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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

คณะ                        นิติศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

      ภาษาไทย     หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

     ภาษาอังกฤษ    Doctor of Laws Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ชื่อยอ (ไทย)       น.ด. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Doctor of Laws 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)   LL.D. 

3. วิชาเอก  -  

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 แบบ 1 (1.1) (ผูสําเร็จปริญญาโท)  วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 

 แบบ 2 (2.1) (ผูสําเร็จปริญญาโท)  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต ศึกษารายวิชา 15 หนวยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

        หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3  ป         

 5.2  ภาษาท่ีใช 

      ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับนักศึกษา 

       รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศ  
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 5.4   ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

       เปนหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรโดยเฉพาะ 

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

        ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) เริ่มเปดการสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

  สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบันฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2560

เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 (เอกสารแนบ 1) 

 สภาสถาบันฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2560                    

(เอกสารแนบ 2) 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ปการศึกษา 2561 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 1. อาจารยระดับอุดมศึกษา 

 2. นักวิจัย นักวิชาการดานนิติศาสตร 

 3. ผูพิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตํารวจ 

 4. นิติกร ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 5. นักวิชาชีพในหนวยงานราชการหรือสถานประกอบการท่ีมีการใชความรูทางกฎหมาย 

 6. นักการเมือง ขาราชการการเมือง 

 7. อาชีพอิสระอ่ืนๆ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ

สูงสุด 

สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ศาสตราจารย 

ดร.บรรเจิด  สิงคะเนต ิ

xxxxxxxxxxxxx Dr.jur 

 

LL.M. 

 

น.ม. 

น.ท.บ. 

น.บ. 

Doktor der Rechte 

 

Magister Legum 

 

กฎหมายมหาชน 

เนติบัณฑิตไทย 

กฎหมาย 

Ruhr-Universitaet Bochum, 

Germany 

Ruhr-Universitaet Bochum, 

Germany 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2541 

 

2538 

 

2535 

2529 

2527 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วริยา  ล้ําเลิศ 

xxxxxxxxxxxxx Ph.D. 

 

 

LL.M. 

 

ศศ.บ. 

น.บ. 

Corporate Law 

(specializing in 

Intellectual Property) 

Business Law 

 

อังกฤษธุรกิจ 

กฎหมาย 

University of Canberra, 

Australia 

 

University of Canberra, 

Australia 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2550 

 

 

2545 

 

2543 

2542 

อาจารย 

ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร 

xxxxxxxxxxxxx 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 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2553 

 

 

2547 

 

2544 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

           คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 เลขท่ี 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

 หมายเลขโทรศัพทสํานักงานเลขานุการคณะ 02 727 3661-4 

 หมายเลขโทรสาร 02 374 4731 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1   สถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 สถานการณภายนอกท่ีสงผลตอการสรางหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของสถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร มีหลายสาเหตุ ดังนี้ :- 
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 ความตองการกําลังคนและการสรางบุคลากร จากขอมูลทางสถิติของ สกอ. (ป 2551) พบวา ปจจุบัน

ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรอาจารย นักวิจัย และนักวิชาการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา

นิติศาสตร อีกท้ังมีความตองการบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือปรับลอกับโครงสรางและเกณฑคุณวุฒิตามหลักเกณฑ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

ซ่ึงความขาดแคลนดังกลาวสงผลกระทบตอการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตรของประเทศไทย

อยางหลีกเลี่ยงไมได  

 การผลิตบัณฑิตท่ีมีมุมมองเรื่องกฎหมายกับศาสตรการพัฒนา ตามยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนา

ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการสรางบุคลากรและองคความรูดาน

นิติศาสตรเพ่ือการพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงศาสตรดังกลาวเปน

การบูรณาการวิชานิติศาสตรรวมกับศาสตรอ่ืน และใชกฎหมายในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาและรักษา

ความเปนธรรมใหแกสังคมและประเทศชาติ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตรจึงถูกออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมมุมมองและสรางองคความรูดานนิติศาสตรเพ่ือการพัฒนา และตอบความ

ตองการดังกลาว 

 การพัฒนาองคความรูดานการวิจัยนิติศาสตรและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเทาเทียมนานาประเทศ 

จากการสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย และการจัดวิพากษหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร

ไดถูกออกแบบมาโดยตระหนักและมุงม่ันในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยทางนิติศาสตร

และมีศักยภาพในการแขงขันเทาเทียมนานาประเทศ โดยบัณฑิตนอกเหนือจากจะมีความรูดานนิติศาสตรเพ่ือ

การพัฒนาและทักษะการวิจัยนิติศาสตรประยุกตแลว ยังตองมีทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม (collaborative 

skills) ภายใตความหลากหลาย และทักษะทางภาษาและความสามารถในการสื่อสาร โดยบัณฑิตสามารถ

นําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและ/หรือนานาชาติได  

 

  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 ทิศทางของโลกปจจุบันมีการกลาวถึง สังคมท่ีมีพหุลักษณะหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(cultural diversity) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตระหนักถึงทิศทาง

ดังกลาว จึงกําหนดพันธกิจประการหนึ่งโดยมุงผลิตนักนิติศาสตรท่ีมีองคความรู และตระหนักถึงลักษณะสังคม

ดังกลาว โดยสามารถนําความรูไปปรับใชกับภารกิจและหนาท่ีการงานของตนเพ่ือพัฒนาองคกรและ

ประเทศชาติตอไป 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบันฯ 

  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

    การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีความจําเปนและสําคัญท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหเปน

หลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับสภาวการณของประเทศและสังคมโลกท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  

มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา อันมีผลตอการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และการปกครอง ซ่ึงศาสตรดานกฎหมายจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเพ่ือรองรับกับสภาวการณ

ของประเทศและของโลก 

 การพัฒนาหลักสูตรจึงไดกําหนดใหมีมาตรฐานและคุณภาพดานการศึกษาตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

2. เพ่ิมสัดสวนการตีพิมพตอผลงานวิจัย 

3. จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารท่ีมีระบบการประเมินท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

4. มีทุนวิจัยจัดสรรโดยคณะ 

5. มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาจากหนวยงานท่ีใหทุน 

6. มีการประเมินและพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบันฯ 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันฯ ดังตอไปนี้ 

1. สรางผูนําดานนิติศาสตรท่ีมีปญญาคูคุณธรรม เพ่ือพัฒนาประเทศ โดยใหมีองคความรูนิติศาสตรเชิง

บูรณาการ 

2. สรางองคความรูดานนิติศาสตร เพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. สรางงานบริการวิชาการดานนิติศาสตรท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 

4. สรางเสริมคานิยมและจิตสํานึก มุงพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติ ภายใตหลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

5.  สรางสังคมท่ีดีใหแกประเทศดวยองคความรูดานนิติศาสตรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันฯ (เชน รายวิชาท่ีเปด

สอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชา หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 ทางคณะมีการกําหนดใหนักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเรียนกับคณาจารยของคณะภาษาและ

การสื่อสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร นอกเหนือจากนั้น นักศึกษาสามารถเขารวมฟงรายวิชาอ่ืนๆ 

ท่ีจัดสอนโดยคณะอ่ืนๆในสถาบัน ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือสรางองคความรูในการเรียบเรียงงาน

นิพนธ ดังนั้น นักศึกษาของหลักสูตรนี้จึงสามารถลงทะเบียนเรียน หรือรวมฟงการบรรยายเพ่ือเปนการเพ่ิมเติม 

หรือเสริมพ้ืนฐาน หรือฟนฟูองคความรูท่ีเก่ียวของและตามตองการได 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

 มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีองคความรูทางนิติศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความ

เชี่ยวชาญดานกฎหมาย รอบรู คิด วิเคราะห วินิจฉัยกฎหมาย ใชกฎหมายถูกตองตามหลักนิติธรรม ผดุงความ

ยุติธรรมใหแกสังคม รักษาผลประโยชนประเทศ และนําความรูสูการพัฒนาประเทศ 

 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตท่ีมีองคความรูและความเปนเลิศทางวิชาการดาน

นิติศาสตร 

 1.2.2 เพ่ือผลิตนักวิจัยสาขานิติศาสตรท่ีสามารถประยุกตใชองคความรูกับศาสตรการพัฒนา สามารถ

ผลิตงานท่ีมีคุณคาทางวิชาการอันเปนประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมใหแก

สังคม 

 1.2.3 เพ่ือผลิตและสรางนักกฎหมายท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาล 

 1.2.4 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการใหบริการงานวิชาการทาง

นิติศาสตรระดับสูงแกประเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

– ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ

 มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และ

 ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ

 ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

– พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

 จากหลักสูตรในระดับสากล 

– อาจารย นักศึกษา และ   

   ผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมใน 

   การพัฒนาหลักสูตร 

– เอกสารหลักสูตร 

– รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

– ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน 

 ระดับนานาชาติและสอดคลองกับ 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  

 การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม และ 

 ความตองการของผูใชบัณฑิต 

– สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา

 องคความรูและวิจัย 

 ดานกฎหมายเปรียบเทียบ 

– สงเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา 

– จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจํา 

– จํานวนโครงการวิจัยตอป 

– ผลการประเมินความพึงพอใจ

 ของผูใชบัณฑิต 
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ปรับปรุง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

– พัฒนาอาจารยใหมีความรู  

 ดานการเรียนการสอน การวิจัย 

 และการบริการวิชาการ  

– สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย

 ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

– สงเสริมการจัดประชุมวิชาการ

 ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

– สงเสริมใหอาจารยนําเสนอผลงาน

 วิชาการในตางประเทศ 

– จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงในการทํา

 วิจัยและการเรียนการสอน 

 

– จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับ 

  การตีพิมพ  

–  จํานวนการจัดการประชุมทาง 

  วิชาการระดับชาติและระดับ   

    นานาชาติ 

–  จํานวนอาจารยท่ีเสนอผลงาน

  วิชาการในตางประเทศ 

 

 

  



  
   

8 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 เปนการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา 

โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห อาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนท่ี

กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนท่ีหนึ่ง เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 

  ภาคเรียนท่ีสอง เดือนมกราคมเดือนพฤษภาคม 

  ภาคฤดูรอน   เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 

 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1  แบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว 

  (1)   เปนผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาระดับนิ ติศาสตรมหาบัณฑิต  โดยสํ า เ ร็ จการ ศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองคกรท่ีมีมาตรฐานใหการรับรอง หรือมี วิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน

อนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา 

  (2)  มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสถาบันฯกําหนด 

  (3) มีประสบการณในการทําวิจัยหรือรวมทําวิจัยไมนอยกวา 1 เรื่อง  

  (4) สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

  2.2.2  แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ 

  (1)   เปนผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาระดับนิติ ศาสตรมหาบัณฑิต  โดยสํ า เ ร็ จการ ศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองคกรท่ีมีมาตรฐานใหการรับรอง หรือมี วิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน

อนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา  

  (2)  มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสถาบันฯกําหนด   

  (3) สามารถอุทิศเวลาใหกับการศึกษาคนควาไดเต็มเวลาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
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การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

  แบบ 1 (1.1) แบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว 

(1)  การสอบคัดเลือกเบื้องตน โดยพิจารณาจาก 

ก. ใบสมัคร 

ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS 

ค. ผลงานวจิัยทางนิติศาสตรท่ีเคยทําหรือรวมทํา จํานวน 1 เรื่อง 

ง. เคาโครงวิทยานิพนธ  โดยผูส มัครจะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ เบื้องตน  

ใหคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพรอมกับใบสมัคร 

(2) การสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 

   แบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ 

         (1)  การสอบคัดเลือกเบื้องตน โดยพิจารณาจาก 

ก. ใบสมัคร 

ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS 

ค. ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร เชน บทความ จํานวน 1 เรื่อง (ถามี) 

ง. เคาโครงวิทยานิพนธ โดยผูสมัครจะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธเบื้องตนให

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพรอมกับใบสมัคร 

         (2) การสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

               นักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาสวนใหญมีปญหาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษท่ีจะใชในการอานตํารา

และการศึกษาคนควา 

 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ 2.3 

               หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาท่ีมีปญหาตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดไว

ในหลักสูตร 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  15 คน/ปการศึกษา 

 

นักศึกษา 

ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

แบบ 1 (1.1) 5 5 5 5 5 

แบบ 2 (2.1) 10 10 10 10 10 

รวม 15 15 15 15 15 
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จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา

จะสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

แบบ 1 (1.1) 3 3 3 3 3 

แบบ 2 (2.1) 8 9 10 10 10 

รวม 11 12 13 13 13 

 

หมายเหตุ คาดวาจะสําเร็จการศึกษารุนละ 80 เปอรเซ็นต นักศึกษา แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษาปท่ี 3  

 2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  ใชงบประมาณแผนดินและงบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 2.7   ระบบการศึกษา 

   จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 

 2.8   การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย (ถามี)                     

              หลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 และเปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการศึกษา พ.ศ. 2557   

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1   หลักสูตร 

 3.1.1  จํานวนหนวยกิต 

 แบบ 1 (1.1) เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได 

 แบบ 2 (2.1) เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยตองทํา 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต ศึกษารายวิชา 15 หนวยกิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได 
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 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1) 

(1) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 20 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 

(2) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 6 หนวยกิต 

(ไมนับหนวยกิต) 

6 หนวยกิต 

(ไมนับหนวยกิต) 

(3) หมวดวิชาหลัก อาจเรียนไดโดยไมนับ

หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

(4) หมวดวิชาวิจัย อาจเรียนไดโดยไมนับ

หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

(5) หมวดวิทยานิพนธ   48  หนวยกิต 36  หนวยกิต 

(6) สอบคุณสมบัติ สอบ 

(ตองสอบใหผานภายใน  

2 ปการศึกษา) 

สอบ 

(ศึกษารายวิชาครบถวน และมี

แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.0 

และตองสอบใหผานภายใน 

 2 ปการศึกษา) 

รวม 48 หนวยกิต 51 หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 เปนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย คือ นด 4001 ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับการศึกษา

กฎหมาย เปนวิชาท่ีไมกําหนดหนวยกิตและไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ย นักศึกษา          

แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ตองเรียน นด 4001 เปนเวลา 20 ชั่วโมง เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้   

  นด 4001 ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับการศึกษากฎหมาย 

  LD 4001 Advanced English for Legal Studies 

 หมายเหตุ การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ให 

เปนไปตามประกาศของคณะ 

 3.1.3.2 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

 นักศึกษาท่ีมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ํากวาคะแนนมาตรฐานท่ีจะไดรับการยกเวนการ

ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานตามท่ีสถาบันฯ กําหนด ดังนี้ 
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  ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง           3 (3-0-6)    

  LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development               

  ภส 6000  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง                         3 (3-0-6) 

   สําหรับบัณฑิตศึกษา 

  LC 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

   

  หมายเหตุ:  

  1. เง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

  2. การยกเวนไมตองเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบัน 

     กําหนด 

 

 3.1.3.3  หมวดวิชาหลัก 

 เปนวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ 2 (2.1) ตองเรียนจํานวน 3 รายวิชา (9 หนวยกิต) สวน

นักศึกษา แบบ 1 (1.1) อาจเรียนไดโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้ 

  นด 6000  กฎหมายกับการพัฒนาข้ันสูง          3 (3-0-6) 

  LD 6000   Advanced Law and Development 

  นด 6001 ปญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ   3 (3-0-6) 

    และการเมืองข้ันสูง                          

  LD 6001   Selected Problems in Law and Politics, Economics and 

    Social Development 

  นด 6002 สัมมนาการศึกษากฎหมายและการใหเหตุผลทางกฎหมาย 3 (3-0-6)  

     เชิงวิเคราะห 

  LD 6002 Proseminar in Analytical Legal Reasoning and Legal Studies  

  

 3.1.3.4 หมวดวิชาวิจัย 

 เปนวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ 2 (2.1) ตองเรียนจํานวน 2 รายวิชา  (6 หนวยกิต) สวนนักศึกษา 

แบบ 1 (1.1) อาจเรียนไดโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้ 

   นด 8100     วิทยาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 1         3 (3-0-6) 

                LD 8100     Research Methodology for Dissertation 1 

                          นด 8101     วิทยาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 2                           3 (3-0-6) 

                          LD 8101     Research Methodology for Dissertation 2 
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 3.1.3.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

    เปนหมวดวิชา ท่ีนั ก ศึกษาตองทําวิทยานิพนธ  โดยนัก ศึกษา แบบ 1 (1 .1 )                    

ทําวิทยานิพนธ  48 หนวยกิต นักศึกษา แบบ 2 (2.1) ทําวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต ดังนี้ 

                            นด 9900 วิทยานิพนธ (แบบ 1 (1.1)) 48 หนวยกิต 

   LD 9900   Dissertation (Track 1 (1.1)) 

                          นด 9901 วิทยานิพนธ  (แบบ 2 (2.1))                               36 หนวยกิต 

                         LD 9901  Dissertation (Track 2 (2.1)) 

 

  3.1.4 แผนการศึกษา 

        (1) แผนการศึกษา แบบ 1 (1.1) 

  กอนเขาเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 นักศึกษา แบบ 1 (1.1) ตองเรียนวิชาเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ 1 วิชา เปนเวลา 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

   นด 4001  ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับการศึกษากฎหมาย 

   LD 4001  Advanced English for Legal Studies                            

   ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

                       นด 9900  วิทยานิพนธ  แบบ 1 (1.1)                                   6 หนวยกิต 

   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 

   สอบหัวขอวิทยานิพนธ 

   สอบเคาโครง ครั้งท่ี 1 

    รวม                                                                 6 หนวยกิต 

   ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

                       นด 9900  วิทยานิพนธ  แบบ 1 (1.1)                                 12 หนวยกิต 

   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 

   สอบเคาโครง ครั้งท่ี 2 

    รวม                                                               12 หนวยกิต 

   ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

                       นด 9900  วิทยานิพนธ  แบบ 1 (1.1)                                 12 หนวยกิต 

   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 

   สอบเคาโครง ครั้งท่ี 3 

    รวม                                                               12 หนวยกิต 
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   ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

                       นด 9900  วิทยานิพนธ  แบบ 1 (1.1)                                12 หนวยกิต 

   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 

   สอบเคาโครง ครั้งท่ี 4 

    รวม                                                               12 หนวยกิต 

   ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

                       นด 9900  วิทยานิพนธ  แบบ 1 (1.1)                                   6 หนวยกิต 

   LD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 

   สอบปองกันวิทยานิพนธ 

    รวม                                                                6 หนวยกิต 

 

  (2) แผนการศึกษา แบบ 2 (2.1)  

  กอนเขาเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1 นักศึกษา แบบ 2 (2.1) ตองเรียนวิชาเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ 1 วิชา เปนเวลา 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

   นด 4001  ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับการศึกษากฎหมาย 

   LD 4001  Advanced English for Legal Studies   

   ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  

   ภส 6000  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง                              3 หนวยกิต* 

    สําหรับบัณฑิตศึกษา    

   LC 6000    Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies         

                            นด 6000   กฎหมายกับการพัฒนาข้ันสูง   3 หนวยกิต 

        LD 6000  Advanced Law and Development  

   นด 8100   วิทยาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 1            3 หนวยกิต 

                           LD 8100    Research Methodology for Dissertation 1 

    รวม 6 หนวยกิต                    

     ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  

                           ภส 4003    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง            3 หนวยกิต* 

   LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development  

   นด 6001  ปญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 3 หนวยกิต 

    และการเมืองข้ันสูง  

                         LD 6001   Selected Problems in Law and Politics, Economics and 

    Social Development    
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    นด 6002 สัมมนาการศึกษากฎหมายและการใหเหตุผลทางกฎหมาย 3 หนวยกิต 

      เชิงวิเคราะห  

    LD 6002   Proseminar in Analytical Legal Reasoning and Legal Studies 

                           นด 8101   วิทยาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 2                        3 หนวยกิต 

                         LD 8101   Research Methodology for Dissertation 2 

    รวม                                                               9 หนวยกิต 

   ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 3 

   สอบคุณสมบัติ                     

         ปท่ี 2 ถึง 3 ภาคเรียนท่ี 4 และถึงภาคเรียนท่ี 7 

                       นด 9901  วิทยานิพนธ  แบบ 2 (2.1)                                36  หนวยกิต 

   LD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1)) 

    รวม 36 หนวยกิต 

     

 หมายเหตุ:  1. *วิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมนับหนวยกิต 

         2. คณะอาจมีการปรบัการเรียนวิชาหลักและวิชาวิจัยในแตละภาค ตามความเหมาะสม 

 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

        วิชาเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา                                             (ไมนับหนวยกิต) 

  นด 4001  ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับการศึกษากฎหมาย                          (20 ช่ัวโมง)    

  LD 4001  Advanced English for Legal Studies 

  ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา คนควาขอมูล ขอความคิด เรียนรู และพัฒนา

ทักษะในการอานและจับใจความสําคัญของวรรณกรรมทางนิติศาสตร คําศัพทเฉพาะทางกฎหมาย สํานวนทาง

กฎหมาย เพ่ือการจัดทําวิทยานิพนธ 

  This advanced English course is aimed at helping students improve their English 

skills which will be useful for their legal studies and research. They will learn how to read and 

understand legal texts and documents, helping them expand their legal vocabulary and 

technical terms. This is advantageous for the completion of their dissertation. 
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         หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                           (ไมนับหนวยกิต) 

  ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง                  3 หนวยกิต    

               LC 4003   Advanced Integrated English Language Skills Development  

  เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และ 

การเขียน สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอหนาชั้นเปนกลุมยอย การเขียนสรุป

เพ่ือจับประเด็นสําคัญ การเขียนรายงาน และการวิจัย โดยผูบรรยายอาจมอบหมายงานกลุมตามความ

เหมาะสม               

  The content of this course focuses on integrating four skills in English:  listening, 

speaking, reading and writing -  with a particular emphasis on essay and research writing. 

Students may be assigned to work in small groups and can expect to make presentations. 

 

  ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา  3 หนวยกิต 

  LC 6000   Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

  ทบทวนกลวิธีท่ีจําเปนตอการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบดวยความรู

ทางดานโครงสรางประโยค ศัพทท่ัวไปและศัพทเฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธของเนื้อหาภายในอนุเฉทและ

เรื่องท่ีอาน 

  This course will provide knowledge necessary for academic reading and writing. 

These include grammatical and sentence structures, general vocabulary and technical terms, 

and paragraph coherence. 

   

  หมวดวิชาหลัก 

  นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาข้ันสูง   3 หนวยกิต 

  LD 6000  Advanced Law and Development 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับ

ปญหาทางกฎหมาย กฎหมายกับการแกไขปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ วิเคราะหกฎหมายในฐานะท่ี

กฎหมายเปนเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมายกับ

การเมือง (สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ท้ังนี้ โดยพิจารณา

ประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใตยุคโลกาภิวัตน รวมท้ัง ความจําเปนในการปฏิรูป

กฎหมายเพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม การบูรณาการหลักการทาง

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร และเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนกลยุทธและกลไกใน

การพัฒนา เพ่ือนําไปสูการบัญญัติ ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดรับกับ

การพัฒนาของประเทศ 
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  This course addresses the conceptual and theoretical discussions on the roles 

and fuctions of law in society, legal problems and social development, and law and socio-

economic solutions. Regarding law as a tool vital for the national development, students will 

learn law and development issues from various dimensions, namely, politics ( political 

institutions) , administration, economics, society, and their interrelations.  Taking social change 

in the globalization era into account, legal reforms may be deemed necessary for modernity 

and consistency with such societal change.  To legislate, revise and amend the Law 

appropriately and effectively, this course also aims to provide the interdisciplinary tools by 

integrating the principles of social science, laws, economics, politics, and the modern 

technology as strategies and tools for development. 

 

  นด 6001 ปญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองข้ันสูง  3 หนวยกิต 

  LD 6001 Selected Problems in Law and Politics, Economics and Social  

              Development 

     เปนการสัมมนาประเด็นปญหากฎหมายรวมสมัยในหัวขอและสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

กฎหมายกับการพัฒนา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงแงมุมกฎหมายกับการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือเปนฐานนําไปสูการพัฒนาหัวขอ คนควา และจัดทําวิทยานิพนธตอไป 

  This seminar ditrectly deals with contemporary legal issues in several legal areas, 

for example, law and development, business law, private law, public law, criminal procedure 

law, international law, and environmental law by connecting to laws, politics, economics and 

social development. The seminar will relate to students’ research topics which will eventually 

lead to their dissertations. 

 

 นด 6002 สัมมนาการศึกษากฎหมายและการใหเหตุผลทางกฎหมาย 3 หนวยกิต 

   เชิงวิเคราะห 

 LD 6002   Proseminar in Analytical Legal Reasoning and Legal Studies 

  เปนวิชาสัมมนาสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกทางนิติศาสตรเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะการคิด

วิเคราะห การใหเหตุผลทางกฎหมายและการศึกษากฎหมาย มุงสรางเจตคติเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและการ

ทํางานเปนทีม โดยนักศึกษาจะไดฝกฝนทักษะการอานและการคิดเชิงวิเคราะห ผานเอกสารและบทความทาง

กฎหมาย และคําพิพากษาตางๆ ฝกการวิพากษวิจารณ การใหเหตุผลทางกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการ
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สื่อสารมืออาชีพ และฝกฝนทักษะการเขียนงานวิชาการเพ่ือการตีพิมพเผยแพร และการนําเสนอผลงานในเวที

วิชาการตางๆ เปนตน 

  This Proseminar aims to sharpen the doctoral law students an analytical legal 

reasoning and legal study skills, and develop their attitude for lifelong learning and teamwork. 

The students will be required to read several legal materials, for example, articles, books, and 

judgements to advance their critical reading and analytical skills as well as the techniques of 

critique, legal reasoning skills, professional communication and academic writing skills for 

publications and presentations in academic forums. 

 

  หมวดวิชาวิจัย 

  นด 8100 วิทยาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 1                                3 หนวยกิต 

  LD 8100  Research Methodology for Dissertation 1 

  เปนรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจในการออกแบบงานวิจัยวิทยานิพนธทางนิติศาสตร

ระดับปริญญาเอก โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคการออกแบบงานวิจัย การวิจัยนิติศาสตรเชิงคุณภาพ โดย

เนนนิติวิธีและวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรตางๆ ข้ันตอนและกระบวนวิธีการวิจัย ประเภทวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การเลือกหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งและทดสอบสมมติฐาน การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ 

  This course is to provide the students to a critical understanding of doctoral 

dissertation legal research design. It equips students with research design tecniqies, qualitative 

legal research and legal research methodogies. Students will have ample opportunity to learn 

process and procedures of research, research types, legal research methodology, literature 

review, selection of dissertation topics, issue identification, hypothesis formation and testing, 

data collection, data analysis, and dissertation outline. 

 

  นด 8101  วิทยาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 2                                   3 หนวยกิต 

  LD 8101  Research Methodology for Dissertation 2   

  การวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิคและวิธีการรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนท่ีจากการสัมภาษณเชิงลึก การ

กําหนดกรอบแนวคิดหรือโครงสรางของแบบสอบถาม กําหนดจํานวนขอคําถามเพ่ืองสรางขอคําถามตาม

จุดมุงหมายของงานวิจัย การวิเคราะหและอภิปรายผล การนําเสนอขอมูลโดยวาจาและโดยลายลักษณอักษร 

การเขียนรายงาน การเขียนบทคัดยอ และการเขียนบทความ 
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   This course aims to provide students with the quantitative method of research. 

Students will learn techniques and methods of data collection, data analysis and discussion 

from in- depth interview.  The course also focuses on defining the conceptual framework or 

structure of the questionnaire determining the number of questions for the purpose of the 

research findings as well as addressing data presentation in both oral and written form, report 

and article writing, and abstract drawing. 

 

  หมวดวิทยานิพนธ 

                 นด 9900 วิทยานิพนธ (แบบ 1 (1.1)) 48 หนวยกิต 

  LD 9900  Dissertation (Track 1 (1.1))      

  นักศึกษาท่ีสอบผานการสอบคุณสมบัติแลวจะตองแสดงองคความรู ความสามารถ ในการคิด 

วิเคราะหดวยตนเองโดยการทําวิทยานิพนธอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร 

หัวขอท่ีทําจะตองไมเคยมีการศึกษามากอน วิทยานิพนธจะตองมีคุณภาพดีเยี่ยมและสะทอนถึงความลุมลึกของ

องคความรูในกฎหมายเฉพาะทางท่ีนําไปใชประโยชนไดในเชิงวิชาการหรือการประยุกตใช  นักศึกษาตอง

สามารถทําบทความ  จากงานวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสามารถตีพิมพไดในวารสารท่ีมีระบบการประเมิน 

  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  วิทยานิพนธ  (แบบ 2 (2.1))               36  หนวยกิต 

  LD 9901  Dissertation (Track 2 (2.1))                                                                                                                                   

  นักศึกษาท่ีสอบผานการศึกษารายวิชา และสอบผานการสอบคุณสมบัติแลว จะตองแสดง 

องคความรู ความสามารถ ในการคิดวิเคราะหดวยตนเองโดยการทําวิทยานิพนธอยางเปนระบบและถูกตอง

ตามหลักวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร หัวขอท่ีทําจะตองไมเคยมีการศึกษามากอน วิทยานิพนธจะตองมี

คุณภาพดีเยี่ยมและสะทอนถึงความลุมลึกขององคความรูในกฎหมายเฉพาะทางท่ีนําไปใชประโยชนได ในเชิง

วิชาการหรือการประยุกตใช  นักศึกษาตองสามารถทําบทความจากงานวิทยานิพนธ ท่ีมีคุณภาพสามารถ

ตีพิมพไดในวารสารท่ีมีระบบการประเมิน  
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  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. 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การประเมินผลรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หมวดวิชาต่างๆ 
ซึ่งระบุไว้ในหลักสูตรแสดงผลการศึกษาออกเป็นขั้นต่างๆ และมีค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
 A =  4.0  หมายถึง  Excellent (ดีเยี่ยม) 
 A- = 3.7 หมายถึง  Very good (ดีมาก) 
 B+ = 3.3 หมายถึง  Good (ดี) 
 B = 3.0 หมายถึง  Fairly good (ดีพอใช้) 
 B- = 2.7 หมายถึง  Almost good (เกือบดี) 
 C+ = 2.3 หมายถึง  Fair (พอใช้) 
 C = 2.0 หมายถึง  Almost fair (เกือบพอใช้) 
 C- = 1.7 หมายถึง  Poor (ไม่พอใช้) 
 D = 1.0 หมายถึง  Very poor (ใช้ไม่ได้) 
 F = 0 หมายถึง  Failure (ตก) 
 W   หมายถึง  Withdrawal (เพิกถอน) 
 I   หมายถึง  Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์) 
 S   หมายถึง  Satisfactory (พอใจ) 
 U   หมายถึง  Unsatisfactory (ไม่พอใจ) 
 AU   หมายถึง  Audit (ร่วมฟัง) 
 P   หมายถึง  Pass (ผ่าน) 
 IP   หมายถึง  In progress (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 T   หมายถึง  Terminate (ให้ยุติ) 
 TR   หมายถึง  Transfer, work with which there is no comparable  
     grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามีกระบวนการทวนสอบ
โดยสถาบันฯ ด าเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับวิชาและรายงานผู้บริหารเพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอน การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและทั้งระดับคณะและระดับสถาบันฯ ด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานหลักสูตร 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1  ศึกษาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 3.2  กรณี แบบ 2 (2.1) จะต้องได้ผลการศึกษาของทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตตาม
หลักสูตรคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 3.3   กรณี แบบ 1 (1.1) ที่ก าหนดไม่ต้องเรียนรายวิชา จะต้องได้ผลการศึกษา วิทยานิพนธ์ “S” ทุก
ภาคการศึกษา 
 3.4   การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
  3.4.1  นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
              - แบบ 1 (1.1)  ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีการศึกษา 
             - แบบ 2 (2.1) จะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วน ตามหลักสูตร 15 หน่วยกิต และ       
มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.0 และต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีการศึกษา     
  3.4.2  นักศึกษาจะต้องสอบคุณสมบัติให้ได้ผลการสอบ “P” ภายใน 2 ปีการศึกษา นับจาก
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตรแล้ว 
  3.4.3  นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบัน    
 3.5  ส าหรับนักศึกษาแบบ 1 (1.1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
        ส าหรับนักศึกษาแบบ 2 (2.1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
 3.6  การน าเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 3.7  นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  


