
แผนการศกึษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ) 

คำชี้แจงการลงทะเบียน 

1) เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปตามขั้นตอน และถูกต้อง กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการศึกษาของรุ่น 

และสาขาวิชาเท่าน้ัน กรณีจะลงทะเบียนเพ่ิมหรือแตกต่างจากแผนจะต้องทำคำร้องขอลงทะเบียนเพ่ิมเติม 

2) * วิชาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน 

3) ** ต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน จึงจะสามารถลงทะเบียน กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่สอง 9 หน่วยกิต) ได ้

4) ในการกรอกรหัสลงทะเบียนเรียน กรอกรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ เช่น LW6003 

5) ในการลงทะเบียนค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก การค้นคว้าอิสระ ต้องส่งคำร้องที่มีลายเซ็น

อาจารย์ที่ปรึกษา สร.01 แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์ ส่วนวิทยานิพนธ์ (3 หน่วยกิตแรก) 

ต้องส่ง วพ.01 แบบคำร้องเพ่ือขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก) 3 หน่วยกิต  
 

รุ่น/สาขา หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต  

19 
(652) 

มหาชน 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
กม 7203  กฎหมายปกครองชั้นสูง      
กม 7204  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง               

19 
(652) 
อาญา 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
กม 7301  กฎหมายอาญาช้ันสูง      
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง                              

19 
(652) 
เอกชน 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง              
กม 7102  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง          

19 
(652) 
ธุรกิจ 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
กม 7401  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ         
กม 7402  กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา            

18 
(651) 

มหาชน 

กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย               
กม 7203  กฎหมายปกครองชั้นสูง      
กม 7204  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง               



รุ่น/สาขา หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต  

18 
(651) 
อาญา 

กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย              
กม 7301  กฎหมายอาญาช้ันสูง      
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง                              

18 
(651) 
เอกชน 

กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย              
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง              
กม 7102  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง          

18 
(651) 
ธุรกิจ 

กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย              
กม 7401  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ         
กม 7402  กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา            

17 
(642) 

มหาชน 
วิชาเลือก 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     
กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ  
กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     
กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   
กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ      
กม 9004 วิทยานิพนธ์ หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ*                                                                                      

17 
(642) 
วิชาชีพ 

วิชาเลือก 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     
กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ  
กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     
กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   
กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ      
กม 9004 วิทยานิพนธ์ หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ*                                                                                     

 

 

 

 

 



รุ่น/สาขา หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 

17 
(642) 
ธุรกิจ 

วิชาเลือก 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     
กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ  
กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     
กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   
กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ      
กม 9004 วิทยานิพนธ์ หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ*                                                                                      

16 
(641) 

มหาชน 
วิชาเลือก 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     
กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ  
กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     
กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   
กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ      
กม 9004 วิทยานิพนธ์ หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ*                                                                                      

16 
(641) 
วิชาชีพ 

วิชาเลือก 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     
กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ  
กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     
กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   
กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ      
กม 9004 วิทยานิพนธ์ หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ*                                                                                      

16 
(641) 
ธุรกิจ 

วิชาเลือก 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     
กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ  
กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     
กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   
กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ      
กม 9004 วิทยานิพนธ์ หรือ กม 9000 การค้นคว้าอิสระ*                                                                                      

 


