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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ                        นิติศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

      ภาษาไทย     หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ    Doctor of Laws Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)       น.ด. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Doctor of Laws  

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   LL.D. 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร  
 -ไม่มี-  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แบบ 1 (1.1) (ผู้ส าเร็จปริญญาโท)  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  

 แบบ 2 (2.1) (ผู้ส าเร็จปริญญาโท)  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 15 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3  ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับนักศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ  
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5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยเฉพาะ  

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เริ่มเปิดการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

  คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันฯ ในการประชุม 
ครั้งที ่3/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 

 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่  5/2565  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

 2. นักวิจัย นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ 

 3. ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ 

 4. ที่ปรึกษากฎหมาย  

 5. อาชีพอ่ืนๆ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

xxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด   
สิงคะเนติ* 

Dr.jur 
 

LL.M. 
 

น.ม. 
น.บ.ท. 
น.บ. 

Doktor der Rechte 
 
Magister Legum 
 
กฎหมายมหาชน 
เนติบัณฑิตไทย 
กฎหมาย 

Ruhr-Universitaet 
Bochum, Germany 
Ruhr-Universitaet 
Bochum, Germany 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2541 
 

2538 
 

2535 
2529 
2527 

 
xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ   

นุชประยูร* 
Docteur  
en Droit 

 
 

D.E.A. 
 

น.บ. 

Droit Public 
(Mention Très 
honorable avec 
felicitations du jury) 
Droit public 
(Assez Bien) 
กฎหมาย  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 

Université Paul Cézanne 
Aix-Marseille III, France 
 
 
Université Paul Cézanne 
Aix-Marseille III, France 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 
 
 
 

2547 
 

2544 

xxxxxxxxxxxx อาจารย์ ดร.อัญธิกา 
ณ พิบูลย์* 

Ph.D. 
 
 

LL.M. 
 
 

น.ม. 
น.บ. 

Law 
 
 
Innovation, 
Technology and 
the Law 
กฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญา 
(เกียรตินิยม  
อันดับ 2) 

University of 
Strathclyde, Glasgow, 
UK 
Edinburgh University, UK 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2561 
 
 

2556 
 
 

2552 
2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2727-3662 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงในแบบไร้พรหมแดน
หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดของการพัฒนานวัตกรรม เน้นการต่อยอดเทคโนโลยีสาขาต่างๆ แล้วผนวกเข้าด้วยกัน  การศึกษาขั้นสูง
จึงมีความจ าเป็นส าหรับรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง จากข้อมูลทางสถิติของ สกอ. (ปี 2561) 
พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกสาขานิติศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งความขาดแคลนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการจัดการเรียน
การสอนนิติศาสตร์ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ในการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงถูกออกแบบมาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา และตอบความต้องการดังกล่าว 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 กฎหมายกับสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาทางสังคมย่อมส่งผลต่อการจัดท าแผนการศึกษากฎหมาย โดยทิศทางของโลกปัจจุบัน สังคมมีความ
เปราะบาง และมีแนวโน้มส าคัญซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อวิถีทางสังคมในอนาคตมีพ้ืนฐานมาจากความแตกแยกใน
สังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเหลื่อมล้ า จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีเป้าหมายที่
จะสร้างนักกฎหมายที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับสูงที่สามารถน าไปปรับใช้กับ
ภารกิจหรือหน้าที่การงานของตน เพ่ือสร้างความเท่ียงธรรมให้แก่สังคมต่อไป 

  12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ 

  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

    การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็น
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศและสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  
มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งศาสตร์ด้านกฎหมายจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเพ่ือรองรับ
กับสภาวการณ์ของประเทศและของโลก หลักสูตรเน้นการค้นคว้าวิจัยเชิงลึก ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วยการเพ่ิมทักษะการค้นคว้าในหลากหลายภาษา 
มุมมองสังคม วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ  

 การพัฒนาหลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีมาตรฐานและคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
2. เพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์ต่อผลงานวิจัย 
3. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีระบบการประเมินทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
4. มีทุนวิจัยจัดสรรโดยคณะ 
5. มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาจากหน่วยงานที่ให้ทุน 
6. มีการประเมินและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างผู้น าด้านนิติศาสตร์ที่มีปัญญาคู่คุณธรรม เพ่ือพัฒนาประเทศ โดยให้มีองค์ความรู้นิติศาสตร์เชิง
บูรณาการ 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3. สร้างงานบริการวิชาการด้านนิติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึก มุ่งพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรม  

ของชาติ ภายใต้หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
5.  สร้างสังคมที่ดีให้แก่ประเทศด้วยองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันฯ (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชา หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

 คณะมีการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มีบางรายวิชาสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และบางรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ของสถาบันบัณฑิตพัฒน -
บริหารศาสตร์ ดังนั้น นักศึกษาของหลักสูตรนี้จึงสามารถลงทะเบียนเรียน หรือร่วมฟังการบรรยายเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเติม หรือเสริมพ้ืนฐาน หรือฟ้ืนฟูองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและตามต้องการได้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ 

 1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม ผดุงความ
ยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านนิติศาสตร์ 

    1.2.2 เพ่ือผลิตนักวิจัยสาขานิติศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับศาสตร์การพัฒนา 
สามารถผลิตงานที่มีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรม
ให้แก่สังคม 

     1.2.3 เพ่ือผลิตและสร้างนักกฎหมายที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

    1.2.4  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการงานวิชาการ
ทางนิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

– ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
 มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และ
 ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

– พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
 จากหลักสูตรในระดับสากล 
– อาจารย์ นักศึกษา และ   
   ผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมใน 
   การพัฒนาหลักสูตร 

– เอกสารหลักสูตร 
– รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

– ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
 ระดับนานาชาติและสอดคล้องกับ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
 การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และ 
 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

– ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
 องค์ความรู้และวิจัย 
 ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ 
– ส่งเสริมการท าวิจัยกรณีศึกษา 

– จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 
– จ านวนโครงการวิจัยต่อปี 
– ผลการประเมินความพึงพอใจ
 ของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
– พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  
 ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
 และการบริการวิชาการ  

– ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
– ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ
 ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
– ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงาน
 วิชาการในต่างประเทศ 
– จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการท า
 วิจัยและการเรียนการสอน 
 

– จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ 
  การตีพิมพ์  
–  จ านวนการจัดการประชุมทาง 
  วิชาการระดับชาติและระดับ   
    นานาชาติ 
–  จ านวนอาจารย์ที่เสนอผลงาน
  วิชาการในต่างประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

 เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดย 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน - เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนที ่1  เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 

  ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  แบบ 1 (1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

  (1)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เข้าเป็น
นักศึกษา 

  (2)  มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ ก าหนด 

  (3) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีหลักสูตรก าหนด 

  (4) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพด้านนิติศาสตร์ หรือร่วมท าวิจัยจ านวนไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้วิจัยหลักของผลงานวิจัย หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์ขึ้นไป 

  (5) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
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2.2.2  แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

  (1)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เข้าเป็น
นักศึกษา 

  (2)  มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ ก าหนด   

  (3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  แบบ 1 (1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

(1)  การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก 
ก. ใบสมัคร 
ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS 
ค. ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้านนิติศาสตร์ที่เคยท าหรือร่วมท า จ านวน 1 เรื่อง 
ง. เค้ า โครงวิทยานิพนธ์  โดยผู้ สมัครจะต้องเสนอเค้า โครงวิทยานิพนธ์ เบื้ องต้น  

ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร 

(2) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 

   แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

         (1)  การสอบคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก 
ก. ใบสมัคร 
ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS 
ค. ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์ เช่น บทความ จ านวน 1 เรื่อง (ถ้ามี) 
ง. เค้าโครงวิทยานิพนธ์  โดยผู้สมัครจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เบื้องต้นให้

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร 

         (2) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1.  นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการอ่าน
ต าราและการศึกษาค้นคว้า 

2.  นักศึกษาขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนิติศาสตร์ในลักษณะที่ เชื่อมโยงบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่น 

3.  นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนและการท าวิจัย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 
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1.  หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาเพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

2.  หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
3.  หลักสูตรจัดกิจกรรม LLD Forum ให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เสนอหัวข้อวิจัย

หรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ เป็นกิจกรรมเสริมของหลักสูตร 
4.  หลักสูตรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศเพ่ิมเติมจากชั่วโมงการ

บรรยายในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการศึกษาวิจัยต่อไป 
5.  หลักสูตรจัดให้มีการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการท าวิทยานิพนธ์  และสถาบัน

บัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีผู้ให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ในระบบสารสนเทศ 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 15 คน/ปีการศึกษา 
แผน  1 (1.1)  

ปี/ชั้นปี 2565 2566 2567 2568 2569 

1 5 5 5 5 5 

2 - 5 5 5 5 

3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนที่คาดว่าจะจบ - - 2 3 3 

แผน 2 (2.1) 

ปี/ชั้นปี 2565 2566 2567 2568 2569 

1 10 10 10 10 10 

2 - 10 10 10 10 

3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

จ านวนที่คาดว่าจะจบ - - 8 9 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

  ค่าใช้จ่ายแบบ 1(1.1) ประมาณ 200,000 บาทต่อหัวต่อปี 

  ค่าใช้จ่ายแบบ 2(2.1) ประมาณ 200,000 บาทต่อหัวต่อปี 

2.7   ระบบการศึกษา 
   จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) แบบผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนและการใช้สื่อออนไลน์ 

          2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

 แบบ 1 (1.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
ศึกษารายวิชา 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ 
 แบบ 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยต้องท า 
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 15 หน่วยกิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1) 

(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 0-15 หน่วยกิต 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

6 หน่วยกิต 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

(2) หมวดวิชาหลัก อาจเรียนได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 
 

(3) หมวดวิชาวิจัย อาจเรียนได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์   48  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 

(5) สอบคุณสมบัติ สอบ 
(ต้องสอบผ่านภายใน 
2 ปี หรือตามประกาศ

คณะก าหนด) 

สอบ 
(ศึกษารายวิชาครบถ้วน และมี
แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00) 

รวม 48 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ การสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา หมวด 11  
การสอบประมวลความรู้ ข้อ 75 และตามประกาศคณะก าหนด   
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3.1.3 รายวิชา  

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

 นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนมาตรฐานที่จะได้รับการยกเว้นการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานตามที่สถาบันฯ ก าหนด ดังนี้ 

  ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง                 3 (3-0-6)
  LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development         

  ภส 4012   การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ        3 (3-0-6) 
   LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development  
  ภส 6000  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง                               3 (3-0-6) 
   ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

  LC 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 
  ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง          3 (3-0-6) 
    ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

  LC 6001   Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 
  นด 4000    การเตรยีมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร ์3 (3-0-6)* 
  LD 4000    Foreign Language Preparation for Legal Research 

  นด 4001 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษากฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง 3 (3-0-6)* 
  LD 4001  Preparatory Course for Studying Advanced Law and Development 
   นด 4002     การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง    3 (3-0-6)* 
   LD 4002 Preparatory Course for Advanced Legal Research Skills  

  หมายเหตุ:  

  1. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

  2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของคณะภาษาและการสื่อสาร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

        3.* ส าหรับนักศึกษาแบบแผน 1 (1.1) แบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว การยกเว้นไม่ต้อง
เรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด 
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ข. หมวดวิชาหลัก 

 เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ 2 (2.1) ต้องเรียนจ านวน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) ส่วน
นักศึกษา แบบ 1 (1.1) อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้ 

  นด 6000 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์       3 (3-0-6)  
  LD 6000    Foreign Language for Legal Research  

  นด 6001  กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง              3 (3-0-6)  
  LD 6001  Advanced Law and Development 

  นด 6002 สัมมนาปัญหาทางนิติศาสตร์ขั้นสูง        3 (3-0-6)  
  LD 6002  Seminar on Advanced Legal Problems  

 

ค. หมวดวิชาวิธีวิจัย 

 เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ 2 (2.1) ต้องเรียนจ านวน 2 รายวิชา  (6 หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา 
แบบ 1 (1.1) อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้ 
   นด 8100     ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 1            3 (3-0-6) 
   LD 8100  Advanced Legal Research Methodology 1 
                          นด 8101     ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 2            3 (3-0-6) 
   LD 8101  Advanced Legal Research Methodology 2 
 

ง. วิทยานิพนธ์ 

   เป็นหมวดวิชาที่นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา แบบ 1 (1.1) ท าวิทยานิพนธ์   
48 หน่วยกิต นักศึกษา แบบ 2 (2.1) ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ดังนี้ 
                            นด 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1 (1.1))   48 หน่วยกิต 
   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
                          นด 9901 วิทยานิพนธ์  (แบบ 2 (2.1))                                 36 หน่วยกิต 
   LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1)) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

(1) แผนการศึกษา แบบ 1 (1.1) 
   ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

  ภส 6000  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา          3 หน่วยกิต* 
  LC 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

  นด 4000    การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์  3 หน่วยกิต* 
  LD 4000    Foreign Language Preparation for Legal Research 

  นด 4001 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษากฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง 3 หน่วยกิต* 
  LD 4001  Preparatory Course for Studying Advanced Law and Development 
   นด 4002     การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง       3 หน่วยกิต* 
   LD 4002 Preparatory Course for Advanced Legal Research Skills  
   นด 9900  วิทยานิพนธ์  แบบ 1 (1.1)                                      6 หน่วยกิต 
   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
   สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 

รวม                                                                 6 หน่วยกิต 
   ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
   ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง              3 หน่วยกิต* 
   LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development         
   นด 9900  วิทยานิพนธ์  แบบ 1 (1.1)                                           12 หน่วยกิต 
   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
   สอบเค้าโครง ครั้งที่ 2 
    รวม                                                                12 หน่วยกิต 
   ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
   นด 9900  วิทยานิพนธ์  แบบ 1 (1.1)                                  12 หน่วยกิต 
   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
   สอบเค้าโครง ครั้งที่ 3 
    รวม                                                               12 หน่วยกิต 
   ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
   นด 9900  วิทยานิพนธ์  แบบ 1 (1.1)                                 6 หน่วยกิต 
   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
   สอบเค้าโครง ครั้งที่ 4 
    รวม                                                                 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

                       นด 9900  วิทยานิพนธ์  แบบ 1 (1.1)                                  6  หน่วยกิต 
   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
   สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
    รวม                                                                 6 หน่วยกิต 
    ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
   นด 9900  วิทยานิพนธ์  แบบ 1 (1.1)                                   6 หน่วยกิต 
   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
   สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
    รวม                                                                 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 1.*วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
      2. คณะอาจมีการปรับการเรียนในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม 

 
 (2) แผนการศึกษา แบบ 2 (2.1) 

   ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
  ภส 6000   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต*
  LC 6000    Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 
  นด 6000 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์       3 หน่วยกิต 
  LD 6000    Foreign Language for Legal Research  

  นด 6001  กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง        3 หน่วยกิต 
  LD 6001  Advanced Law and Development 

   นด 8100     ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 1            3 หน่วยกิต 
   LD 8100  Advanced Legal Research Methodology 1 
    รวม                                                                   9 หน่วยกิต 
     ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  
                           ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง                3 หน่วยกิต* 
   LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development         

  นด 6002 สัมมนาปัญหาทางนิติศาสตร์ขั้นสูง       3 หน่วยกิต 
  LD 6002  Seminar on Advanced Legal Problems  

   นด 8101     ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 2            3 หน่วยกิต 
   LD 8101  Advanced Legal Research Methodology 2 
    รวม                                                                   6 หน่วยกิต 
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   ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 3 
   นักศึกษาแบบ 2 (2.1) ต้องสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขเป็นไปที่หลักสูตรก าหนด                     
         ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
                       นด 9901  วิทยานิพนธ์  แบบ 2 (2.1)                                6  หน่วยกิต 
   LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1)) 
    รวม 6 หน่วยกิต 
   ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
                       นด 9901  วิทยานิพนธ์  แบบ 2 (2.1)                                12  หน่วยกิต 
   LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1)) 
    รวม 12 หน่วยกิต 
   ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
                       นด 9901  วิทยานิพนธ์  แบบ 2 (2.1)                                12  หน่วยกิต 
   LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1)) 
    รวม 12 หน่วยกิต 
   ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
                       นด 9901  วิทยานิพนธ์  แบบ 2 (2.1)                                  6  หน่วยกิต 
   LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1)) 
    รวม  6 หน่วยกิต 
 หมายเหตุ:  1. *วิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ไม่นับหน่วยกิต 
         2. คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาวิจัยในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development 
 เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพ่ือจับ
ประเด็นส าคัญ การเขียนรายงานและการวิจัยโดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม 
 Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, 
speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing.  Students will also 
work in small groups, practicing paper presentation techniques, precis writing, and research 
writing. 
 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3 หน่วยกิต 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวส าหรับนักศึกษาที่
ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ และวิชา ภส 4003  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
 This course is intended to provide additional practices in the four skills— listening, 
speaking, reading and writing strategies covered in LC 4002  and LC 4003  Students receive 
individualized attention to enhance their communication skills in English. 
 
ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา   3 หน่วยกิต 
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 
 ทบทวนกลวิธีที่จ าเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้ทางด้าน
โครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน   
 Review of essential reading and writing strategies required to read and write academic 
English.   Course contents include work on sentence structures, vocabulary and recognition of 
major thought relationships in paragraphs, as well as practice in reading and writing academic 
English  
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ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
LC 6001Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 
 ฝึกการอ่านเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องใน
การเรียนวิชา ภส 6000 เพ่ือปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการ
สอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
 For students who failed to acquire essential skills in LC 6000 , additional practice in the 
reading and writing skills and strategies will be provided.  Students receive individualized 
attention to enhance their reading and writing skills for academic purposes. 
 
นด 4000 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์          3 หน่วยกิต 
LD 4000 Foreign Language Preparation for Legal Research  

เป็นวิชาเตรียมความพร้อมที่ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนวรรณกรรมทางด้านกฎหมาย มุ่งเน้น
การสร้างเสริมทักษะด้านการอ่านเป็นหลัก โดยศึกษาโครงสร้างประโยค ค าศัพท์เฉพาะและวิธีการเรียบเรียง
เนื้อหาในงานวิชาการด้านกฎหมาย พร้อมทั้งข้อสังเกตพิเศษในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการ
อ่านเพื่อจับใจความส าคัญเพ่ือน าเนื้อหาสาระมาใช้ประโยชน์ในการเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ของตนเองต่อไป  
 The goal of this preparatory course is to examine English in legal literature and legal 
writing in order to improve students' comprehensive reading skills. The course covers sentence 
structure, legal vocabulary, and different types of legal writing, as well as a technique for 
capturing the main idea in legal literature and applying it to a doctoral dissertation 

 
นด 4001 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษากฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง           3 หน่วยกิต 
LD 4001 Preparatory Course for Studying Advanced Law and Development  
 เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายกับการพัฒนา บทบาทหน้าที่
ของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหาทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง วิเคราะห์กฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหา
กฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมายกับการเมือง (สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจ
และมิติในทางสังคม ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีกับระบบกฎหมาย รวมทั้ง ความจ าเป็นในการปฏิรูปกฎหมาย
เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม การบูรณาการหลักการทาง เศรษฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นกลยุทธ์และกลไกในการพัฒนา  
เพ่ือน าไปสู่การบัญญัติ ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาของ
ประเทศ     . 
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 The preparatory course will investigate the theory and concept of law and development, 
the role of law in social development, the interaction between law and society, economics and 
politics, and the analysis of law as a tool for national development. The topic focuses on legal 
issues and developments in law and politics ( political institutions) , public administration, 
economics, and society in the context of globalization's social dynamic, particularly law and 
technology, legal reform concepts, and the interdisciplinary study of law through the integration 
of economics, social science, public administration, and technology into strategic and 
development tools that contribute to national development. 

 

นด 4002 การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง      3 หน่วยกิต 

LD 4002 Preparatory Course for Advanced Legal Research Skills 
 เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยวิทยานิพนธ์ทาง
นิติศาสตร์ระดับปริญญาเอก โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบงานวิจัย การวิจัยนิติศาสตร์เชิง
คุณภาพ โดยเน้นนิติวิธีและวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ต่างๆ ขั้นตอนและกระบวนวิธีการวิจัย ประเภทวิจัย  
การทบทวนวรรณกรรม การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งและทดสอบสมมติฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
 The purpose of this preparatory course is to familiarize students with the research design 
process associated with doctoral legal studies.  The students will study the technique of legal 
research design, the application of legal methods and methodology, the research process, type 
of legal research, review of legal literature, selecting topics, setting up the research question, 
hypothesis, collecting data, data analysis and making a legal research proposal. 
 
หมวดวิชาหลัก 
นด 6000 ภาษาต่างประเทศเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์      3 หน่วยกิต 
LD 6000 Foreign Language for Legal Research 
  เป็นการศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนวรรณกรรมทางด้านกฎหมาย มุ่งเน้นการสร้าง
เสริมทักษะด้านการอ่านเป็นหลัก โดยศึกษาโครงสร้างประโยค ค าศัพท์เฉพาะและวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาในงาน
วิชาการด้านกฎหมาย พร้อมทั้งข้อสังเกตพิเศษในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการอ่านเพ่ือจับ
ใจความส าคัญเพ่ือน าเนื้อหาสาระมาใช้ประโยชน์ในการเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ของตนเองต่อไป  
 The goal of this course is to examine English in legal literature and legal writing in order 
to improve students' comprehensive reading skills. The course covers sentence structure, legal 
vocabulary, and different types of legal writing, as well as a technique for capturing the main 
idea in legal literature and applying it to a doctoral dissertation 
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นด 6001 กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง         3 หน่วยกิต 
LD 6001 Advanced Law and Development 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายกับการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของกฎหมายในสังคม  
การพัฒนาสังคมกับปัญหาทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง วิเคราะห์
กฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติ
ของกฎหมายกับการเมือง (สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ทั้งนี้ โดย
พิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีกับระบบกฎหมาย รวมทั้ง ความจ าเป็นในการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม การบูรณาการหลักการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นกลยุทธ์และกลไกในการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การบัญญัติ ปรับปรุง 
แก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาของประเทศ     . 
 The course will investigate the theory and concept of law and development, the role 
of law in social development, the interaction between law and society, economics and politics, 
and the analysis of law as a tool for national development.  The topic focuses on legal issues 
and developments in law and politics (political institutions) , public administration, economics, 
and society in the context of globalization's social dynamic, particularly law and technology, 
legal reform concepts, and the interdisciplinary study of law through the integration of 
economics, social science, public administration, and technology into strategic and 
development tools that contribute to national development. 
 
นด 6002 สัมมนาปัญหาทางนิติศาสตร์ขั้นสูง        3 หน่วยกิต 
LD 6002 Seminar on Advanced Legal Problems 
    ศึกษาและอภิปรายปัญหาและกรณีศึกษาตามหัวข้อของนักศึกษาที่จะพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  
หรือประเด็นหัวข้อที่ส าคัญอ่ืนๆ โดยการรับฟังแนวคิด มุมมอง และการวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดจนน าเสนอประเด็นปัญหาและผลการวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหากฎหมาย 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากฎหมาย และการเตรียมความพร้อมในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป   

The seminar course's objective is to examine and discuss interesting legal issues and 
case studies relevant to the doctoral student's topic, as well as other contemporary issues 
relevant to the doctoral student's PhD proposal. Guest speakers and subject-matter experts will 
share insightful and critical perspectives, inspiring LLD students to investigate, debate, and 
develop the ability to synthesize legal solutions that result in legal development. Additionally, 
the course will prepare students to sit for the general examination required for a doctoral 
program in law.  
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หมวดวิชาวิธีวิจัย 

นด 8100 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 1         3 หน่วยกิต 
LD 8100 Advanced Legal Research Methodology 1 
 เป็นรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยวิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์ระดับ
ปริญญาเอก โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบงานวิจัย การวิจัยนิติศาสตร์เชิงคุณภาพ โดยเน้นนิติวิธี
และวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ต่างๆ ขั้นตอนและกระบวนวิธีการวิจัย ประเภทวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งและทดสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
 The purpose of this course is to familiarize students with the research design process 
associated with doctoral legal studies.  The students will study the technique of legal research 
design, the application of legal methods and methodology, the research process, type of legal 
research, review of legal literature, selecting topics, setting up the research question, hypothesis, 
collecting data, data analysis and making a legal research proposal. 
   
นด 8101 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 2                                    3 หน่วยกิต 
LD 8101 Advanced Legal Research Methodology 2 
 ศึกษาเครื่องมือและเทคนิคที่ส าคัญในการวิจัยทางนิติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โดยศึกษาการวิจัยกฎหมาย
เปรียบเทียบเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย ศึกษาและฝึกฝนการให้เหตุผลทางกฎหมาย ฝึก
ทักษะการอ่านบทความและการคิดเชิงวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์และให้เหตุผลทางกฎหมาย ตลอดจนพัฒนา
เทคนิคการเขียนงานวิชาการ การเขียนรายงาน การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนบทความ และการน าเสนอ
ข้อมูลโดยวาจา และศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ืองานวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาเทคนิคและวิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดท าแบบสอบถาม การวิเคราะห์และอภิปรายผลการเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในงานวิจัยทางนิติศาสตร์  
 This course is designed to provide students with the tools and techniques necessary to 
conduct research in the fields of law and development.  Students will gain experience 
conducting comparative legal research and applying their knowledge to a doctoral dissertation 
analysis. Additionally, students will study and practice a variety of legal skills, including providing 
legal opinions, analytical thinking and critical reading, the ability to criticize, and academic legal 
writing, which will include legal reports, abstracts, and articles for publication, as well as oral 
presentations in academic forums.  Additionally, students will be introduced to quantitative 
methods used in legal research, including how to collect data through in-depth interviews and 
questionnaires and analyze and discuss the results.   
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วิทยานิพนธ์ 
นด 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1 (1.1))       48 หน่วยกิต 
LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1))        

นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบคุณสมบัติแล้วจะต้องแสดงองค์ความรู้ ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์
ด้วยตนเองโดยการท าวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ หัวข้อที่ท า
จะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน วิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณภาพดีเยี่ยมและสะท้อนถึงความลุ่มลึกขององค์ความรู้
ในกฎหมายเฉพาะทางที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ในเชิงวิชาการหรือการประยุกต์ใช้  นักศึกษาต้องสามารถท า
บทความ จากงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารที่มีระบบการประเมิน 
 All candidates for the LL. D.  program who pass the Qualifying Examination (Q. E. )  ( For 
Track 1 (1.1) ) must be able to show his/her knowledge and the capacity of analytical thinking. 
Showing in-depth, original and systematic investigation on a particular topic in law approached 
by legal research methods.  The quality of dissertation must be excellent, reflecting the depth 
of legal knowledge which is useful in academic or applied sciences; the excerpt of the 
dissertation must be acceptable through a peer-reviews system. 
 
นด 9901 วิทยานิพนธ์  (แบบ 2 (2.1))                   36  หน่วยกิต 
LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))            
 นักศึกษาที่สอบผ่านการศึกษารายวิชา และสอบผ่านการสอบคุณสมบัติแล้ว จะต้องแสดง 
องค์ความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองโดยการท าวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
หลักวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ หัวข้อที่ท าจะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน วิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณภาพดี
เยี่ยมและสะท้อนถึงความลุ่มลึกขององค์ความรู้ในกฎหมายเฉพาะทางที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ในเชิงวิชาการหรือ
การประยุกต์ใช้  นักศึกษาต้องสามารถท าบทความจากงานวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร
ที่มีระบบการประเมิน  
 All candidates for the LL. D.  program who pass the Qualifying Examination (Q. E. )  ( For 
Track 2 (2.1) ) must be able to show his/her knowledge and the capacity of analytical thinking. 
Showing in-depth, original and systematic investigation on a particular topic in law approached 
by legal research methods.  The quality of dissertation must be excellent, reflecting the depth 
of legal knowledge which is useful in academic or applied sciences; the excerpt of the 
dissertation must be acceptable through a peer-reviews system. 




