณะกรรมการ
– ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานหลักสูตร

๘๖

ภาคผนวก

๘๗

