๑

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
๒. ชื่อปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
Master of Laws (LL.M.)
๓. สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
ประกอบด้วย ๗ สาขาวิชาเอก ได้แก่
๓.๑ สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
๓.๒ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
๓.๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
๓.๔ สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
๓.๕ สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
(Law of Socio-Economic for Development)
๓.๖ สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Private and Business Law)
๓.๗ สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources and Environmental Law)
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

๒

๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่
กรณีทหี่ นึ่ง รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทมี่ ีความรู้ภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรที่
ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน
กรณี ที่ ส อง รั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ มี ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษเข้ าศึ ก ษาใน
หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยตรง
แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๕
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา
๑. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตารวจ อัยการ ผู้พิพากษา
๒. พนักงานคดีปกครอง
๓. นิติกร
๔. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน
๕. ทนายความ
๖. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
๗. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย
๘. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
๙. อาชีพอิสระอื่นๆ

๓

๙. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
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Bochum University
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Temple U./U.S.A.
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Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate of Attendance
Post-Graduate Diploma
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

xxxxxxxxxxxxx

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

อาจารย์
ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ

Docteur en droit

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ศึกษามหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

Université René
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Très honorable
สถาบัน INALCO
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๔

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือพัฒนาการที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงการปฏิรูป
ด้านกฎหมายอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักกฎหมายจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
กฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในบริบทของสังคมไทยและต่างประเทศ
ดังนั้ น นั กกฎหมายจึงต้องอาศัย กฎหมาย ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการวางกรอบแนวทางในการพัฒ นา
ประเทศในแต่ละด้าน
ในส่ วนที่เกี่ย วกับ บริ บ ทภายในประเทศ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน และกาหนดให้มีองค์กรควบคุมการใช้อานาจของหน่วยงานของรัฐ
อีกทั้งกาหนดให้รัฐมีภารกิจในการจัดให้มีบริการสาธารณะ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการวางมาตรฐานทาง
สังคมที่จะช่วยพัฒนาประชาชน ยังผลให้ประชาชนเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติต่อไป เช่นเดียวกับในภาค
ธุรกิจที่มีการขยายตัวทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบการค้าไร้พรมแดนภายใต้กรอบ
องค์การการค้าโลก ข้อตกลงทวิภาคีเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทยอันนามาซึ่งความเป็นเสรีทางการค้า การลงทุน และการบริการ แต่อย่างไรก็ดีภาวะ “ไร้พรมแดน” นี้เอง
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบระหว่างประเทศบางประการ เช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงาน
อพยพ ปัญหาการปราบปรามยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะต้องใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหา และในการวางกรอบความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล นอกจากนี้การ
เติบโตของอุตสาหกรรมได้ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นประเด็นสาคัญที่พึงพิจารณาเพื่อกาหนดนโยบาย การจัดการให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักความสมดุลของธรรมชาติ โดยมีความสอดคล้องกับการกาหนดอานาจหน้าที่
วิธีการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอความตองการของสั งคม โดยมุ่งผลิ ต บัณฑิต ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ
สามารถนากฎหมายมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์
จึงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยนากรณีศึกษาที่ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์ปั จ จุบั นมาปรั บใช้กับองค์ความรู้และนิติวิธี เพื่อให้นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจ

๕

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ประเด็นดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง อันถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ความสาคัญและส่งเสริมในปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยแบ่งสาขาวิชาเอก
เป็น ๗ สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้
๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
มุ่งเน้นการเรียนการสอนหลักกฎหมายทั้งสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติชั้นสูง เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มี
ความรู้ด้านวิชาการ และสามารถนาไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ
เป็นต้น
๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน
มุ่งเน้นการเรียนการสอนหลักกฎหมายมหาชนชั้นสูง ทั้งในส่วนหลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดี โดย
มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกฎหมายมหาชนในแต่ละแขนง อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง กฎหมายการคลั ง เป็ น ต้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
นักกฎหมายในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายมหาชน เช่น พนักงานคดีปกครอง นิติกรภาครัฐ ตุลาการศาล
ปกครอง เจ้าหน้าที่คดีสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาทิ ตารวจ อัยการ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่
คุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งด้านกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง กฎหมายลักษณะพยาน
ชั้นสูง กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่พัฒนาองค์ความรู้ใน
การนากฎหมายอาญามาปรับใช้กับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๔. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคอาเซียน ตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาครัฐ เอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์กร
เอกชนระหว่างประเทศ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้าวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศไทย อันจะนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๕. สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้าวิจัยในประเด็น
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม และการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจหลักที่เป็นกาลังขับเคลื่อนของ

๖

ประเทศ เช่ น ประเด็น การพั ฒ นากิจ กรรมทางเศรษฐกิ จภาคการเกษตรและอุต สาหกรรม โดยค านึง ถึ ง
โครงสร้างทางสังคมของไทย และปัจจัยภายนอก เช่น จากปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ พร้อมกับมุ่งให้นักศึกษามี
ทัศนะของการพัฒนาแบบยั่งยืน และสร้างสรรค์โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
๖. สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
มุ่งเน้น การเรีย นการสอนกฎหมายที่มีความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในประเด็นข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชน เช่น กฎหมายแพ่งชั้นสูง ละเมิด กฎหมายนิติกรรมสัญญา เพื่อให้
ผู้ เรี ย นเข้ าใจหลั กกฎหมาย และสามารถนาไปปรั บใช้ ในบริ บททางธุ รกิจ ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ
โดยออกแบบหลักสูตรให้มีวิชาที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อตอบรับสถานการณ์การค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค
๗. สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และปัญหา
มลพิษที่ประเทศไทย และนานาประเทศกาลังเผชิญอยู่ นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในปัญหาสิ่งแวดล้อม
ย่อมเป็นกลไกที่สาคัญในการวางกรอบหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐ และนาพาธุรกิจภาคเอกชนสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ดวยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดอนุมัติแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรตางๆ จานวน ๘ ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตร
ที่ ๖ คื อ การรั ก ษาความเปนเลิ ศ ทางวิ ช าการดานหลั ก สู ต ร งานวิ จั ย และการบริ ห ารวิ ช าการที่ มี ค วาม
โดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม และไดกาหนดไวในกลยุทธที่ ๖.๓ เรื่องการพัฒนาสาขาวิชา
และหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ภายใต
แรงกดดันของปจจัยแวดลอมตางๆ เพื่อใหมีสาขาวิชาครบถวนในดานพัฒนบริหารศาสตรแนวทางหนึ่ง คือการ
เปิดสอนหลักสูตรทางดานนิติศาสตร์ เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการบริหารการพัฒนา
ซึ่งเปนเอกลักษณของสถาบันใหมีความครบถวนและสมบูรณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปจจุบันประเทศไทยมี
ผู สาเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตรระดับปริญญาเอกที่เปนอาจารยอยู ในมหาวิทยาลัยเพียงรอยละ ๒๕ ของ
อาจารยสาขานิติศาสตรทั้งหมด อีกทั้งผูที่ศึกษาในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตรมีเพียง ๕,๒๑๙ คน ระดับ
ปริญญาเอก ๙๔ คน ในขณะที่มีผูศึกษาในระดับปริญญาตรีถึง ๑๔๐,๒๙๑ คน จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา
ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางนิติศาสตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางมาก ประกอบกับสถาบันเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามาเป นเวลา
ยาวนาน ดังนั้น เพื่อใหสถาบันสามารถใชทรัพยากรที่มีไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สถาบันจึง
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เห็นสมควรจัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ในสาขานิติศาสตรขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
มันสมองของประเทศดานนิติศาสตร์
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของสถาบัน
บัณฑิตผู สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรตองเปนผูมีคุณธรรมและมีความรู ความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีรับรู สภาพการเปลี่ย นแปลงของประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง
สังคม ที่สามารถนามาคิดวิเคราะหและสังเคราะหได ตลอดจนตองรูจักรักษาสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดีมี
การพัฒนาบุคลิกภาพและมีความพรอมที่จะเปนผูนาในอนาคต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงไดจัดใหมี
การเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหคณะภาษาและการสื่อสารเปนผูจัดการเรียนการ
สอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชในการอานและคนควาเอกสารประกอบการสอนหรือตาราภาษาอังกฤษ ตลอด
จนใหมีทักษะในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได
นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบดวย วิชา
จริ ย ธรรมส าหรั บ นั ก บริ ห าร เศรษฐกิ จ ไทย เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ธุ ร กิ จ ไทย การเมื อ งการปกครองไทย
รัฐธรรมนูญไทย วิชาภาษาไทย วิชาการเขียนเอกสารทางวิชาการ วิชาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และวิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพ โดยกองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานกลางในการจัดการเรียนการ
สอนวิชานี้และนักศึกษายังสามารถเรียนผานทางระบบ E-Learning ของสถาบันไดอีกทางหนึ่งดวย
สาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตรที่ต องการความรู ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอื่นเปนวิชาเลือกได้
๑๓.๑ รายวิชาที่เปดสอนโดยกองบริการการศึกษาและคณะภาษาและการสื่อสาร
ไดแกรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ๕ วิชา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หนวยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หนวยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส ๔๐๑๑ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓ หนวยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หนวยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ
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๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาหลักสูตรอื่นของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เปิดสอน ยกเวนวิชาสัมมนาและวิชาการคนควาอิสระ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอกาหนดของแตละหลักสูตรและ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูแนะนาและอาจารยผูสอน
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ มีผูอานวยการโครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
เป็นผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการการศึกษาเปนผูประสานงานกับคณะตางๆ และ
อาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา
๑๓.๓.๒ คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะตางๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาเสริม
พื้นฐานภาษาอังกฤษและรายวิชาอื่นๆ ที่คณะภาษาเปดใหบริการแกนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
๑๓.๓.๓ อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละหลักสูตรใหคาปรึกษาแกนักศึกษาที่จะไปเรียนวิชาของ
หลักสูตรอื่นเปนวิชาเลือก อาจารยผูสอนรายวิชานั้นๆ เปนผูอนุญาต/ใหความเห็นชอบ โดยมีนักวิชาการศึกษา
ของแตละคณะเปนผู ประสานงานและตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วาดวยการศึกษาและขอกาหนดของหลักสูตร
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หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตรที่มีความรูความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห วินิจฉัยกฎหมาย และใชกฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของ
สังคม และเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑. เพื่ อ ผลิ ต นั ก กฎหมายที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในเนื้ อ หากฎหมายภายในและกฎหมาย
ต่า งประเทศเพื่ อตอบสนองกั บ ความต้ องการของสั งคมและทิศ ทางในการพั ฒ นาประเทศ และตอบสนอง
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นใน
การค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชานาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะใน
การใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่
สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
มาตรฐานหลักสูตรสกอ.และตาม หลักสูตรในระดับสากล
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน - สงเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระดับนานาชาติและสอดคลอง
องคความรูและวิจัยดานกฎหมาย
กับความเปลี่ยนแปลงทาง
เปรียบเทียบ
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม
- สงเสริมการทาวิจัยกรณีศึกษา
สิ่งแวดลอมและความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

หลักฐานตัวบงชี้
- เอกสารหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- จานวนเงินวิจัยตออาจารยประจา
- จานวนโครงการวิจัยในแตละป
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต

๑๐

แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาอาจารยใหมีความรูดาน
การเรียนการสอน การวิจัยและ
การบริการวิชาการ

กลยุทธ์
หลักฐานตัวบงชี้
- สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย
- จานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
ทั้งในระดับชาติและระดับ
ตีพิมพ
นานาชาติ
- จานวนการจัดการประชุมทาง
- สงเสริมการจัดประชุมวิชาการ
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ - จานวนอาจารยที่ไปเสนอผลงาน
- สงเสริมใหอาจารยไปนาเสนอผล วิชาการในตางประเทศ
งานวิชาการในตางประเทศ
- จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงในการ
ทาวิจัยและการเรียนการสอน

๑๑

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
เปนการศึกษาระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูร อนที่กาหนดระยะเวลาและจานวน
หนวยกิต เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือตางประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือ
มีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรอนุมัติใหเข้าเป็นนักศึกษา สาหรับประสบการณ
การทางานใหเปนไปตามประกาศของสถาบันฯ
๒.๒.๒ ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน โดยการสอบขอเขียนและ/หรือสัมภาษณ
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
๒.๔ กลยุทธในการดาเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาตามขอ ๒.๓
ไมมี
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

๒๕๕๕
๖๐
๘๐
๑๔๐

ปีการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๖๐
๖๐
๙๐
๑๐๐
๑๕๐
๑๖๐
๑๒๐

๒๕๕๘
๖๐
๑๐๐
๑๖๐
๑๓๐

๒๕๕๙
๖๐
๑๐๐
๑๖๐
๑๔๐

๑๒

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใช้งบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการศึกษา
๓. โครงสรางหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหนวยกิต
จานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
๒. หมวดวิชาหลัก
๓. หมวดวิชาเอก
๔. หมวดวิชาเลือก
๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
๗. การสอบประมวลความรู้

ไม่นับหน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
-

รวม

๓๖ หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
โดยสอบข้อเขียน
๓๖ หน่วยกิต

๑๓

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิตและไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้อง
เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐
ชั่วโมง ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียน
วิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับ
๓ หน่วยกิต
บัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ
๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนด
๒. หมวดวิชาหลัก (๙ หน่วยกิต)
กม ๖๐๐๑ นิติปรัชญา
LW 6001 Philosophy of Law
กม ๖๐๐๓ สังคมวิทยากฎหมาย
LW 6003 Sociology of Law
กม ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LW 6005 Legal Research Methodology

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

๑๔

๓. หมวดวิชาเอก (๑๕ หน่วยกิต)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน จานวน
๑๕ หน่วยกิต
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

๓ หน่วยกิต

LW 7101 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

๓ หน่วยกิต

LW 7102 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง

๓ หน่วยกิต

LW 7103 Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง

๓ หน่วยกิต

LW 7104 Advanced Civil and Commercial Law
กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓ หน่วยกิต

LW 7105 Theory and Principle of Criminal Procedure Law
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *
LW 7102 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

LW 7201 Theory and Principle of Public Law
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง

๓ หน่วยกิต

LW 7202 Advanced Administrative Law
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง

๓ หน่วยกิต

LW 7203 Advanced Public Finance Law
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง

๓ หนวยกิต

LW 7204 Advanced Administrative Procedure
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

๑๕

กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง *

๓ หน่วยกิต

LW 7103 Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง *

๓ หน่วยกิต

LW 7104 Advanced Civil and Commercial Law
กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *

๓ หน่วยกิต

LW 7105 Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง

๓ หน่วยกิต

LW 7301 Advanced Criminology and Penology
กม ๗๓๐๒ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๓ หน่วยกิต

LW 7302 Criminal Justice Administration
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา

๓ หน่วยกิต

LW 7401 International Law and Development
กม ๗๔๐๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ

๓ หน่วยกิต

LW 7402 International Law and International Society
กม ๗๔๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๓ หน่วยกิต

LW 7403 International Law Relating to the Integration in Southeast Asia Region
กม ๗๔๐๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

๓ หน่วยกิต

LW 7404 International Human Rights Law
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

๓ หน่วยกิต

LW 7405 International Trade Law
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
(Law of Socio-Economic for Development)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา *
LW 7401 International Law and Development

๓ หน่วยกิต

๑๖

กม ๗๕๐๑ กฎหมายว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

๓ หน่วยกิต

LW 7501 Law on Individual’s Rights and Liberty and Participation
of Civil Society
กม ๗๕๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

๓ หน่วยกิต

LW 7502 Law Concerning Agricultural and Industrial Activities
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการพัฒนา

๓ หน่วยกิต

LW 7503 Law of Socio-Economic Development
กม ๗๕๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

๓ หน่วยกิต

LW 7504 Law on Local Administration
หมายเหตุ *หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Private and Business Law)
กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง *

๓ หน่วยกิต

LW 7101 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ *

๓ หน่วยกิต

LW 7405 International Trade Law
กม ๗๖๐๑ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล

๓ หน่วยกิต

LW 7601 Comparative Company Law and Good Governance
กม ๗๖๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า

๓ หน่วยกิต

LW 7602 Antitrust and Unfair Competition Law
กม ๗๖๐๓ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

๓ หน่วยกิต

LW 7603 Intellectual Property Law
หมายเหตุ *หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย และ
สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

๑๗

๗) สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources and Environmental Law)
กม ๗๗๐๑ กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

๓ หน่วยกิต

LW 7701 Natural Resources Law and Policy and International Environment Law
กม ๗๗๐๒ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓ หน่วยกิต

LW 7702 Natural Resources and Environmental Law
กม ๗๗๐๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ

๓ หน่วยกิต

LW 7703 Environmental Law in International Transaction
กม ๗๗๐๔ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ

๓ หน่วยกิต

LW 7704 Seminar in Disaster Management
กม ๗๗๐๕ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

๓ หนวยกิต

LW 7705 Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
๔. หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จานวน ๙ หน่วยกิต)
นั ก ศึ ก ษาแผน ข สามารถเลื อ กวิช าดั ง ต่ อไปนี้ และ/หรื อวิ ช าเอกในสาขาอื่ น จ านวน ๙
หน่วยกิต
กม ๗๙๐๑ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

๓ หน่วยกิต

LW 7901 Bankruptcy Law and Business Reorganization
กม ๗๙๐๒ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม

๓ หน่วยกิต

LW 7902 Labor Law and Social Security
กม ๗๙๐๓ ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓ หน่วยกิต

LW 7903 Legal Problems in Civil and Commercial Law
กม ๗๙๐๔ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

๓ หน่วยกิต

LW 7904 Theory and Principle of Civil Procedure Law
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก
สตรี และผู้สูงอายุ

๓ หนวยกิต

LW 7905 Law Concerning Stability of Family and Protection of Children

๑๘

Women and Elderly Persons
กม ๗๙๐๖ กฎหมายกับการพัฒนา

๓ หน่วยกิต

LW 7906 Law and Development
กม ๗๙๐๗ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๓ หน่วยกิต

LW 7907 Settlement of Disputes and Arbitration
กม ๗๙๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากร
ภาครัฐ

๓ หน่วยกิต

LW 7908 Administrative Structure and Personnel Law
กม ๗๙๐๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ

๓ หน่วยกิต

LW 7909 People Participation and Public Decision Making Process
กม ๗๙๑๐ กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๓ หน่วยกิต

LW 7910 Human Rights Law
กม ๗๙๑๑ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

๓ หน่วยกิต

LW 7911 Public Economic Law
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ

๓ หน่วยกิต

LW 7912 Public Service Law
กม ๗๙๑๓ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ

๓ หน่วยกิต

LW 7913 Legal Principle on Constitutional Cases
กม ๗๙๑๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

๓ หน่วยกิต

LW 7914 Organic Law
กม ๗๙๑๕ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทาทางปกครอง

๓ หน่วยกิต

LW 7915 Principle of Legality of Administrative Action
กม ๗๙๑๖ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง

๓ หน่วยกิต

LW 7916 Law on Liability for Wrongful Acts
กม ๗๙๑๗ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๓ หน่วยกิต

LW 7917 Law on Local Administration of State Affairs
กม ๗๙๑๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๓ หน่วยกิต

LW 7918 Law on Administrative Procedure
กม ๗๙๑๙ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง

๓ หน่วยกิต

๑๙

LW 7919 Law on Particular Administrative Case
กม ๗๙๒๐ กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

๓ หน่วยกิต

LW 7920 British and American Administrative Law
กม ๗๙๒๑ กฎหมายปกครองฝรั่งเศส

๓ หน่วยกิต

LW 7921 French Administrative Law
กม ๗๙๒๒ กฎหมายปกครองเยอรมัน

๓ หน่วยกิต

LW 7922 German Administrative Law
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ

๓ หน่วยกิต

LW 7923 Penalty Law
กม ๗๙๒๔ นโยบายทางอาญา

๓ หน่วยกิต

LW 7924 Criminal Policy
กม ๗๙๒๕ ปัญหากฎหมายอาญา

๓ หน่วยกิต

LW 7925 Legal Problems in Criminal Law
กม ๗๙๒๖ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ

๓ หน่วยกิต

LW 7926 Comparative Criminal Law
กม ๗๙๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ

๓ หน่วยกิต

LW 7927 Comparative Criminal Procedures Law
กม ๗๙๒๘ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๓ หน่วยกิต

LW 7928 Human Rights and Criminal Justice
กม ๗๙๒๙ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

๓ หน่วยกิต

LW 7929 Law of Economic Crimes
กม ๗๙๓๐ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
LW 7930 International Law Concerning Anti-Transnational Crimes

๓ หนวยกิต

and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region
กม ๗๙๓๑ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7931 International Dispute Settlement
กม ๗๙๓๒ กฎหมายสนธิสัญญา
LW 7932 International Law of Treaty

๓ หนวยกิต

๒๐

กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล

๓ หนวยกิต

LW 7933 International Law on Territory and Law of the Sea
กม ๗๙๓๔ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7934 International Relation Theory
กม ๗๙๓๕ กฎหมายสหภาพยุโรป

๓ หนวยกิต

LW 7935 European Union Law
กม ๗๙๓๖ ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ

๓ หนวยกิต

LW 7936 International Law on State Responsibility
กม ๗๙๓๗ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7937 International Law on Peace and Security
กม ๗๙๓๘ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียน

๓ หนวยกิต

LW 7938 International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region
กม ๗๙๓๙ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7939 International Investment Law
กม ๗๙๔๐ กฎหมายการใช้ทรัพยากรระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7940 International Law on Natural Resources
กม ๗๙๔๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและสัญญาเอกชน
ระหว่างประเทศ

๓ หน่วยกิต

LW 7941 Conflict of Law Rules and International Private Contract
กม ๗๙๔๒ กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศชั้นสูง

๓ หนวยกิต

LW 7942 Advanced International Organization Law
กม ๗๙๔๓ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

๓ หนวยกิต

LW 7943 Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms
กม ๗๙๔๔ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอาเซียน

๓ หนวยกิต

LW 7944 Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
กม ๗๙๔๕ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

๒๑

LW 7945 International Humanitarian Law
กม ๗๙๔๖ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน

๓ หนวยกิต

LW 7946 International Law Concerning Status of Individuals
กม ๗๙๔๗ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ

๓ หนวยกิต

LW 7947 International Law Relating to Status of Refugees
and Stateless Persons
กม ๗๙๔๘ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7948 International Criminal Law
กม ๗๙๔๙ กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7949 International Financial and Banking Law
กม ๗๙๕๐ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งของทางทะเล

๓ หนวยกิต

LW 7950 Contract of Affreightment Law
กม ๗๙๕๑ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๓ หนวยกิต

LW 7951 Law and Cultural Diversity Management
กม ๗๙๕๒ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี

๓ หนวยกิต

LW 7952 International Tax Law and Tax Planning
กม ๗๙๕๓ กฎหมายเกษตรเพื่อการพัฒนา

๓ หนวยกิต

LW 7953 Agricultural Law for Development
กม ๗๙๕๔ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสารสนเทศ

๓ หนวยกิต

LW 7954 Law of Information Technology and Cyberspace
กม ๗๙๕๕ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

๓ หนวยกิต

LW 7955 Insurance Law and Risk Management
กม ๗๙๕๖ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

๓ หนวยกิต

LW 7956 Consumer Protection Law
กม ๗๙๕๗ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๓ หนวยกิต

LW 7957 Electronic Commerce Law
กม ๗๙๕๘ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

๓ หนวยกิต

LW 7958 Business Organization Law
กม ๗๙๕๙ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

๓ หนวยกิต

๒๒

LW 7959 Theory of Private Law
กม ๗๙๖๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง

๓ หนวยกิต

LW 7960 Advanced Securities Law
กม ๗๙๖๑ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓ หนวยกิต
LW 7961 Legal Problems in Natural Resources and Environmental Law
กม ๗๙๖๒ ปัญหากฎหมายการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อม
๓ หนวยกิต
LW 7962 Legal Problems in Environmental Litigation
กม ๗๙๖๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
๓ หนวยกิต
LW 7963 Comparative Environmental Law
กม ๗๙๖๔ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
๓ หนวยกิต
LW 7964 Legal Problems in Environmental Management and Energy
Conservation
กม ๗๙๖๕ กฎหมายควบคุมมลพิษ
๓ หนวยกิต
LW 7965 Pollution Control Law
๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
๓ หน่วยกิต
LW 9000 Independent Study
๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
LW 9004 Thesis
๗. การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.
๓.๑.๔. แผนการศึกษา
แผน ก๒ (ทาวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
๓ หน่วยกิต *
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต *
กม ๖XXX วิชาหลัก
๓ หน่วยกิต
กม ๖XXX วิชาหลัก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต

๒๓

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต *
กม ๖XXX วิชาหลัก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวม
๓๖ หน่วยกิต
แผน ข (ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
๓ หน่วยกิต *
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต *
กม ๖XXX วิชาหลัก
๓ หน่วยกิต
กม ๖XXX วิชาหลัก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต *
กม ๖XXX วิชาหลัก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเอก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
กม ๗XXX วิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX วิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
๓ หน่วยกิต

๒๔

รวม
๓๖ หน่วยกิต
หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
แผนการศึกษาสาหรับภาคนอกเวลาราชการ
แผน ก๒ (ทาวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย

๓ หน่วยกิต *

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
รวม

๑๒ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต

แผน ข (ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย

๓ หน่วยกิต *

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX วิชาหลัก

๓ หน่วยกิต
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กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX วิชาหลัก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเอก
กม ๗XXX วิชาเลือก
กม ๗XXX วิชาเลือก

๓
๓
๓
๓

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX วิชาเลือก
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
รวม
หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต
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๓.๑.๕. คาอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คาศัพท์เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย
อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สาหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนาการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริ ย ธรรมทางวิช าการ การพัฒ นาบุ คลิ กภาพ สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต รัฐ ธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓ หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้ างเสริ มความรู้ พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จาเป็นส าหรับการพัฒ นาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
อ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ
เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูล
เฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบื้องต้น
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓ หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
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ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิช าการที่นักศึกษาได้ศึ กษามาก่อนแล้ว ในวิชา ภส.
๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
๓ หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสาหรับนักศึกษาที่
ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส.๔๐๐๓ การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
๒. หมวดวิชาหลัก
กม ๖๐๐๑ นิติปรัชญา
๓ หน่วยกิต
LW 6001 Philosophy of Law
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิด
ของกฎหมายธรรมชาติและปฎิฐานนิยมทางกฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่นๆ ในทางนิติปรัชญา เช่น
แนวความคิดสานักกฎหมายประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law) แนวความคิด
นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) โดยเฉพาะนิติปรัชญายุคใหม่ ตลอดทั้งข้อความคิดว่า
ด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม
รวมทั้งภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน คือ การทาให้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือของรัฐสมัยใหม่
(Modern State) ในการกาหนดกฎเกณฑ์หรือวินัยของสังคมในการอยู่ร่วมกัน โดยมี “จุดหมาย” เพื่อธารงไว้ซึ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม
กม ๖๐๐๓ สังคมวิทยากฎหมาย
๓ หน่วยกิต
LW 6003 Sociology of Law
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม และ
ศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย
โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม
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กม ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
๓ หน่วยกิต
LW 6005 Legal Research Methodology
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทาง
นิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้าสมมติฐาน
การวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการ
ตั้งประเด็นคาถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลาดับความคิดวิธีการนาเสนอ การทาเค้าโครง การเขียนสรุป
เชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้
ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนาเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถ
พัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
๓. หมวดวิชาเอก
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LW 7101 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม ความสาคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่
สาคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิด
ทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมาย
ลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LW 7102 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
ศึกษากาเนิ ดและวิวัฒ นาการของแนวความคิดว่าด้ว ยรัฐ และระบบการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ
แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) และแนวความคิดสังคมนิยมโดยเน้นการศึกษา
รูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประธานาธิบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดี
ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสังคมนิยม โดยจะเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของรัฐบาลแต่ละรูปแบบเพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย
กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LW 7103 Advanced Criminal Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและ
ความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้

๒๙

ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคาพิพากษาของศาล
ไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
LW 7104 Advanced Civil and Commercial Law

๓ หน่วยกิต

ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้
ทรั พ ย์ ครอบครั ว มรดก ประกั น ภั ย การขนส่ ง และพั ฒ นาการใหม่ ๆ ในกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ โดย
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่สาคัญ และโดยวิเคราะห์แนวคาสอนและคาพิพากษา ตลอดจน
ปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ
กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓ หน่วยกิต
LW 7105 Theory and Principle of Criminal Procedure Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการ
ดาเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อานาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงาน
อัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและ
การบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
๓ หน่วยกิต
LW 7201 Theory and Principle of Public Law
ศึ ก ษาความหมายและการแบ่ ง ประเภทกฎหมายมหาชน วิ วั ฒ นาการของปรั ช ญากฎหมาย
แนวความคิด และทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่า งๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎีของ
กฎหมายมหาชนในยุ คปั จ จุ บั น โดยเน้ น การวิ เคราะห์ เ รื่อ งหลั ก ประชาธิป ไตย ทฤษฎี การแบ่ งแยกอานาจ
แนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อานาจรัฐ และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษา
วิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LW 7202 Advanced Administrative Law
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้
การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง

๓๐

กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LW 7203 Advanced Public Finance Law
ศึกษาทฤษฎีการคลั งมหาชน หลั กการทั่ว ไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษี อากร และหนี้
สาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษี
อากรในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอานาจของ
รัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
๓ หนวยกิต
LW 7204 Advanced Administrative Procedure
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่า
ด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอานาจศาล
ปกครอง รูปแบบคาฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาล
ปกครอง การคุ้มครองชั่วคราว การพิพากษา ตลอดจนการบังคับ คดีปกครองตามคาพิพากษา และการชี้ขาด
อานาจหน้าที่ระหว่างศาล ทัง้ นี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของ
ต่างประเทศ
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LW 7301 Advanced Criminology and Penology
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สาคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทาความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะที่สาคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการ
ลงโทษอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด กระบวนการและระบบการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาความผิ ดอาญาในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุ มการศึกษาอาชญากรรมผู้กระทาความผิ ดและการใช้
มาตรการลงโทษผู้กระทาความผิดทั้งทางด้านสังคมและกฎหมาย
กม ๗๓๐๒ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๓ หน่วยกิต
LW 7302 Criminal Justice Administration
ศึกษาปรัชญาการดาเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกาหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับงานยุติธรรม
ทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและระหว่าง

๓๑

ประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางแก้ไข
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา
๓ หน่วยกิต
LW 7401 International Law and Development
ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบานดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ อันเป็นที่มาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหว่างประเทศ สู่หลักการของการ
พัฒนาในกรอบขององค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และองค์กรภูมิภาคในปัจจุบัน ศึกษาหลักการทาง
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศกาลังพัฒนา เน้นกรณีศึกษาที่สาคัญอันเกิดขึ้นใน
กรอบขององค์การการค้าโลกหรือเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับใช้
กฎหมายเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยคานึงถึงบริบทและปัจจัยทางกฎหมายในสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน
กม ๗๔๐๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LW 7402 International Law and International Society
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสู่การกาเนิดขึ้นของหลักการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคมระหว่างประเทศ
ศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัติ ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและต่อประเด็นปัญหาใหม่ในสังคม
ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ไร้พรมแดน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ภาวะทั้งหลายในสังคม
ระหว่างประเทศ
กม ๗๔๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓ หน่วยกิต
LW 7403 International Law Relating to the Integration in Southeast Asia
Region
ประวั ติ ศ าสตร์ สถานการณ์ อั น เป็ น ที่ ม า ของการร่ ว มกลุ่ ม ระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากรอบของกฎหมายและตราสารที่สาคัญว่าด้วยประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกาเนิดประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในสามมิติหลักได้แก่ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ทางความมั่นคง และทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปิดเสรีของพรมแดนและการจั ดตั้งประชาคมอาเซียน ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศใน
ภูมิภาคอื่นๆ

๓๒

กม ๗๔๐๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7404 International Human Rights Law
ศึกษาวิวัฒนาการของการรับรองและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทาง
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศึกษาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่าง
ประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณีร ะหว่างประเทศ ศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และ
องค์ภาวะอื่นๆ ในสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ
และถูกเอ่ยถึงในกรณีของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับเน้นให้นักศึกษามีมุมมอง
และมีวิสัยทัศน์ต่อการออกแบบกฎหมายและใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านั้น
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LW 7405 International Trade Law
วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง “องค์กร
การค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT
ไปจนถึงการก่อตั้งองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุ เคราะห์ยิ่ง รวมทั้ง
ข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร
ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศ
ไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
(Law of Socio-Economic for Development)
กม ๗๕๐๑ กฎหมายว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๓ หน่วยกิต
LW 7501 Law on Individual’s Rights and Liberty and Participation
of Civil Society
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของสิทธิในการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการดาเนินกิจกรรมของรัฐ
ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ศึกษาปัญหากฎหมาย
ของประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องบทบาทของภาคประชาชน ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และความสัมพันธ์
ระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลและตลอดจนองค์กรต่างๆที่ใช้อานาจรัฐ ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจกรรมขององค์กรเอกชนและการยอมรับในบทบาทของการรวมกลุ่มทางภาคประชาชน ศึกษาการใช้
หลักการของสิทธิมนุษยชนเพื่อลดปัญหาสังคม

๓๓

กม ๗๕๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
๓ หน่วยกิต
LW 7502 Law Concerning Agricultural and Industrial Activities
ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญต่อการพัฒนาชาติ ศึกษา
หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เน้นกรณีศึกษาในกรอบขององค์การการค้า
โลกหรือกรอบการค้าภูมิภาคที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมายต่อสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม เน้นการศึกษาแบบ
บูรณาการในหลักการของกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางที่สาคัญทางเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์เพื่อตอบรับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการพัฒนา
๓ หน่วยกิต
LW 7503 Law of Socio-Economic Development
ศึกษาแนวคิดและหลักการของการใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ชาติโดยเน้นแนวคิดทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การออกแบบกฎหมายที่
เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียม
กันในสังคม ศึกษาหลักกฎหมายโดยคานึงถึงโครงสร้างและปรัชญาทางสังคมไทย และการพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
กม ๗๕๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓ หน่วยกิต
LW 7504 Law on Local Administration
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆ ของไทย การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น และคดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Private and Business Law)
กม ๗๖๐๑ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล
๓ หน่วยกิต
LW 7601 Comparative Company Law and Good Governance
ศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนโดย
เปรียบเทียบกับนานาชาติ และประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน

๓๔

กม ๗๖๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
๓ หน่วยกิต
LW 7602 Antitrust and Unfair Competition Law
ศึกษาการผู กขาด และผลกระทบต่อ ผู้ บริ โ ภค ผลทางเศรษฐกิ จ และความมั่นคงของประเทศ
กฎหมายที่ป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมการค้า การ
ตกลงกาหนดราคา หรือปริมาณการผลิต
กม ๗๖๐๓ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
๓ หน่วยกิต
LW 7603 Intellectual Property Law
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลักษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ ความตกลง
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่างๆเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗) สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources and Environmental Law)
กม ๗๗๐๑ กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LW 7701 Natural Resources Law and Policy and International Environment Law
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองและการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบาย
อื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย และการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก
กม ๗๗๐๒ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต
LW 7702 Natural Resources and Environmental Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้ อม
และศาลซึ่ ง พิ จ ารณาคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งการประเมิ น ผลสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Audit) การจัดการพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุม

๓๕

มลพิษ มาตรการในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนอานาจหน้าที่ขององค์กรและพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กม ๗๗๐๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LW 7703 Environmental Law in International Transaction
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการการค้าลงทุนระหว่าง
ประเทศ ซึ่งไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย การผลิตสินค้า การนาเข้าและการส่งออกสินค้า ตลอดทั้งบทบาทของ
มาตรการและกฎเกณฑ์ในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศที่มีต่อการ
พัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน
กม ๗๗๐๔ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
๓ หน่วยกิต
LW 7704 Seminar in Disaster Management
สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เตรีย มพร้ อมและป้องกันภัยพิบั ติ การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย การบูรณะและฟื้นฟูหลั ง
ภัยพิบัติ และความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ เช่น การจัดตั้งระบบเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทา
ภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief
and Emergency Response) เป็นต้น
กม ๗๗๐๕ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
๓ หนวยกิต
LW 7705 Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบันทางกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่
จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจ
นาไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้ อมที่ร้ ายแรง รวมทั้งผลในทางปฏิบัติของมาตรการดังกล่ าวโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรการในการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มอื่น ๆ พร้ อ มทั้ งศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ เนื้ อหาขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารของ
ต่างประเทศด้วย
๔. หมวดวิชาเลือก
กม ๗๙๐๑ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
LW 7901 Bankruptcy Law and Business Reorganization

๓ หน่วยกิต

๓๖

ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจาเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบังคับชาระหนี้และจัดสรรการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชาระหนี้ได้ ซึ่ง
เป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชาระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่งทั่ วไป
ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้
กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ล้มละลายระหว่างประเทศ
กม ๗๙๐๒ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม
๓ หน่วยกิต
LW 7902 Labor Law and Social Security
ศึ ก ษาแนวคิ ด และพั ฒ นาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายเกี่ ย วกั บ การประกั น สั ง คม
มาตรฐานระหว่างประเทศในการคุ้มครองแรงงานที่มีที่มาจากกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและการอนุวัติการของ
ระบบกฎหมายไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ศึกษาระบบการระงับข้อพิพาททางแรงงาน ศึกษาหลักการ
และปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษา
ปัญหากฎหมายของประเทศไทยในการประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคมโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ
กม ๗๙๐๓ ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓ หน่วยกิต
LW 7903 Legal Problems in Civil and Commercial Law
ศึกษาปัญหาสาคัญในเรื่องต่างๆของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบัน และศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหานั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ
กม ๗๙๐๔ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓ หน่วยกิต
LW 7904 Theory and Principle of Civil Procedure Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ระบบการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์พัฒนาการใหม่ของกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก
สตรี และผู้สูงอายุ
๓ หนวยกิต
LW 7905 Law Concerning Stability of Family and Protection of Children
Women and Elderly Persons

๓๗

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองและให้สวัสดิการแก่เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
รวมถึงการคุ้มครองครองสถาบั น ครอบครั ว ศึกษาหลั กสิ ทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิ ทธิส ตรี การไม่เลื อกปฏิบัติ
ระหว่างหญิงชาย ศึกษากรอบสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิท ธิเด็กอันประกอบไปด้วยมิติของการคุ้มครอง การให้
การศึกษา และการมีส่วนร่วมของเด็กในสังคม ศึกษาหลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรีและคนผู้สูงอายุ
เน้นกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาเห็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และปรับ
ใช้กฎหมายรวมถึงเสนอแนวคิดริเริ่มในการพัฒนากฎหมายในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
กม ๗๙๐๖ กฎหมายกับการพัฒนา
๓ หน่วยกิต
LW 7906 Law and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหา
ทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็น
เครื่ องมือของการพัฒ นาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒ นาในมิติของกฎหมายกับการเมือ ง
(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคมทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับ
สภาพความเปลี่ ยนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งความจาเป็นในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
กม ๗๙๐๗ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
๓ หน่วยกิต
LW 7907 Settlement of Disputes and Arbitration
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษา
ระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กม ๗๙๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากร
ภาครัฐ
๓ หน่วยกิต
LW 7908 Administrative Structure and Personnel Law
ศึกษาความสาคัญและการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายปกครองว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่ นดิน ประวัติการจั ดระเบี ย บบริ หารราชการแผ่ นดินในต่างประเทศและการจัดระเบียบบริห ารราชการ
แผ่นดินในประเทศไทย ตลอดจนโครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย
กม ๗๙๐๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
๓ หน่วยกิต
LW 7909 People Participation and Public Decision Making Process
ศึกษาข้อความคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตยสาเหตุ
และความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของ

๓๘

ประชาชนในกระบวนการตัดสิ น ใจภาครั ฐ รูป แบบ วิธีก ารและผลในทางกฎหมายของการมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
กม ๗๙๑๐ กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
๓ หน่วยกิต
LW 7910 Human Rights Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาและอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนในการส่งเสริม
และปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้าน
ต่างๆ
กม ๗๙๑๑ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
๓ หน่วยกิต
LW 7911 Public Economic Law
ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการ
รวมถึงลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หลักพื้นฐาน
ของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจลักษณะของการกระทาทางเศรษฐกิจ
ทั้งในรูปของการใช้อานาจควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน และในรูปของวิสาหกิจมหาชนต่างๆ และ
ศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้งในกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน รวมถึงศึกษาการ
กระทาทางปกครองเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ
๓ หน่วยกิต
LW 7912 Public Service Law
ศึกษาทฤษฎีและความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ การจัดทาบริการสาธารณะของรัฐ
ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณะประเภทต่างๆ กับรูปแบบขององค์กรและ
วิธีการในการบริการสาธารณะรูปแบบ และสถานะทางกฎหมาย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แนวคิดและกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์การมหาชน และคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง
กม ๗๙๑๓ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
๓ หน่วยกิต
LW 7913 Legal Principle on Constitutional Cases
ศึกษาที่มา วิวัฒนาการ และหลักการของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญในยุโรป สหรัฐอเมริกา
และไทย รวมถึง ขอบเขตของคดีรัฐธรรมนูญ และการดาเนินคดีทางรัฐธรรมนูญ

๓๙

กม ๗๙๑๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
๓ หน่วยกิต
LW 7914 Organic Law
ศึกษาหลักการสาคัญ และแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลักการสาคัญ
ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในประเทศไทย และข้อความคิดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ
อาทิ คณะกรรมการการเลื อกตั้งพรรคการเมืองการออกเสี ยงประชามติวิธีพิจารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ตรวจการแผ่นดิน และการตรวจเงินแผ่นดินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งศึกษากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
กม ๗๙๑๕ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทาทางปกครอง
๓ หน่วยกิต
LW 7915 Principle of Legality of Administrative Action
ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระทาทางปกครอง ประเภทของการกระทาทางปกครอง คาสั่งทาง
ปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงข้อความคิดและเงื่อนไขของการกระทาทางปกครอง ผลของ
การกระทาทางปกครอง มาตรการ การสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท โดย
พิจารณาในส่วนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณ์ของการกระทาทางปกครองและการใช้ดุลยพินิจ รวมถึง
และศึกษาหลักการว่าด้วยกระทาทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย
กม ๗๙๑๖ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง
๓ หน่วยกิต
LW 7916 Law on Liability for Wrongful Acts
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับ การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวม
อานาจและอานาจบังคับบัญชา และหลักการกระจายอานาจและอานาจกากับดูแล การควบคุมและตรวจสอบ
การกระทาของฝ่ ายปกครองในระบบต่างๆ อาทิ ระบบตรวจสอบตามรัฐ ธรรมนูญ การควบคุมภายในและ
ภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมโดยทางการเมือง และการควบคุมโดยองค์กรตุลาการ และศึกษาหลักเกณฑ์
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทางปกครอง ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทาง
ปกครองกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา และศึกษาการกระทาละเมิดของเจ้าหน้ าที่ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ แนวทางดาเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมถึงความรับผิดของฝ่ายปกครองในแนวคาพิพากษาของศาลไทย
กม ๗๙๑๗ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๓ หน่วยกิต
LW 7917 Law on Local Administration of State Affairs
ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาล

๔๐

และขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการจัดโครงสร้างทางปกครองและการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมทั้งอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และความรับผิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ
กม ๗๙๑๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๓ หน่วยกิต
LW 7918 Law on Administrative Procedure
ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย
และต่างประเทศ ความสาคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย แนวคิดพื้นฐานของ
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง หลักการของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น รูปแบบและ
ผลของคาสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์ การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและ
อายุความ รวมถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
กม ๗๙๑๙ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง
๓ หน่วยกิต
LW 7919 Law on Particular Administrative Case
ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้าน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแต่ละประเภท สาระสาคัญของ
กฎหมายเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เหตุแห่งการฟ้องคดีในแต่ละประเภท และศึกษาตัวย่างคดีที่สาคัญในแต่
ละประเภทคดี อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอนคาสั่ง กฎ และการห้ามการกระทาการ การละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือฏิบัติหน้าที่ล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทาละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น คดีปกครอง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคล
และคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ดิน การผังเมือง การควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนราคาญ เป็นต้น
กม ๗๙๒๐ กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
๓ หน่วยกิต
LW 7920 British and American Administrative Law
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองในระบบ
กฎหมายอังกฤษและสหรัฐ อเมริกา เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้ว ยการกระทาทาง
ปกครอง และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง การควบคุมการกระทาทางปกครองโดย
ศาลยุติธรรม ลักษณะและประเภทของคดีปกครอง และกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กม ๗๙๒๑ กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
๓ หน่วยกิต
LW 7921 French Administrative Law
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทาทางปกครอง และหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทาทางปกครอง การควบคุมการกระทาทางปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของฝรั่งเศส

๔๑

ที่ใช้ระบบศาลคู่ การจัดโครงสร้างของศาล ลักษณะและประเภทของคดีปกครอง และกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
กม ๗๙๒๒ กฎหมายปกครองเยอรมัน
๓ หน่วยกิต
LW 7922 German Administrative Law
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองเยอรมัน
เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทาทางปกครอง และหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทาทางปกครอง การควบคุมการกระทาทางปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองในเรื่องของ
การจัดโครงสร้างของศาล ลักษณะและประเภทของคดีปกครอง และกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ
๓ หน่วยกิต
LW 7923 Penalty Law
ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและของ
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่ งเศส และทาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ ”
(UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐาน
ขั้นต่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และศึกษาการดาเนินงานของราชทัณฑ์ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษ
กม ๗๙๒๔ นโยบายทางอาญา
๓ หน่วยกิต
LW 7924 Criminal Policy
ศึกษาถึงนโยบายในการกาหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการ
กระทาความผิดอาญา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดในประเทศต่างๆในระบบ Common Law และ Civil Law โดย
พิจารณาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
กม ๗๙๒๕ ปัญหากฎหมายอาญา
๓ หน่วยกิต
LW 7925 Legal Problems in Criminal Law
ศึก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเฉพาะเรื่ อ งที่ ส าคั ญ ในกฎหมายอาญาสารบั ญ ญั ติ วิ ธี ส บั ญ ญั ติ รวมทั้ ง
ความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

๔๒

กม ๗๙๒๖ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
๓ หน่วยกิต
LW 7926 Comparative Criminal Law
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบ Common Law เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็น
ต่างๆ อาทิ การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบกฎหมาย
เปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
กม ๗๙๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
๓ หน่วยกิต
LW 7927 Comparative Criminal Procedures Law
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น
ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐ อเมริกา ใน
ประเด็นต่างๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดาเนินคดีอาญากอนฟอง
การควบคุมการใชอานาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิ จารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาของ
แต่ละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย
กม ๗๙๒๘ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๓ หน่วยกิต
LW 7928 Human Rights and Criminal Justice
ศึกษาข้อความคิด ในการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา โดยเฉพาะ
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard, Norms and Guidelines) โดยศึกษาถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการในความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จาเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานใน
คดีอาญา และรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในคดีอาญา
กม ๗๙๒๙ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๓ หน่วยกิต
LW 7929 Law of Economic Crimes
ศึกษาทฤษฎีหลักการ ขอบเขต ความหมาย ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิด
เกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์ และความแตกต่างของอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ มาตรการของรัฐในการดาเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ
ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการ
ฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เป็นต้น

๔๓

กม ๗๙๓๐ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
๓ หนวยกิต
LW 7930 International Law Concerning Anti-Transnational Crimes
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region
ศึกษาถึงปรากฏการของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆภายในกรอบของ
กฎหมายระหว่างประเทศ และกรอบของกฎเกณฑ์ภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเน้นให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนาเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตโดยคานึ งถึง
ปัจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค
กม ๗๙๓๑ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7931 International Dispute Settlement
ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไก
การระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งใน
ระดับสากล ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการ
ระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอานวยธรรมาภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ
กม ๗๙๓๒ กฎหมายสนธิสัญญา
๓ หนวยกิต
LW 7932 International Law of Treaty
บ่ อ เกิ ด ของพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ หลั ก การของกฎหมายระหว่ า งประเทศที่ ค รอบคลุ ม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Vienna Convention on the Law of Treaty ค.ศ. ๑๙๖๙
ศึกษาความสัมพันธ์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับบ่อเกิดอื่นของกฎหมายระหว่างประเทศ
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล
๓ หนวยกิต
LW 7933 International Law on Territory and Law of the Sea
ศึ ก ษาหลั ก การของกฎหมายระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ ดิ น แดนและอาณาเขตของรั ฐ ศึ ก ษา
ความหมายและหลั กกฎหมายที่เกี่ยวกับ ดิน แดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจจาเพาะ และทะเลหลวง โดยเน้น
การศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและการหยิบยกกรณีศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่มีความสาคัญกับประเทศไทย หรือกรณี
ความขัดแย้งทางดินแดนระหว่างรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษากลไกและมาตรการทาง
เทคนิคในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับดินแดน

๔๔

กม ๗๙๓๔ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7934 International Relation Theory
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมระหว่ า งประเทศ โดยเฉพาะตั้ ง แต่ ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่สอง สู่สงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอานาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวั ตน์ในปัจจุบัน ศึกษา
ความร่วมมือและความขัดแย้งรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีท างรัฐศาสตร์ที่ใช้ในการ
กาหนดนโยบายทางการต่างประเทศ
กม ๗๙๓๕ กฎหมายสหภาพยุโรป
๓ หนวยกิต
LW 7935 European Union Law
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ความเป็นมาในการร่วมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพ
ยุโรป บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
กม ๗๙๓๖ ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ
๓ หนวยกิต
LW 7936 International Law on State Responsibility
ศึกษาปัญหาและแง่มุมของกฎหมายระหว่างประเทศในความผิดของรัฐสาหรับการกระทาที่มิชอบ
ของรัฐ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและปัจเจกชนผู้ใช้อานาจรัฐ และปัจเจกชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาอันมิชอบ ศึกษาวิวัฒนาการของความพยายามในการวางกรอบกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นความ
รับผิดของรัฐ
กม ๗๙๓๗ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7937 International Law on Peace and Security
ศึกษาประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของหลั ก กฎหมายที่ใช้กับการทาสงครามและการรักษา
สันติภาพระหว่างประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ
บทบาทขององค์การภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีต่อการรักษาสันติภาพ
ระหว่างประเทศ ศึกษาภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาการระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว

๔๕

กม ๗๙๓๘ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ๓ หนวยกิต
LW 7938 International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region
ศึก ษาวิ วั ฒ นาการความร่ ว มมื อ และการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ จนกระทั่ ง การกาเนิ ด ขึ้ น ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเป็นตลาดเดี่ ยว (Single Market) และกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ใช้บังคับต่อการค้าในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและช่องว่างของกฎหมายไทยที่เอื้อหนุนหรือ
ที่เป็นปัญหาต่อการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ศึกษากรอบข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ
กม ๗๙๓๙ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7939 International Investment Law
ศึกษาถึงระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงินและ
การลงทุนระหว่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ์ และกลไกของ
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากลและในระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศในด้านต่างๆ และผลกระทบต่อ
ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศไทย
กม ๗๙๔๐ กฎหมายการใช้ทรัพยากรระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7940 International Law on Natural Resources
หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติใน
ระบบของกฎหมายระหว่างประเทศ การแบ่งแยกระหว่างทรัพยากรในอานาจอธิปไตยของรัฐและทรัพยากร
ระหว่า งประเทศที่เ ป็ น ของสั งคมระหว่ างประเทศโดยส่ ว นรวม ความร่ว มมื อระหว่า งรั ฐ ในประเด็น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และทางอวกาศ
กม ๗๙๔๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและสัญญาเอกชน
ระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
LW 7941 Conflict of Law Rules and International Private Contract
ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชน
ในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ ศึกษาการมีผลบังคับของคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศ
ไทย ศึกษาความเป็น มาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

๔๖

กม ๗๙๔๒ กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศชั้นสูง
๓ หน่วยกิต
LW 7942 Advanced International Organization Law
ศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ โครงสร้างขององค์การระหว่าง
ประเทศการเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในองค์การระหว่างประเทศ วิภาคบทบาท
และหน้าที่ของระบบสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการอานวยธรรมาภิบาล
ตลอดจนบทบาทในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศให้ตอบรับกับความต้องการของสังคมระหว่างประเทศ
ในยุคปัจจุบัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับองค์การในระดับภูมิภาค
กม ๗๙๔๓ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
๓ หนวยกิต
LW 7943 Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms
ศึกษาวิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการ
อนุวัติการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในระบบ
สหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights และ ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children) และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมศักยภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยคานึงถึงปัจจัยทาง
กฎหมายต่างๆ ในบริบทของอาเซียน
กม ๗๙๔๔ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค
อาเซียน
๓ หนวยกิต
LW 7944 Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
ศึกษาประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการกาเนิด
ขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ศึกษากรอบของ
กฎเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาของภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ มี ม นุ ษ ย์ เ ป็น ศู น ย์ ก ลางดั ง ที่ ปรากฏในทิ ศ ทางความร่ ว มมื อ ของ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) วิพากษ์
กรณีศึกษาที่เกี่ย วเนื่ องกับ ประเด็น สังคมและวัฒ นธรรมในอาเซียนโดยเน้นให้ นักศึกษามองเห็ นปัญหาและ
ผลกระทบทางกฎหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อ
ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ในภูมิภาค
กม ๗๙๔๕ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
LW 7945 International Humanitarian Law

๓ หนวยกิต

๔๗

กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งทางทหาร หลักเกณฑ์ในการจากัด
ผลกระทบจากสงครามและการใช้กาลังทางทหารต่อปัจเจกชน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
ในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อปัจเจกชนระหว่างสงคราม การอพยพย้ายถิ่นของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยสงคราม การคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม
กม ๗๙๔๖ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน
๓ หนวยกิต
LW 7946 International Law Concerning Status of Individuals
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของปัจเจก
ชนในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ศึกษาการ
คุ้มครองระหว่างประเทศที่มีขึ้นต่อปัจเจกชน โดยเฉพาะสาหรับปัจเจกชนที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ผู้ลี้ภัย
หรือบุคคลไร้สัญชาติ หรื อชนกลุ่มน้อย ศึกษาปรัชญาของการมีหน้าที่และความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อ
สังคมระหว่างประเทศ
กม ๗๙๔๗ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ
๓ หนวยกิต
LW 7947 International Law Relating to Status of Refugees
and Stateless Persons
ศึกษาความหมายของผู้ลี้ภัยและบุคลไร้สัญชาติ หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ ภัยทั้งที่
มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศ
ไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผู้ลี้ ภัย ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของหน่ วยงานรัฐบาลไทย
สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศใน
การพิทักษ์สิทธิและให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสั ญชาติและการ
คุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ ศึกษากลุ่มประชากรผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษาแนวทางปฏิบั ติเพื่ อลดจ านวนบุ ค คลไร้สั ญ ชาติและการให้ ความคุ้มครองบุค คลไร้สั ญชาติใ นภูมิ ภ าค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในแง่บวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
กม ๗๙๔๘ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7948 International Criminal Law
ศึกษาเขตอานาจศาลและการบั งคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐ ในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่า ง
ประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษาประเภทความผิ ดที่มีลักษณะเป็น
ความผิดอาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบใน
การจัดตั้งองค์กรตุลาการระหว่างประเทศเพื่อตัดสินลงโทษการกระทาผิดอาญา อาทิองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้น

๔๘

เพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทาผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหน้าที่
ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับองค์การสหประชาชาติ
กม ๗๙๔๙ กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7949 International Financial and Banking Law
ศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินและการธนาคาร ระหว่าง
ประเทศ การโอนเงิน การให้เครดิต การกู้เงินระหว่างธนาคารการค้าประกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยน
เงินตรา การประกันภัยระหว่างประเทศ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
กม ๗๙๕๐ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งของทางทะเล
๓ หนวยกิต
LW 7950 Contract of Affreightment Law
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล แนวปฏิบัติต่างๆ ในการขนส่งของทางทะเล
หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ ว่าด้วยการรับขนของทางทะเล รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการทาให้
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ซึ่ ง กฎเกณฑ์ บ างประการเกี่ ย วกั บ ใบตราส่ ง และพิ ธี ส ารแก้ ไ ขอนุ สั ญ ญา ดั ง กล่ า ว
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 และ
กฎหมายกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กม ๗๙๕๑ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๓ หนวยกิต
LW 7951 Law and Cultural Diversity Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการทางกฎหมายในสิทธิทางสังคมและทางวัฒนธรรม การรับรองและการ
คุ้มครองอัตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้างกลไกทางกฎหมายที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐจากภาคท้องถิ่น
โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศึกษาหลักการของกฎหมายในการธทานุบารุงและฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปั ญญาท้องถิ่น ศิล ปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ศึกษา
หลักการของประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับความหลากกลายทางวัฒนธรรม
กม ๗๙๕๒ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี
๓ หนวยกิต
LW 7952 International Tax Law and Tax Planning
ศึกษาระบบภาษีระหว่างประเทศ สนธิสัญญาภาษีซ้อนและการแก้ปัญหาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ เงินทุน ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกาไรและอื่นๆ ปัญหาการ
เลี่ยงภาษี ตลอดจนการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

๔๙

กม ๗๙๕๓ กฎหมายเกษตรเพื่อการพัฒนา
๓ หนวยกิต
LW 7953 Agricultural Law for Development
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตอื่น
เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดการเกษตร รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเกษตรกร
กม ๗๙๕๔ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสารสนเทศ
๓ หนวยกิต
LW 7954 Law of Information Technology and Cyberspace
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและเทคโนโลยีซึ่งกาลังพัฒนาไปสู่
สังคมข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นศึกษาปัญหากฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารสมั ย ใหม่ อาทิ กฎหมายแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคล เพื่อวางหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุค คลกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัย ในยุคคอมพิวเตอร์ กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อ
กาหนดสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างบุคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กม ๗๙๕๕ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
๓ หนวยกิต
LW 7955 Insurance Law and Risk Management
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัย
ในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ ปั ญ หาและอุป สรรคที่ มีต่ อกฎหมายประกั นภั ย บทบาทส าคัญ ใน
กระบวนการจัดการความเสี่ ย งโดยการทบทวนการควบคุ มและดู แลที่ป ฏิบัติโ ดยบริษั ทประกั นภัย รวมถึ ง
การศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ระบบการจัดการความเสี่ ยงที่มีประสิทธิภาพ การประเมิน
ความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละประเภท (By Line of Business)
กม ๗๙๕๖ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๓ หนวยกิต
LW 7956 Consumer Protection Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๕๐

กม ๗๙๕๗ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๓ หนวยกิต
LW 7957 Electronic Commerce Law
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของการนาเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการทาสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ แทนการทาสัญญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ จากการที่นาเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์แทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อพัฒนาการทางกฎหมาย
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
กม ๗๙๕๘ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
๓ หนวยกิต
LW 7958 Business Organization Law
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจากัด และสัญญาการ
ร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการ
และผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยาย
กิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ
กม ๗๙๕๙ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
๓ หนวยกิต
LW 7959 Theory of Private Law
ศึกษาแนวความคิดอันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่ง แนวความคิดทางกฎหมายแพ่งที่
เข้าสู่ระบบกฎหมายนานาประเทศ และมีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณิชย์ การนาแนวคิดอัน
เป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่งมาอธิบายหลักการเกี่ยวกับเสรีภาพในทรัพย์สิน หลักกรรมสิทธิ์เอกชน
หลักการครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งการจากัดสิทธิดังกล่าวที่ปรากฏในรูปของกฎหมาย
ที่ใช้ควบคุมสังคมและกาหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม โดยศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีความรับ
ผิดในทางแพ่งที่มีลักษณะทั่วๆ ไปในเชิงการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชนและในเชิงความรับผิดในการ
ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
กม ๗๙๖๐ กฏหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
๓ หนวยกิต
LW 7960 Advanced Securities Law
ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอขาย
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงากิจการ การกระทาอันไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และปัญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน
กม ๗๙๖๑ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓ หนวยกิต
LW 7961 Legal Problems in Natural Resources and Environmental Law

๕๑

ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาจะต้องทาการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทารายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้น
เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้สอน การจัดทารายงานดังกล่าวอาจเป็น
ประโยชน์ ต่อนั กศึกษาในอนาคตอีกด้ว ย เพราะนักศึ กษาสามารถพัฒ นารายงานดั งกล่ าวเป็นหั ว ข้อในวิช า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเขียนวิทยานิพนธ์
กม ๗๙๖๒ ปัญหากฎหมายการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อม
๓ หนวยกิต
LW 7962 Legal Problems in Environmental Litigation
ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพบังคับทางกฎหมายในข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา
และคดีปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการดาเนินคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครองของกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดี การรวบรวมพยาน
และการพิสูจน์พยานในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง การระงับข้อพิพาทนอกศาล และศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ
กม ๗๙๖๓ กฏหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
๓ หนวยกิต
LW 7963 Comparative Environmental Law
ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่าง โดยเฉพาะ
จากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายต่างกัน เพื่อนามาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
ฝ่ายบริห าร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะ
เน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษ การตรวจสอบและการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และการระงับข้อ
พิพาทนอกศาล
กม ๗๙๖๔ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
๓ หนวยกิต
LW 7964 Legal Problems in Environmental Management and Energy
Conservation
ศึกษาแนวคิด นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์
พลังงาน เช่น การควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อ
วิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนา
หัวข้อวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
กม ๗๙๖๕ กฎหมายควบคุมมลพิษ
๓ หนวยกิต
LW 7965 Pollution Control Law
ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท
และสภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกาเนิดมลพิษ มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม

๕๒

และจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า รัฐ
กับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมและจัดการมลพิษ
๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
๓ หน่วยกิต
LW 9000 Independent Study
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ภายใต้การ
ควบคุมและแนะนาของอาจารย์ผู้สอน
๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
LW 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทาการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมี
การนาเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

๕๓

๓.๒. อาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์
Doctor der Rechte-Dr.jur
ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตรบัณฑิต

Bochum University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ปิยะนุช โปตะวณิช

Temple U./U.S.A.
Institute of Social
Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate of Attendance
Post-Graduate Diploma
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

xxxxxxxxxxxxx

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

อาจารย์
ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ

Docteur en droit

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ศึกษามหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

Universitè Renè
Descartes.(ParisV)
Très honorable
สถาบัน INALCO
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๕๔

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์
Doctor der Rechte-Dr.jur
ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายมหาชน)
นิติศาสตรบัณฑิต
รองศาสตราจารย์
Certificate of Attendance
ปิยะนุช โปตะวณิช
Post-Graduate Diploma

อาจารย์
ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
Docteur en droit

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ศึกษามหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดร.วริยา ล้าเลิศ
(Corporate Law)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(Business Law)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(Business Law)
นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (เกียรตินิยมสูงสุด Mention
très honorable avec
félicitation du Jury)
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (D.E.A.)
(เกียรตินิยมดี) กฎหมายมหาชน

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Bochum University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Temple U./U.S.A.
Institute of Social
Studies
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Université René
Descartes.(ParisV)
Très honorable
สถาบัน INALCO
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Canberra
University of Canberra
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Université Paul Cézanne
Aix-Marseille 3, France

Université Paul Cézanne
Aix-Marseille 3, France

๕๕

นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม อันดับ ๒)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน
สุนทร มณีสวัสดิ์, ศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นเรศร์ เกษะประกร, รองศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
Master of Laws (Securities Regulations) University of Georgia
บรรเจิด สิงคะเนติ, รองศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๕๖

Doctor der Rechte-Dr.jur, Bochum University
ปิยะนุช โปตะวณิช, รองศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certificate of Attendance Post-Graduate Diploma, Temple U./U.S.S. Institute of
Social Studies
ปุ่น วิชชุไตรภพ, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกศึกษามหาบัณฑิต สถาบัน INACOL
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบัน INACOL
Docteur en droit Université René Descartes. (Paris V) Très honorable
พัชรวรรณ นุชประยูร, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (D.E.A.) (เกียรตินิยมดี) กฎหมายมหาชน
Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3, France
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Docteur en droit) เกียรตินิยมสูงสุด Mention Très hohorable
avec félicitation du Jury) กฎหมายมหาชน Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3,
France
วราภรณ์ วนาพิทักษ์, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต Southern Methodist University
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วริยา ล้าเลิศ, อาจารย์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Business English) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Business Law) University of Canberra
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Corporate Law) University of Canberra
กิตติภูมิ เนียมหอม, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕๗

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (D.E.A Droit International) (กฎหมายระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยสตาสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส
กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พีรพล เจตโรจนานนท์, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัชรชัย จิรจินดากุล, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
European Master in Law and Economics (EMLE.LL.M.)
Universität Hamburg, Germany and Universiteit Ghent, Belgium
อัญธิกา ณ พิบูลย์, อาจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓.๒.๔ รายชื่ออาจารย์พิเศษ
๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
คัมภีร์ แก้วเจริญ, ศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M., Tulane University School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M. Tulane University

กฤษณ์ วสีนนท์
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Docteur en Droit, University of Paris, France

๕๘

ทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พงษ์เดช วานิชกิตติกูล
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
LL.M The American University
สู่บุญ วุฒิวงศ์
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
Master of Comparative Law มหาวิทยาลัยจอร์ชวอชิงตัน
LL.M. Tulane University
๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
กฤษณ์ วสีนนท์
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Docteur en Droit, University of Paris, France
ประสาท พงษ์สุวรรณ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.E.A. de droit public Université Toulouse I,
Docteur en droit de l’Université de Paris II, mention très honorable,
ปรีชา สุวรรณทัต
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการสันติภาพและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย Nice ประเทศฝรั่งเศส
ชาญชัย แสวงศักดิ์
ปริญญาตรี ทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประชาคมยุโรป
มหาวิทยาลัย Aix Marseille III ประเทศฝรั่งเศส

๕๙

Doctorat de 3ème cycle en Droit public interne

สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
Magister Jurist (M.Jur)
Doctor der Rechte
๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
คัมภีร์ แก้วเจริญ, ศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M., Tulane University School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M. Tulane University
สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)
Magister Jurist (M.Jur)
Doctor der Rechte
สู่บุญ วุฒิวงศ์
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
Master of Comparative Law มหาวิทยาลัยจอร์ชวอชิงตัน
LL.M. Tulane University
๔. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

๖๐

(International Law and ASEAN Community)
นพนิธิ สุริยะ, รองศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M. Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เสรี นนทสูติ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
Master of Philosophy (Law)
Magister Juris in European and Comparative Law
Master of Law (LL.M.)
Doctor of Philosophy (Law), Oxford University
๕. สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
(Law of Socio-Economic for Development)
วิจิตรา วิเชียรชม, รองศาสตราจารย์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.S.U. (Droit de Travail)
Docteur de I’Université de Paris II, Specilité : Droit de Travail
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
Master of Law, Tulane University, U.S.A.
Ph.D. of Development Administration,
National Institute of Development Administration
๖. สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Private and Business Law)
วรรณชัย บุญบารุง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖๑

D.E.A., Docteur en droit (Strasbourg)
พงษ์เดช วานิชกิตติกูล
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
LL.M The American University
ธนกฤต วรธนัชชากุล
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
D.S.U. en Droit civil มหาวิทยาลัย PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)
D.E.A. en Doit privé
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME)) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัย ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG III) ประเทศฝรั่งเศส
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
D.S.U. de Droit commercial (กฎหมายพาณิชย์) Université PANTHEON-ASSAS
(Paris II)
D.E.A. de Droit des Affaires (กฎหมายธุรกิจ) Docteur en droit (Specialité Droit des
Affaires) (กฎหมายธุรกิจ) (Mention Tres honorable avec felicitations) Université
JEAN MOULIN-LYON 3
สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๗. สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources and Environmental Law)
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
Magister Jurist (M.Jur)

๖๒

Doctor der Rechte
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ ทาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาที่เลือกเรียน
แผน ข เรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิจัยตามประเด็นที่สนใจโดยภายใต้การแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้ นั กศึกษามีทักษะทั้ง ๕ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถ
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนาเสนอผลงานวิชาการได้

๕.๓ ช่วงเวลา
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ ทาวิทยานิพนธ์ เริ่มภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ ๑ หรือ
ภาคเรียนแรก ของปีการศึกษาที่ ๒
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์ เริ่มภาคเรียนแรกหรือภาคเรียนที่ ๒
ของปีการศึกษาที่ ๒
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ จานวน ๓ หน่วยกิต
๕.๖ การเตรียมการ
วิทยานิพนธ์
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วย
การศึกษา

๖๓

 รายงานการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และความก้าวหน้าในการดาเนินงานทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความ การนาเสนอผลงานและ/หรือการตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์
 มีหน่วยงานให้คาแนะนา ตรวจสอบการทาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการในการค้นคว้า วิจัย
และประเมินผล
 นักศึกษานาเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
๕.๗ กระบวนการประเมินผล
วิทยานิพนธ์
 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
 ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบ
 ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบบน Website ของสถาบันเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้า
ร่วมฟังการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของกรรมการสอบ
 ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
 ตรวจสอบการนาเสนอ/การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์

การค้นคว้าอิสระ
 นักศึกษานาเสนอผลงานในชั้นเรียนต่อเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
 รับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนนักศึกษาและการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 อาจารย์ประมวลผลและให้ผลการศึกษา

๖๔

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

๖๕

ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ พยายาม
พัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ได้แก่
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยนาความรู้และ
 มีการสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอนทุก
คุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตสานึกและความ
วิชา
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 สอนโดยใช้กรณีศึกษาคดีต่างๆ ให้ผู้เรียนรู้จักคิด
เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดปัญญาและ
จิตสานึกในการใช้กฎหมายอย่างมีคุณธรรม
 ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และผลประโยชน์ของประเทศชาติใน
กรณีที่ใช้กฎหมายโดยไม่ยึดหลักนิติธรรม และ
ธรรมาภิบาล
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
จิตสานึกในการใช้กฎหมายอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
- เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้นและ
มุ่งมั่นที่จะเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ

 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสัมมนา และให้มี
การนาเสนอผลงานต่อเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์
เพื่อฝึกให้มีความอดทนอดกลั้นและยอมรับคา
วิจารณ์และความคิดเห็นของผู้อื่น เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น
 ส่งเสริมให้นาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

- เป็นผู้มีความรู้ ความชานาญ สามารถคิด
วิเคราะห์และวิจัยในทางกฎหมาย

 จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้การวิจัยทาง
กฎหมาย ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ วิจัย และหา
แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนาทั้ง

๖๖

ทางด้านความรู้และจริยธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
 ใช้กรณีศึกษา ตัวอย่างคดีต่างๆ ประกอบการเรียน
การสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้กฎหมายกับปัญหา คดีความต่างๆที่เกิดขึ้น
จริง

- มีภาวะผู้นา ที่สามารถนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและนาหลักวิชามาปรับใช้กับการ
ประกอบอาชีพและใช้ ความรู้ความสามารถของ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
เพื่อให้ บรรลุถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ให้นักศึกษานาประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ตนเอง
สนใจมานาเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการ
ค้นคว้าอิสระเพื่อค้นคว้าวิจัยเป็นการบูรณาการใน
การใช้องค์ความรู้ทางด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้
งานจริง
 กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม
และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน
ตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
 มีกิจกรรมนักศึกษาที่ให้นักศึกษาสามารถฝึกและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อสร้างจิตสานึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลั ก สู ต รได้ ก าหนดให้ มี วิช าเสริ มพื้ น ฐานส าหรั บบั ณ ฑิต ศึ กษา เป็ นวิ ช าที่ใ ห้ ความรู้ ทั่ ว ไปแก่
นักศึกษา มีการสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรมตามคาขวัญของสถาบันที่บัณฑิตของสถาบันต้องเป็นผู้ที่ “มีความรู้คู่คุณธรรม” นอกจากนี้ยัง
ได้สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมในวิชากฎหมาย

๖๗

ทุกวิชา และกาหนดให้มีวิชาหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เป็นวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมวิชาพื้นฐานของหลักสูตรยังได้ ทั้ง ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๓) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(๕) เคารพกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) กาหนดให้มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร “WISDOM” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา
เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม (S = Social
Responsibility, D = Discipline, M = Morality)
(๒) การเรียนการสอนมีการใช้คดีตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆ
(๓) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(๔) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
(๕) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรับผิดชอบต่อสังคม
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(๓) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
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นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางกฎหมายตามรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาในหลักสูตร โดยมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดที่สาคัญ ในเนื้อหาวิชาที่
ได้ศึกษา
(๒) มีความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาคดีต่างๆ แนวการพิพากษาของศาลไทย รวมถึงวิธีพิจารณา
ความกฎหมายประเภทต่างๆ และสามารถค้นคว้าพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิเคราะห์การพัฒนาการของกฎหมาย
(๔) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่สาคัญ และนาเสนองาน
ทางวิชาการ
การทดสอบมาตรฐานนี้ ส ามารถทาได้โ ดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ล ะวิ ช า รายงาน
ผลงานต่างๆ ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร

๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวความคิด หลักการที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม นิติวิธีทางกฎหมาย
กรณีศึกษาคดีต่างๆ แนวการพิพากษาของศาลไทยและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง การวิจัย ประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายกับการบริหาร และนาเสนองานทางวิชาการ
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(๔) ประเมินจากกรณีศึกษา
(๕) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะทางปัญญาเพื่อใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพ ตามผล
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การเรียนรู้ทักษะทางปัญญา ดังนี้
(๑) คิดอย่างมีปัญญาและมีจิตสานึกในการใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม อย่างมีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
(๒) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ตีความ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการ
พิจารณาคดีความต่างๆ เพื่อดารงไว้ซึ่งความยุติธรรม
(๓) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) สามารถคิด วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสากล กฎหมาย
ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากฎหมายไทย
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) กรณีศึกษาทางการบริหารและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) การวิจัย
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินผลงาน และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การทางานกลุ่มนักศึกษา การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การนาเสนอรายงาน การนาเสนอรายงานวิจัยโดยการเขียนบทความ หรือการนาเสนอผลงาน
บทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการ

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้กาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบไว้ ดังนี้
(๑) มีภาวะผู้นา สามารถปรับตัวเข้าทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
(๒) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล
(๓) สามารถประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน และ/หรือข่ายงาน
(๔) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าวิจัย หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม
จากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) มีภาวะผู้นา
(๒) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถอธิบายงานที่ตนรับผิดชอบได้ความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป

๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย นาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
(๒) สามารถเข้าใจศัพท์เชิงวิชาการในรายวิชา/สาขาวิชาที่ศึกษา และนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
(๓) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอสาหรับการเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา
(๔) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในวิชาเสริมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากคณะภาษาและการสื่อสารโดยในการเรียนการสอนมีการใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่นักศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีสานักสารสนเทศที่ให้บริการให้
คาปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริ การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางสถิติ
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และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหรือเข้าร่วมฟังในรายวิชาของคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งมีวิชาต่างๆ ที่
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ในทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้สถาบันฯได้มีระบบ
Internet wifi ให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ใน
สถาบั น ฯ และมีส านั ก บรรสารการพั ฒ นาเป็ นห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ต อล มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล สากลให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรับการค้นคว้า วิจัยได้ตลอดเวลา
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิน จากความสามารถในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็ น การเขียนรายงาน
งานวิจัย บทความวิชาการ การอ้างอิงเอกสาร ฐานข้อมูล บทความทางวิชาการ รวมทั้งการนาเสนอผลงาน
วิชาการในชั้นเรียน และในการประชุมวิชาการต่างๆ

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
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๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กาหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ดังนี้
ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบการฝึก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์และวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงออกได้ดังต่อไปนี้
A
AB+
B
BC+
C
CD
F
W
I
S
U
AU
P
IP
T
TR

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

๔.๐
๓.๗
๓.๓
๓.๐
๒.๗
๒.๓
๒.๐
๑.๗
๑.๐
๐

หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม)
หมายถึง Very good (ดีมาก)
หมายถึง Good (ดี)
หมายถึง Fairly good (ดีพอใช้)
หมายถึง Almost good (เกือบดี)
หมายถึง Fair (พอใช้)
หมายถึง Almost fair (เกือบพอใช้)
หมายถึง Poor (ไม่พอใช้)
หมายถึง Very poor (ใช้ไม่ได้)
หมายถึง Failure (ตก)
หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)
หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
หมายถึง Satisfactory (พอใจ)
หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ)
หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)
หมายถึง Pass (ผ่าน)
หมายถึง In Progress (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
หมายถึง Terminate (ให้ยุติ)
หมายถึง Transfer, work with which there is no
comparable grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)

๒. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๑. กระบวนการทดสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษามีกระบวนการทดสอบ
โดยสถาบันดาเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และรายงานผู้บริหารเพื่อนาผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การทดสอบใน
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ระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในทั้งระดับคณะ และระดับสถาบัน ดาเนินการทดสอบมาตรฐาน
หลักสูตร
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ ผลของนักศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษามีการสารวจ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ได้แก่
๒.๑ การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
๒.๒ การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
๒.๓ จัดทา Focus Group เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมิน
หลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้เกณฑ์สาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนดของหลักสูตร ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
 เพื่อให้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ ความคาดหวัง
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงทิศทางการดาเนินการของสถาบัน
 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรใหม่ของสถาบัน
 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนสถาบันสู่ค่านิยมร่วม WISDOM และปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์การที่มุ่งหวังแก่บุคลากร
 บทบาท หน้าที่ ภาระงานอาจารย์
 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้
๑.๒ ผู้บริหารคณะและอาจารย์อาวุโส ให้คาแนะนา
 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่างๆของคณะ
 ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
 ให้คาแนะนาด้านการสอนและการทาวิจัย
 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ให้ทางานวิจัยร่วมกับอาจารย์อาวุโส
 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับดับชาติและนานาชาติ
 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

๗๕

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาและผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณาให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการประเมินผล
 พัฒนาทักษะการทาวิจัยกรณีศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน
 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการนาผลงานการวิจัยไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน
 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล
 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 สนับสนุนการเสนอตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือข่ายวิชาชีพทางกฎหมาย
 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือข่ายวิชาชีพทางกฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคคลากรสายสนับสนุน
 มีแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มตาแหน่งได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะอย่างเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
 จัดอบรม สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะส่วนบุคคลตามแต่ละสายงาน
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 จัดให้มีการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ
 ส่งเสริมการสอนงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่างบุคลากรเก่า/
ใหม่
 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดงบประมาณเพื่อให้บุคลากรซื้อหนังสือวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง
 สนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ
รองคณบดีที่ไ ด้รั บ มอบหมาย เป็ น รองประธาน และกรรมการที่เ ลื อกจากที่ป ระชุมอาจารย์ ๒ คนและ
ผู้อานวยการหลักสูตรเป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ผู้อานวยการหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นผู้ ดาเนิน การให้ เป็น ไปตามนโยบายหลั กเกณฑ์ มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้
คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
 มีการจัดการโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ
 มีการจัดกระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
 มีการจัดตารางสอนและตารางสอบอย่างเป็นระบบ
 มีการพิจารณาภาระงานเป็นไปตามระเบียบข้อกาหนดของสถาบัน
 มีการวัดผลในแต่ละสาขาวิชามีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และสื่อสารให้นักศึกษาทราบ
 มีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
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 มีการสารวจความคิดเห็นของผู้สาเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีความรู้และประสบการณ์
 มีอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การบรรยาย
 มีหนังสือเฉพาะสาขาวิชาในห้องสมุดที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้
 มีวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเฉพาะสาขาวิชา
 มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่เหมาะสมกันในอัตราส่วน ๑.๑
 มีระบบเครือข่ายสารสนเทศบริหารแก่นักศึกษาและอาจารย์
 นักศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่ายสารสนเทศได้สะดวก และรวดเร็ว
 อาคารและห้องเรียนมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการเรียน อาทิ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายแผ่นทึบ เครื่อง LCD เป็นต้น
๓. การบริหารคณาจารย์
 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
 มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 มีการวางแผนและดาเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับดูแลการดาเนินงานหลักสูตร
 มีอาจารย์ประจาทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักศึกษา ในปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 มีการกาหนด Office Hours ของอาจารย์
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 มีนักวิชาการศึกษาประจาคณะและหน่วยงานส่วนกลางของสถาบันให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ
หลักสูตร การเรียนการสอน การลงทะเบียน และการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การจัดทา Focus Group เพื่อสอบถามความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาหลักสูตร รวมทั้งจั ดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเมื่อสถาบันฯ ได้จัดทาร่าง
หลักสูตรเสร็จ เพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาเสนอสภาวิชาการและสภาสถาบัน
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี (KPI ระดับปริญญาโท)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
x
x
x
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
x
x
x
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก x
x
x
รายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
x
x
x
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
x
x
x
สิ้นสุดปีการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.
x
x
x
๓ และมคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

๗๙

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗
ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๓. อื่นๆ ระบุ ...
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

๙
๑–๕
๘

๑๐
๑–๕
๘

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

๑๐
๑–๕
๘

๘๐

หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
๑.๑ มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา/คณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
๑.๒ มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
 วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
 ประเมินโดยศิษย์เก่า/ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 สัมมนาหลักสูตรโดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย

๘๑

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่
 มีการนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอคณบดี
 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๘๒

๘๓

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
เหตุผล
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก๒ (ทาวิทยานิพนธ์)
แผน ก๒ (ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเนื้อหาวิชาเอกที่
๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต เลือกศึกษาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
๒. หมวดวิชาพื้นฐาน
๖ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาหลัก
๙ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาหลัก
๑๕ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเอก
๑๕ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาบังคับเลือก/เอก
๓ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาเลือก
๕. วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
๕. วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวม
๓๖ หน่วยกิต
รวม
๓๖ หน่วยกิต

๘๔

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ข (ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
แผน ข (ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต ๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาพื้นฐาน
๖ หน่วยกิต ๒. หมวดวิชาหลัก
๙ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาหลัก
๑๕ หน่วยกิต ๓. หมวดวิชาเอก
๑๕ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาบังคับเลือก/เอก
๔. หมวดวิชาเลือก
๙ หน่วยกิต
กรณีไม่ระบุสาขาวิชาเอก
๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
๓ หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป
๑๒ หน่วยกิต
๖. การสอบประมวลความรู้
สอบประมวล
หรือกรณีระบุสาขาวิชาเอก
ความรู้โดยการ
- วิชาเอก
๙ หน่วยกิต
สอบข้อเขียน
- วิชาเลือกทั่วไป
๓ หน่วยกิต
รวม
๓๖ หน่วยกิต
๖. วิชาการค้นคว้าอิสระ
๓ หน่วยกิต
๗. การสอบประมวลความรู้
สอบประมวล
ความรู้โดยการ
สอบข้อเขียน
รวม
๓๖ หน่วยกิต

เหตุผล

๘๕

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๔
สาขาวิชาเอก
ประกอบด้วยสาขาวิชาเอก ๕ สาขาวิชาเอก ได้แก่
๑. สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
๒. สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
๓. สาขากฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Justice Administration)
๔. สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
๕. สาขากฎหมายการพัฒนา
(Law and Development)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สาขาวิชาเอก
ประกอบด้วยสาขาวิชาเอก ๗ สาขาวิชาเอก ได้แก่
๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
(Law for Legal Professions)
๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
(Criminal Law and Criminal Justice)
๔. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN
Community)
๕. สาขาวิชาเอกกฎหมายสังคม เศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนา

เหตุผล
- เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิ ท ธิภ าพ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
สั ง คมแล ะทิ ศ ทาง ในการพั ฒนาประ เทศ แล ะ
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และสร้างมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น
- เพื่อเตรียมความพร้อม และรองรับการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน

๘๖

(Law of Socio-Economic for Development)

๖. สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
(Private and Business Law)
๗. สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources and Environmental Law)

