
 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระยะเวลาการศึกษา 4 ภาคการศึกษา) 
สำหรับผู้ที่ดำเนินการตามแผนการศึกษา และเฉพาะวิชาในคณะนิติศาสตร์เท่าน้ัน 

 

ปีที่/ภาคการศึกษา สาขาวิชาเอก/รายวิชา 
 
 
 
 

 
ปีที่ 1 

ภาคที่ 1* 
 

สาขากฎหมายวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
1) กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
2) กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง 
3) กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง 
สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
1) กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
2) กม 7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง 
3) กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 
สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
1) กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
2) กม 7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง 
3) กม 7503  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ปีที่ 1 
ภาคที่ 2* 

สาขากฎหมายวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
1) กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
2) กม 7101 นิติปรัชญา 
3) กม 7104 กฎหมายอาญาช้ันสูง 
สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
1) กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
2) กม 7202 กฎหมายปกครองช้ันสูง 
3) กม 7104 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง 
สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
1) กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
2) กม 7405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
3) กม 7501  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
 

ปีที่ 2 
ภาคที่ 1 

สาขากฎหมายวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
1) กม 7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช้ันสูง 
2) กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา 
3) กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก 3 หนว่ยกิต)** หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ** 
สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
1) กม 7203 กฎหมายการคลังช้ันสูง 
2) กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
3) กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก 3 หนว่ยกิต)** หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ** 
สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
1) กม 7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกนัทางการคา้ 
2) กม 7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ 
3) กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก 3 หนว่ยกิต)** หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ** 



ปีที่/ภาคการศึกษา สาขาวิชาเอก/รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 2 
ภาคที่ 2 

สาขากฎหมายวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย 
1) กม xxxx วิชาเลือก 
2) กม xxxx วิชาเลือก 
3) กม xxxx วิชาเลือก 
4) กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่สอง 9 หน่วยกิต)*** หรือ กม 9000 การค้นควา้อิสระ** 
สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
1) กม xxxx วิชาเลือก 
2) กม xxxx วิชาเลือก 
3) กม xxxx วิชาเลือก 
4) กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่สอง 9 หน่วยกิต)*** หรือ กม 9000 การค้นควา้อิสระ** 
สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
1) กม xxxx วิชาเลือก 
2) กม xxxx วิชาเลือก 
3) กม xxxx วิชาเลือก 
4) กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่สอง 9 หน่วยกิต)*** หรือ กม 9000 การค้นควา้อิสระ** 

 

หมายเหตุ  
 

1) * นักศึกษาภาคพิเศษ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาแรก ในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา  
    ให้กำหนดแผนการศึกษาดังน้ี 

      ปีที่ 1 ภาค 1 : ตามแผนการศึกษา ปีที่ 1 ภาคที่ 2 

      ปีที่ 1 ภาค 2 : ตามแผนการศึกษา ปีที่ 1 ภาคที่ 1 

2) นักศึกษาภาคปกติ จะต้องศึกษาวิชา สพ 4000 พื้นฐานบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 

3) นักศึกษาภาคปกติ จะต้องศึกษาวิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะภาษาและการสื่อสาร  
    ในกรณีที่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 

4) * วิชาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน 

5) ** ต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน จึงจะสามารถลงทะเบยีน กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่สอง 9 หน่วยกิต) ได้ 

6) วิชา กม xxxx วิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกภายในสาขา หรือนอกสาขาที่เปิดจัดการเรียนการสอน 
    ในภาคการศึกษานั้น ๆ เป็นวิชาเลือกได้ 

 

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 ก.ค. 2564 


