
 
     มคอ. 2 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  คณะนิติศาสตร์ 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25510071105336 

  ภาษาไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ   Master of Laws  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ   Master of Laws 
อักษรย่อ  ภาษาไทย  น.ม. 
อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ  LL.M.  

3. วิชาเอก     
   ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  49  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรไม่ต  ากว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

  5.2   ภาษาที ใช้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
  5.3  การรับเข้าศึกษา  

   รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
           รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
           รับนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างประเทศ ที ฟังและอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื น         
           สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

           ความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ 
           ความร่วมมือกับหน่วยงานอื น ๆ 

           5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

          ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา 
          ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื นที มีข้อตกลงความร่วมมือ 
 
 



    
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
                   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........   
   หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา..........ปีการศึกษา .......................... 
                  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   

   หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาที  1 ปีการศึกษา 2560 
                  ที ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง)    
   วาระที  4.1 ครั้งที  8/2560 เมื อวันที  11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560   
   ที ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง   
   วาระที  4.60 ครั้งที  4/2560  เมื อวันที  26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560   
                  สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
                      เมื อวันที ...............เดือน......................พ.ศ..........................   
                   ส านักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
                      เมื อวันที ...............เดือน......................พ.ศ..........................  
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว่าเป็นหลักสูตรที มีคุณภาพ 

และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ในปี พ.ศ. 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

         
  8.1 ตุลาการ 8.6 อาจารย์ 
        8.2  พนักงานอัยการ         8.7 นิติกร 
        8.3  ต ารวจ 8.8 ที ปรึกษากฎหมาย 
        8.4 พนักงานฝ่ายปกครอง 8.9 อื น ๆ 
        8.5 ทนายความ 
 
         

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        

   9.1   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. น.ส.สุมาลี   
วงษ์วิทิต 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  พัฒนบริหารศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต  
-  M.CJ.    
 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  นิติศาสตรบัณฑิต 

- การบริหารการพัฒนา 
 
- Comparative  
Jurisprudence 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
Howard University 
 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

U.S.A. 
 

ไทย 
ไทย 

2546 
 

2534 
 

2525 
2524 

 
2. 
 

น.ส.ปภาศรี  
บัวสวรรค์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
-  นิติศาสตรบัณฑิต 

- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2540 
2532 

 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

3. นางวิณัฏฐา           
แสงสุข 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) 
-  LL.M. 
 
-  Certificate 
 
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  นิติศาสตรบัณฑิต 

 
 
- International and 
Comparative Law 
- English legal 
Methods 
- กฎหมายธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
Chicago-Kent College 
of  Law (IIT) 
University of 
Cambridge 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

U.S.A. 
 

U.K. 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
 

2549 
 

2552 
 

2544 
2537 
2536 

 
4. นายพันธ์เทพ  

วิทิตอนันต ์
รอง

ศาสตราจารย์ 
ดร. 

-  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
-  นิติศาสตรบัณฑิต 

- นิติศาสตร์  
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
- นิติศาสตร์  
- นิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 

 
2540 
2536 

5. น.ส.สลิล 
สิรพิทูร 

อาจารย์ ดร. -  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) 
- LL.M.in International 
Legal Studies 
 
 
-  นิติศาสตรบัณฑิต 

- นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
- Washington Collage 
of Law, American  
University, Washington 
D.C. 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
 

U.S.A. 
 
 
 

ไทย 

2556 
 

2542 
 
 
 

2538 

 
10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน 

                อาคารเรียน LWB2  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11.   สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   
       (การวิเคราะห์หลักสูตร) 
 

11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2555-2559)  ซึ งเน้นการ 

พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม ที มีความเกี ยวเนื องสัมพันธ์กันทั้งระบบในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องค านึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
และสอดรับกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นเมื อกระแสโลกเปลี ยนระบบเศรษฐกิจสังคมเปลี ยนมีผลท า
ให้กฎหมายหรือ กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวง ต้องปรับเปลี ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเรียน
การสอนจึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้ศึกษาที มีความต้องการที แตกต่างกันในเป้าหมาย ประกอบ
กับต้องสร้างความช านาญทางกฎหมายเฉพาะด้านในแต่ละสาขา รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการ
น าความเชี ยวชาญที มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

   11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที มีผลต่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตรนั้น  

ได้ค านึงถึงคุณภาพของสังคม  โดยหลักสูตรมีส่วนในการสร้าง สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเพื อสร้าง
คนออกไปสู่สังคมที เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 



    
 

12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและการเปลี ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมจึงมี
การแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการออก
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที เปลี ยนแปลงไปรวมตลอดถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศที ท าอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เหล่านี้น ามาสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที ใช้สอนในสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี ยนแปลงของสังคมอันเป็นหนึ งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมที มีผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
อันเนื องมาจากสถานการณ์ของความรู้ที แพร่หลาย การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องเน้นถึงความเข้าใจใน
บริบทของสังคมที แตกต่างแต่ต้องคงไว้ซึ งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที ต้องผสานการใช้เทคโนโลยีกับการ
เปลี ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอย่างมีอารยะ 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   
หลักสูตรนิติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ทางวิชาชีพซึ งต้องมีการบูรณาการน าไปประยุกต์ใช้กับการงาน

อาชีพในทุกสาขา 
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื น 
  - RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที เปิดสอนให้สาขาวิชาอื นเรียน   
  ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ  
  เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลยั 
 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตนักกฎหมายให้มีความเชี ยวชาญ มีคุณธรรมและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะนิติศาสตร์ว่า คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื อพัฒนาความรู้ในทางสายวิชาชีพกฎหมายจากระดับ พ้ืนฐาน

ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะระดับสูงขึ้นที จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพน าไปสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและเพื อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถให้พัฒนาตามธรรมชาติได้เต็มตามศักยภาพ มุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาวิชาการ 
และการค้นคว้า วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม  



    
 

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 พิจารณาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที ได้รับอนุมัติและก าหนดให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2555 รวมกับผลการประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.7) เพื อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของส านักงานการอุดมศึกษา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ.2560 จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความรู้ในทางสายวิชาชีพกฎหมายจากระดับพ้ืนฐานให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะระดับสูง
ขึ้นที จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพน าไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและเพื อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ให้พัฒนาตามธรรมชาติได้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ความดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาวิชาการ และการค้นคว้า วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา
สังคมต่อไป 

 
1.4 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 เนื องจากมีการเปลี ยนแปลงและการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการสังคม 

การเมืองและเศรษฐกิจ จึงสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและเพื อให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education; TQF : HEd)” ดังนี้ 

 1.4.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  เพื อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถ

จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที ซับซ้อนทั้งทางวิชาและทางอาชีพ สามารถจัดการวินิจฉัยอย่าง      
ผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักการเหตุผลค่านิยมอันดีงามในปัญหาที เกิดขึ้นแม้ไม่มีข้อมูลทาง
จรรยาบรรณหรือระเบียบบังคับเพียงพอ มีความริเริ มทบทวนและแก้ไข ปัญหาทางจรรยาบรรณที มีอยู่  
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื นใช้การวินิจฉัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมจัดการกับปัญหาและข้อโต้แย้ง 
แสดงออกซึ งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในสภาพแวดล้อม
ของการท างานและในชุมชนให้กว้างขวางข้ึน 

 1.4.2 ด้านความรู้  
  เพื อให้นักศึกษามีความรู้ความเชี ยวชาญทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ อย่างลึกซึ้งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจัยหรือการปฏิบัติ 
ในวิชาชีพได้ในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย 
ตลอดถึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชีพรวมถึง ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ      
ที อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรับรู้เหตุผลและการเปลี ยนแปลงที อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 1.4.3 ด้านทักษะและปัญญา   
  เพื อให้นักศึกษาสามารถน า ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปจัดการบริบทที ไม่

คาดคิด และพัฒนาแนวคิดริเริ มและสร้างสรรค์เพื อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือรายงานทางวิชาชีพ มาพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ สามารถใช้เทคนิคทั วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค ์พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที เกี ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถน าความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย ไปวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญ



    
 

หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที สมบูรณ์ซึ งขยายองค์ความรู้หรือ     
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 1.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
  เพื อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาที มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทาง

วิชาชีพได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื นอย่างเต็มที ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออก
ทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื อเพิ มพูนประสิทธิภาพในการท างาน   
ของกลุ่ม  

 1.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพื อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา     

ในด้านต่าง ๆ และสื อสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที ส าคัญ   

 
2.    แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ/ 

  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

- จัดท าแผนการประเมินหลักสูตร 
- ประเมินหลักสูตรตามแผนที วางไว้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม 
  เกณฑม์าตรฐาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- แผนการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- เอกสารหลักสูตรที ประเมินแล้ว 
- รายงานผลการประเมินการใช้ 
  หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับการเปลี ยนแปลงทางการศึกษา 
การเปลี ยนแปลงทางสังคม และ  
ตามความต้องการของสังคม 

- ศึกษาการเปลี ยนแปลงทางการ 
  ศึกษาและความต้องการของสังคม 
 

- รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจของบัณฑิต 

- การประเมินจากหน่วยงานภายใน 
  และภายนอก 

3. ปรับปรุงคุณภาพการเรียน 
การสอน 
 

- วิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชา
ทุกกระบวนวิชา 

- ปรับปรุงแผนการสอน 

- มีรายละเอียดของรายวิชาครบ
ทุกกระบวนวิชา 

- รายงานผลการวิเคราะห์ราย 
    ละเอียด ของรายวิชา 

- เอกสารรายละเอียดของรายวิชา  
  ที ปรับปรุงแล้ว 



    
 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและวิจัย 

- สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ
เพิ มพูนประสบการณ์ความรู้โดย
การศึกษา ดูงาน เข้าร่วมอบรม 
ประชุมสัมมนา ท าวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่
สังคม 

- ปริมาณการศึกษา ดูงาน อบรม 
ประชุมสัมมนาของอาจารย์ 

- ปริมาณผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยของอาจารย์ 

 
หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอ้น 
               ไม่มี  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ) 
 ไม่มี 

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลา  ในการด าเนินการเรียนการสอน 

                   ภาคการศึกษาที   1  เดือน  กรกฎาคม – เดือน พฤศจิกายน 
                  ภาคการศึกษาที   2  เดือน  ธันวาคม -  เดือน เมษายน  
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 13.2 และข้อ 15   

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในชั้นปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที 
กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

  อนึ ง  ผู้เข้าศึกษาตามแผนการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื อเตรียมศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเงื อนไขและหลักเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก าหนด (ที คณะก าหนด) 

  - ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที สังคมรังเกียจ 
  - มีคะแนนเฉลี ยสะสมในชั้นปริญญาตรีไม่ต  ากว่า 2.75 กรณีที คะแนนเฉลี ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์

ดังกล่าว ต้องมีประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่ต  ากว่า 2 ปี 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
 



    
 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอขอตั้งงบประมาณ 
 

รายการงบประมาณ 
จ านวนเงิน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าตอบแทน  7,750,000   7,750,000  7,750,000   7,750,000    7,750,000 
ค่าใช้สอย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ค่าวัสดุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ค่าครุภัณฑ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ไม่รวมหมวดเงินเดือน)  8,750,000   8,750,000  8,750,000   8,750,000    8,750,000 
 

2.6.2  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 70,000  ต่อคน 
ที มา :  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

    2.7 ระบบการศึกษา 
               แบบชั้นเรียน 
              แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง   
              แบบทางไกลผ่านสื อสิ งพิมพ์เป็นหลัก   
              แบบทางไกลผ่านสื อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื อหลัก   
              แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื อหลัก (E-learning) 
              แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต 
              อื น ๆ 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษา 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที  1 10 10 10 10 10 420 420 420 420 420 
ชั้นปีที  2 - 10 10 10 10 - 420 420 425 420 

รวมจ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 420 420 840 840 840 
จ านวนที คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 - - 420 420 420 



    
 

   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
        การรับเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือรับเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือ 

วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที มีความรู้
ความสามารถที สามารถวัดมาตรฐานได้และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา 
ประเภทนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การบอกเลิกกระบวนวิชา การรับโดนนักศึกษา และการขอเทียบ
โอนกระบวนวิชา 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 
        -  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 49 หน่วยกิต 
        -  โครงสร้างหน่วยกิต 

 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิต แผน ข 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (4) (4) 
หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา 1 1 
หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)                  6 6 
หมวดวิชาบังคับ    18 24 
หมวดวิชาเลือก     12 12 
หมวดวิชาการค้นคว้าอสิระ - 6 
หมวดวิทยานิพนธ ์ 12 - 
การสอบประมวลความรู ้ - 0* 

รวม 49 49 
 
          * การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือ 
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที เกี ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบต้องสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

-    รายวชิา (ระบุรหัส/ชื อวิชาภาไทย-ภาษาอังกฤษ/จ านวนหน่วยกิต/จ านวนชั วโมงบรรยาย/
จ านวนชั วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั วโมงศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชาประกอบด้วยหลักสูตร 3 ตัวดังนี้ 
  LAW  หมายถึง    รหัสในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 RAM หมายถึง รหัสในหลักสูตรที เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย 

 เลขรหัสวิชาตัวที หนึ ง (หลักหน่วย) 
 6000   หมายถึง    กระบวนวิชาหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
 6800   หมายถึง    กระบวนวิชาหมวดวิชาพ้ืนฐาน (บังคับร่วม) รวมทั้งกระบวนวิชาเลือกไม่

สังกัดหมวดวิชาเอกใด ทั้งแผน ก 2 และแผน ข  
 7096   หมายถึง    กระบวนวิชาการค้นคว้าอิสระ (หมวดวิชาการค้นควา้อิสระหลักสูตรแผน ข)  
 7097   หมายถึง    การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรแผน ข  
 7099   หมายถึง    วิทยานิพนธ์ (หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรแผน ก 2) 
 



    
 

เลขรหัสวิชาตัวที สอง (หลักสิบ) 
 1   หมายถึง      กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายธุรกิจ  
 2   หมายถึง      กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายมหาชน 
 3   หมายถึง      กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 4   หมายถึง      กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายเพื อการพัฒนา 
 5   หมายถึง      กระบวนวิชา กุล่มวิชาบริหารงานยุติธรรม 
 6   หมายถึง      กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายภาษีอากร 
 7   หมายถึง      กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 8   หมายถึง      กระบวนวิชา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวลความรู้ 
 เลขรหัสวิชาตัวที สามและตัวที สี  (หลักร้อยและหลักพัน) 
 0 - 20 หมายถึง อนุกรมกระบวนวิชา   
      **  หมายถึง วิชาที ปรับปรุง 
  *   หมายถึง วิชาใหม่ 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาบังคับและวิชาเลือกในกลุ่มวิชาอื นได ้  
ยกเว้น นักศึกษากุล่มวิชากฎหมายภาษีอากร และกุล่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ให้เลือกเรียนตามแผนการศึกษาที หมวดวิชาเอกก าหนดเท่านั้น 

 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตร แผน ข 

 
 1.  รายวิชาส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  
         -  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 2 วิชา ดังนี้ 
             LAW6000  ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย  2 (2-0-6) 
                (English for Legal Study) ไม่นับหน่วยกิต 
             LAW6001   ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 2 (2-0-6) 
                (Legal Research Methodology) ไม่นับหน่วยกติ 
 -  หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา รวม 1 วิชา 1 หน่วยกิต 
  *RAM6001  ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 
                 (Knowledge and Morality For Graduate Studies) 
          - หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)  รวม 2 วิชา  6 หน่วยกิต 
             LAW6801   นิติปรัชญา   3 (3-0-9) 
                  (Philosophy of Law) 
  LAW6803   บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 3 (3-0-9) 
                 (Graduate Seminar in Law) 
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
         -   หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18  หน่วยกิต 
             LAW6101   หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-9) 
                (Principle of Civil and Commercial Law) 
 



    
 

             LAW6102  ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 3 (3-0-9) 
                (Theory of Private Law) 
             LAW6103   กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                (Advanced Taxation) 
             LAW6104   กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ 3 (3-0-9) 
                (Law on Business Organizations) 
             LAW6105   กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-9) 
                 (Law on Intellectual Property) 
             LAW6118   กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ         3 (3-0-9) 
                   (International Trade and Investment)              
         -  หมวดวิชาเลือก  รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
             LAW6106  กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                     3 (3-0-9) 
                 (Advanced Labor Law)          
             LAW6107  กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                (Advanced Insurance Law)        
   LAW6108  ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ  3 (3-0-9) 
                (Advanced Problems in Business Law) 
             LAW6109   กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการเงิน 3 (3-0-9) 
                (Law on Financial Institutions) 
             LAW6110   กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน 3 (3-0-9) 
                (Industrial and Investment Law) 
             LAW6112  กฎหมายพาณิชย์นาวี  3 (3-0-9) 
                (Maritime Law) 
             LAW6113   กฎหมายเศรษฐกิจ  3 (3-0-9) 
                (Economic Law) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                  (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
 



    
 

             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
 -  หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18  หน่วยกิต 
         LAW6201  ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 3 (3-0-9) 
              (Philosophy and Principles of Public Law) 
  LAW6202   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                  (Advanced Constitutional Law and Political Institutions) 
             LAW6203   กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
               (Advanced Administrative Law) 
   LAW6204  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
               (Advanced Administrative Procedure) 
            **LAW6205 หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ       3 (3-0-9) 
                  (Constitutional Cases) 
             LAW6206   กฎหมายการคลังชั้นสูง                       เลือก                    3 (3-0-9) 
              (Advanced Public Financial Law)        1 
             LAW6207   กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                วิชา   3 (3-0-9) 
 (Economic Public Law) 
 -  หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12  หน่วยกิต 
  LAW6211   กฎหมายปกครองฝรั งเศส 3 (3-0-9) 
              (French Administrative Law) 
  LAW6214   กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน 3 (3-0-9) 
              (Law on Public Liberty) 
 LAW6216   สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3 (3-0-9) 
  (Sociology of Law) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 

 



    
 

             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 -  หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18  หน่วยกิต 
            LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง  3 (3-0-9) 
               (Advanced International Law) 
            LAW6302  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา 3 (3-0-9) 
               (Law of Treaties) 
            LAW6303  กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง        3 (3-0-9) 
                (Advanced International Organizations Law) 
    LAW6304 กฎหมายทะเล   3 (3-0-9) 
               (Law of the Sea) 
    LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                     3 (3-0-9) 
               (International Economic Law)    
             LAW6118  กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ         3 (3-0-9) 
               (International Trade and Investment Law)       
          -  หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
             LAW6306  กฎหมายเกี ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค  3 (3-0-9)  
      (Law on Regional Organization) 
             LAW6308  กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา  3 (3-0-9) 
                (International Criminal Law) 
  LAW6310  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล  3 (3-0-9) 
                    (Public International Law on Diplomatic and Consular Relations) 
            LAW6311   สิทธิมนุษยชน  3 (3-0-9) 
                (Human Rights) 
             LAW6312   กฎหมายอากาศและอวกาศ 3 (3-0-9) 
                 (Air and Space Law) 
         LAW6315   กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
            (International Tax Law) 



    
 

             LAW6316   สัญญาระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                (International Contracts) 
             LAW6318   กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป 3 (3-0-9) 
                (European Union Law)        
             LAW6112   กฎหมายพาณิชย์นาวี 3 (3-0-9) 
                (Maritime Law)     
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
 LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา 
          - หมวดวิชาบังคับ  รวม 6  วิชา  18  หน่วยกิต 
   **LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนา   3 (3-0-9)  
      (Law and social Development) 
    LAW6402   กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท   3 (3-0-9) 
     (Law on Urban and Rural Planning) 
    LAW6403  ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม   3 (3-0-9) 
               (Advanced Problems in Welfare and Social Security Law) 
   **LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า     3(3-0-9)  
     (Competition Law) 
    LAW6406  กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   3 (3-0-9) 
      (Consumer Protection Law) 
 



    
 

    LAW6408  กฎหมายเกี ยวกับการควบคุมการใช้ที ดิน   3 (3-0-9) 
      (Law on Land Use Control) 
 - หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
  LAW6106   กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                (Advanced Labor Law) 
             LAW6110  กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน 3 (3-0-9) 
                (Industrial and Investment Law) 
             LAW6107  กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 3 (3-0-9) 
               (Advanced Insurance Law) 
             LAW6206  กฎหมายการคลังชั้นสูง  3 (3-0-9) 
               (Advanced Public Financial Law)  
  LAW6207   กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3 (3-0-9) 
      (Economic Public Law) 
             LAW6216   สังคมวิทยาทางกฎหมาย           3 (3-0-9) 
      (Sociology of Law) 
  LAW6404  กฎหมายเกี ยวกบัการเกษตรและสถาบันการเกษตร  3 (3-0-9) 
      (Law on Agriculture and Agricultural Institutions) 
  **LAW6407 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 3 (3-0-9) 
     (Law of Natural Resources and Environment) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 



    
 

          -  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  12  หน่วยกิต 
             LAW7099   วิทยานิพนธ์        12 (0-0-36)               

  (Thesis)     
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม 
          - หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18  หน่วยกิต 
    LAW6501   นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค าพิพากษา  3 (3-0-9) 
     (Policy on Crime and Post Conviction Process)   
   LAW6502   การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา      3 (3-0-9) 
    (Diversion of Offenders from Criminal Justice Processes) 
             LAW6503   สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  3 (3-0-9) 
     (Human Rights and Criminal Justice Processes) 
             **LAW6504 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง  3 (3-0-9) 
      (Advanced Judicial Process for Child and Juvenile Law) 
   LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง   3 (3-0-9) 
      (Advanced Criminal Procedure) 
    LAW6818   กฎหมายอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
       (Advanced Criminal Law) 
 - หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
    LAW6505   อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย  3 (3-0-9) 
      (Legal Methodology of Crime) 
   LAW6506   กฎหมายเกี ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด     3 (3-0-9) 
      (Narcotics Law and Procedure) 
   LAW6507   การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3 (3-0-9) 
      (Criminal Justice Administration) 
   LAW6508   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
       (Advanced Criminology and Penology) 
  LAW6216   สังคมวิทยาทางกฎหมาย   3 (3-0-9) 
      (Sociology of Law) 
   LAW6308   กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา  3 (3-0-9) 
    (International Criminal Law) 
   LAW6810  สัมมนาปัญหากฎหมายอาญา  3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
    LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง  3 (3-0-9) 
      (Advanced Contracts and Torts) 
 



    
 

             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร 
  -  หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา  18  หน่วยกิต 
   LAW6601  กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced studies of income tax laws)  
            LAW6602  กฎหมายภาษีการบริโภค                 3 (3-0-9) 
                (Consumption taxes) 
             **LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 3 (3-0-9) 
        (Tax Investigation and Procedures of Tax Cases) 
             LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร  3 (3-0-9) 
                (Principle of tax accounting) 
  LAW6611  ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้          3 (3-0-9) 
             (Property Tax, Heritage Tax and Gift Tax) 
  **LAW6617  ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต 3 (3-0-9) 
      (Customs Law and Excise Tax) 
  -  หมวดวิชาเลือก  รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
   LAW6605 กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ 3 (3-0-9) 
       (Tax laws on international trade and logistics) 
            **LAW6606 การวางโครงสร้างทางภาษี  3 (3-0-9) 
     (Tax Structuring) 
             LAW6607   กฎหมายภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ 3 (3-0-9) 
                  (Tax laws on business re-structuring) 



    
 

             LAW6608   กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                 (Laws of international business taxation) 
             LAW6609   กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื องมือและธุรกรรมทางการเงิน  3 (3-0-9) 
                (Tax laws on business re-structuring)  
            LAW6612   ทฤษฏีทางการคลังและภาษีอากร 3 (3-0-9) 
                (Public Finance and Taxation Theories) 
           LAW6615  หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที เกี ยวกับประมวลรัษฎากร 3 (3-0-3) 
      (Legal Principles and Theories of the Revenue Code) 
          LAW6616  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-9) 
        (Accounting Principles for Lawyers) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
              (Contemporary Legal Problems)  
 
กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
  - หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา  18  หน่วยกิต 
   LAW6701   กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Copyright Law)  
             LAW6702   กฎหมายเครื องหมายการค้า สิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ          3 (3-0-9) 
                             การแข่งขันที ไม่เป็นธรรม 
                (Trade Mark Law, Geographical Identity Protection and  

     Unfair Competition) 
             LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที เกี ยวข้อง     3 (3-0-9) 

  (Advance Patent Law and Related Law) 
  LAW6704  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                 (International Trade Law) 
             LAW6710   อนุญาโตตุลาการ  3 (3-0-9) 
                 (Arbitration) 
             LAW6712  กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                             (International Investment Law) 
  - หมวดวิชาเลือก 4 วิชา จ านวน  12  หน่วยกิต 
   LAW6705  การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  3 (3-0-9) 
                 (Alternative Dispute Resolution for Trade and Investment) 
             LAW6706  ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ    3 (3-0-9) 
                             และการระงับข้อพิพาทเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
                            (Philosophy of International Intellectual Property Protection 
                            and Dispute Settlement in Intellectual Property Cases) 
            LAW6707   กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                  (Advanced Contracts and Torts) 



    
 

            LAW6711  กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์                                        3 (3-0-9) 
                   (Conflict of Law in Commercial Transactions) 
  *LAW6713  การด าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
          (The Procedure for Intellectual Property and International 
            Trade Court) 
 *LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ    3 (3-0-9)  
      (International Sale of Goods Law) 
  *LAW6715 กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-9) 
                            (Law of E-commerce and Electronic Transaction Law)  
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
              (Contemporary Legal Problems)  
 
กลุ่มวิชากฎหมายท่ัวไป 
 -  หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
  LAW 6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-9) 
    (Principle of Civil and Commercial Law)   
  LAW 6103  กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง    3 (3-0-9) 
    (Advanced Taxation) 
             LAW 6105  กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา           3 (3-0-9) 
     (Law on Intellectual Property) 
  LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน          3 (3-0-9) 
 (Philosophy and Principles of Public Law) 
 LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง     3 (3-0-9) 
  (Advanced Constitutional Law and Political Institutions) 
 LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
  (Advanced Administrative Law) 
  LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง          3 (3-0-9) 
      (Advanced International Law) 
  LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 (3-0-9) 
     (Criminal Justice Administration) 
  - หมวดวิชาเลือก  รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
             LAW 6118  กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
     (International Trade and Investment Law) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
            LAW 6811  กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
      (Advanced Law on Securities) 
 



    
 

  LAW 6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
       (Comparative Commercial Law) 
  LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง          3 (3-0-9) 
       (Advanced Criminal Law) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
 

 2.  รายวิชาส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
 -  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 2 วิชา ดังนี้ 
             LAW6000  ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย    2 (2-0-6) 
                  (English for Legal Study) ไม่นับหน่วยกิต 
             LAW6001   ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 2 (2-0-6) 
                (Legal Research Methodology) ไม่นับหน่วยกิต 
            - หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา รวม 1 วิชา 1 หน่วยกิต 
  *RAM6001  ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 
                 (Knowledge and Morality For Graduate Studies) 
          - หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)  รวม 2 วิชา  6 หน่วยกิต 
  LAW6801 นิติปรัชญา   3 (3-0-9) 
               (Philosophy of Law) 
  LAW6803   บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 3 (3-0-9) 
                (Graduate Seminar in Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
 -  หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
 LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-9) 
               (Principle of Civil and Commercial Law) 
             LAW6102   ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 3 (3-0-9) 
               (Theory of Private Law) 
             LAW6103   กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                (Advanced Taxation) 



    
 

 
  LAW6104  กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ 3 (3-0-9) 
                    (Law on Business Organizations) 
             LAW6105 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-9) 
                (Law on Intellectual Property) 
             LAW6106   กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                (Advanced Labor Law) 
             LAW6118   กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ         3 (3-0-9) 
                (International Trade and Investment Law) 
       LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
        (Comparative Commercial Law) 
        -  หมวดวิชาเลือก  รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
             LAW6107  กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                (Advanced Insurance Law) 
             LAW6108   ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-9) 
               (Advanced Problems in Business Law) 
    LAW6109   กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการเงิน 3 (3-0-9) 
      (Law on Financial Institutions) 
    LAW6110  กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน 3 (3-0-9) 
      (Industrial and Investment Law) 
    LAW6112   กฎหมายพาณิชย์นาวี  3 (3-0-9) 
      (Maritime Law) 
  LAW6113   กฎหมายเศรษฐกิจ  3 (3-0-9) 
      (Economic Law) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                  (Contemporary Legal Problems) 
 LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 



    
 

 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
 - หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
             LAW6201   ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 3 (3-0-9) 
              (Philosophy and Principles of Public Law) 
         LAW6202   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
              (Advanced Constitutional Law and Political Institutions) 
             LAW6203   กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
              (Advanced Administrative Law) 
             LAW6204   กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
              (Advanced Administrative Procedure) 
             **LAW6205 หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ     3 (3-0-9) 
                 (Constitutional Cases) 
             LAW6206   กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Public Financial Law) 
             LAW6207   กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ           3 (3-0-9) 
              (Economic Public Law) 
             LAW6216   สังคมวิทยาทางกฎหมาย  3 (3-0-9) 
               (Sociology of Law) 
 -  หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
  LAW6211  กฎหมายปกครองฝรั งเศส 3 (3-0-9) 
  (French Administrative Law) 
  LAW6214   กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน 3 (3-0-9) 
             (Law on Public Liberty) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
 



    
 

             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
          - หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
  LAW6301   หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                (Advanced International Law) 
  LAW6302   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา 3 (3-0-9) 
               (Law of Treaties) 
            LAW6303  กฎหมายเกี ยวกับองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง        3 (3-0-9) 
                (Advanced International Organizations Law) 
  LAW6304   กฎหมายทะเล  3 (3-0-9) 
                (Law of the Sea) 
             LAW6305   กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ        3 (3-0-9) 
                    (International Economic Law)                     เลือก 
             LAW6409   กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ           2   3 (3-0-9) 
                   (International Environmental Law)               วิชา 
            LAW6118   กฎหมายเกี ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ         3 (3-0-9) 
               (International Trade and Investment Law) 
  LAW6306   กฎหมายเกี ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค   3 (3-0-9) 
                    (Law on Regional Organization)                 
             LAW6308   กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา                          เลือก  3 (3-0-9) 
               (International Criminal Law)                               2 
  LAW6317   กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ     วิชา  3 (3-0-9) 
      (International Commercial Arbitration Law) 
         -  หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
  LAW6112  กฎหมายพาณิชย์นาวี 3 (3-0-9) 
                (Maritime Law)       
 

 

 

 



    
 

        LAW6310   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล           3 (3-0-9) 
           (Public International Law on Diplomatic and   
         Consular Relations) 
        LAW6311   สิทธิมนุษยชน                                                          3 (3-0-9) 
           (Human Rights) 
             LAW6312   กฎหมายอากาศและอวกาศ                                           3 (3-0-9) 
       (Air and Space Law) 
  LAW6315   กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ                                    3 (3-0-9) 
        (International Tax Law) 
  LAW6316   สัญญาระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                (International Contracts) 
             LAW6318   กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป 3 (3-0-9) 
                (European Union Law)    
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา 
 -  หมวดวิชาบังคับ  รวม 8  วิชา  24  หน่วยกิต 
   **LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนา   3 (3-0-9)  
                 (Law and social Development) 
            LAW6402  กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท   3 (3-0-9) 
               (Law on Urban and Rural Planning) 



    
 

            LAW6403  ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม   3 (3-0-9) 
              (Advanced Problems in Welfare and Social Security Law) 
   LAW6404  กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร  3 (3-0-9) 
      (Law on Agriculture and Agricultural Institutions) 
            **LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า     3 (3-0-9)  
      (Competition Law) 
  LAW6406   กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   3 (3-0-9) 

    (Consumer Protection Law) 
   **LAW6407  กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 3 (3-0-9) 

 (Law of Natural Resources and Environment) 
LAW6408   กฎหมายเกี ยวกับการควบคุมการใช้ที ดิน  3 (3-0-9) 

      (Law on Land Use Control)                          
          - หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12 หน่วยกิต 
   LAW6106   กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 (3-0-9) 
      (Advanced Labor Law) 
    LAW6107   กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 3 (3-0-9) 
      (Advanced Insurance Law) 
   LAW6110   กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน 3 (3-0-9) 
     (Industrial and Investment Law) 
    LAW6206   กฎหมายการคลังชั้นสูง  3 (3-0-9) 
          (Advanced Public Financial Law)  
              LAW6207   กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  3 (3-0-9) 
                    (Economic Public Law) 
   LAW6216   สังคมวิทยาทางกฎหมาย   3 (3-0-9) 
           (Sociology of Law) 
   LAW6409 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ                      3 (3-0-9) 
     (International Environmental Law) 
   LAW6506   กฎหมายเกี ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด     3 (3-0-9) 
      (Narcotics Law and Procedure) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 



    
 

             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
         LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                   (Advanced Criminal Law) 
 
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม 
 - หมวดวิชาบังคับ  รวม 8 วิชา 24  หน่วยกิต 
  LAW6501  นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค าพิพากษา 3 (3-0-9) 
    (Policy on Crime and Post Conviction Process)   
  LAW6502  การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  3 (3-0-9) 
     (Diversion of Criminal Justice Process) 
   LAW6503   สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  3 (3-0-9) 
      (Human Rights and Criminal Justice) 
    **LAW6504 กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง  3 (3-0-9) 
      (Advanced Judicial Process for Child and Juvenile Law) 
    LAW6505  อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย  3 (3-0-9) 
      (Legal Methodology of Crime) 
  LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3 (3-0-9) 
     (Criminal Justice Administration) 
   LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง   3 (3-0-9) 
       (Advanced Criminal Procedure) 
    LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
      (Advanced Criminal Law) 
 - หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12 หน่วยกิต 
    LAW6506 กฎหมายเกี ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด     3 (3-0-9) 
      (Narcotics Law and Procedure) 
    LAW6508  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
       (Advanced Criminology and Penology) 
   LAW6216  สังคมวิทยาทางกฎหมาย   3 (3-0-9) 
     (Sociology of Law) 
    LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา  3 (3-0-9) 
     (International Criminal Law) 



    
 

  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                 (Advanced Law on Securities) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts)  
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
  LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ            3 (3-0-9) 
                  (Comparative Commercial Law) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร 
 - หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
   LAW6601  กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced studies of income tax laws)  
             LAW6602   กฎหมายภาษีการบริโภค        3 (3-0-9) 
                  (Consumption taxes) 
             **LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 3 (3-0-9) 
        (Tax Investigation and Procedures of Tax Cases) 
             LAW6604  หลักการบัญชีภาษีอากร 3 (3-0-9) 
                 (Principle of tax accounting) 
             LAW6608   กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                 (Laws of international business taxation) 
             LAW6611   ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้   3 (3-0-9) 
                 (Property Tax, Estate, Inheritance and Gift Tax) 
  LAW6615  หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที เกี ยวกับประมวลรัษฎากร 3 (3-0-9) 
      (Legal Principles and Theories of the Revenue Code) 
  **LAW6617  ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต 3 (3-0-9) 
      (Customs Law and Excise Tax) 
  - หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12  หน่วยกิต 
   LAW6605   กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ 3 (3-0-9) 
                 (Tax laws on international trade and logistics) 
            **LAW6606 การวางโครงสร้างทางภาษี  3 (3-0-9) 
   (Tax Structuring)   



    
 

  LAW6607  กฎหมายภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ  3 (3-0-9) 
                  (Tax laws on business re-structuring) 
             LAW6609   กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื องมือและธุรกรรมทางการเงิน 3 (3-0-9) 
                  (Tax laws on business re-structuring) 
             LAW6612   ทฤษฏีทางการคลังและภาษีอากร 3 (3-0-9) 
                (Public Finance and Taxation Theories) 
             LAW6616   หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-9) 

  (Accounting Principles for Lawyers) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
              (Contemporary Legal Problems)  
 
กลุ่มวิชากฎมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
 -  หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
  LAW6701  กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง 3 (3-0-9)   
    (Advanced Copyright Law)  
  LAW6702   กฎหมายเครื องหมายการค้า สิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการแข่งขัน    3 (3-0-9) 
                            ที ไม่เป็นธรรม 
     (Trade Mark Law, Geographical Identity Protection and 

     Unfair Competition) 
   LAW6703  กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที เกี ยวข้อง              3 (3-0-9) 

  (Advance Patent Law and Related Law) 
  LAW6704  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ          3 (3-0-9) 
      (International Trade Law) 
  LAW6706  ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประทศ      3 (3-0-9) 
      และการระงับข้อพิพาทเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
      (Philosophy of International Intellectual Property Protection  
                            and Dispute Settlement in Intellectual Property Cases) 
  LAW6710  อนุญาโตตุลาการ                       3 (3-0-9) 
      (Arbitration) 
  LAW6712  กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ          3 (3-0-9) 
                             (International Investment Law) 
  *LAW6715 กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-9) 
                            (Law of E-commerce and Electronic Transaction Law)  
  - หมวดวิชาเลือก  รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
             LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน 3 (3-0-9) 
                  (Alternative Dispute Resolution for Trade and Investment) 
             LAW6707   กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
                (Advanced Contracts and Torts) 



    
 

  LAW6709  กฎหมายพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิคส์     3 (3-0-9) 
  (Law of E-commerce) 

             LAW6711  กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์ 3 (3-0-9) 
                 (Conflict of Law in Commercial Transactions) 
  *LAW6713  การด าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
          (The Procedure for Intellectual Property and International 
            Trade Court) 
 *LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ    3 (3-0-9)  
      (International Sale of Goods Law) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
              (Contemporary Legal Problems)  
 
กลุ่มวิชากฎหมายท่ัวไป 
 -  หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต 
  LAW 6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-9) 
    (Principle of Civil and Commercial Law)   
  LAW 6103  กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง    3 (3-0-9) 
    (Advanced Taxation) 
             LAW 6105  กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา           3 (3-0-9) 
     (Law on Intellectual Property) 
  LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน          3 (3-0-9) 
 (Philosophy and Principles of Public Law) 
 LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง     3 (3-0-9) 
  (Advanced Constitutional Law and Political Institutions) 
 LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 (3-0-9) 
  (Advanced Administrative Law) 
  LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง          3 (3-0-9) 
      (Advanced International Law) 
  LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 (3-0-9) 
     (Criminal Justice Administration) 
  - หมวดวิชาเลือก  รวม 4 วิชา  12  หน่วยกิต 
             LAW 6118  กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
     (International Trade and Investment Law) 
  LAW6802   ปัญหากฎหมายร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
                 (Contemporary Legal Problems) 
            LAW 6811  กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
      (Advanced Law on Securities) 
 



    
 

  LAW 6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
       (Comparative Commercial Law) 
  LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง          3 (3-0-9) 
       (Advanced Criminal Law) 
  LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9) 
     (Seminar in Advanced Criminal Law) 
             LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3-0-9) 
                 (Advanced Contracts and Torts) 
             LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง  3 (3-0-9) 
         (Advanced Criminal Procedure) 
             LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3 (3-0-9) 
                  (Advanced Civil Procedure) 
             LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    3 (3-0-9) 
                  (Comparative Law on Evidence) 
          -  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต 
    LAW7096   การค้นคว้าอิสระ  6 (0-0-18) 
       (Independent Study) 
 -  การสอบประมวลความรู้ 
    LAW7097   ประมวลความรู้  0 (0-0-0) 
       (Comprehensive Examination) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

แผนการศึกษา 
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6101 
LAW6102  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6103 
LAW6105 
LAW6118 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ       
วิชาเลือก           

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6104 
LAW6803 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
วิชาเลือก                         
วิชาเลือก           

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7099 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิทยานิพนธ์ 
วิชาเลือก 

 
12 (0-0-36) 

3 (3-0-9) 
 รวม 15 
 ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

สอบวิทยานิพนธ์ 
 

0 (0-0-0) 
 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ แผน ข 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6101 
LAW6102  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6103 
LAW6105 
LAW6118 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ       
วิชาเลือก           

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6104 
LAW6106 
LAW6803 
LAW6817 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ 
กฎหมายแรงงานชั้นสูง 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7096 
LAW........ 
LAW…….. 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
6 (0-0-18) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 
LAW7097 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน แผน ก แบบ ก 2 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6201 
LAW6202  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6203 
LAW6204 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายปกครองชั้นสูง 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 
วิชาเลือก     
วิชาเลือก     

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
**LAW6205 
LAW6803 
LAW6206 
LAW6207 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
กฎหมายการคลังชั้นสูง              เลือก 
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ     1 วิชา 

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7099 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิทยานิพนธ์ 
วิชาเลือก          

 
12 (0-0-36) 

3 (3-0-9) 
 รวม 15 
 ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

สอบวิทยานิพนธ์ 
 

0 (0-0-0) 
 รวมตลอดหลักสูตร 49 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  แผน ข 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6201 
LAW6202  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6203 
LAW6204 
LAW6216 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายปกครองชั้นสูง 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 
สังคมวิทยาทางกฎหมาย 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
**LAW6205 
LAW6803 
LAW6206 
LAW6207 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
กฎหมายการคลังชั้นสูง                               
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                   

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7096 
LAW........ 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
6 (0-0-18) 

3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 
LAW7097 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  แผน ก แบบ ก 2 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6301 
LAW6303  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6302 
LAW6305 
LAW6118 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา 
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ             
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ          
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6304 
LAW6803 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายทะเล  
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7099 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิทยานิพนธ์ 
วิชาเลือก 

 
12 (0-0-36) 

3 (3-0-9) 
 รวม 15 
 ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

สอบวิทยานิพนธ์ 
 

0 (0-0-0) 
 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 

            
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  แผน ข 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6301 
LAW6303 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 

 
LAW6001 
LAW6302 
LAW6305 
LAW6409 
LAW6118 
LAW…….. 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา 
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                   เลือก 
กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ       2 วิชา 
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6304 
LAW6803 
LAW6306 
LAW6308 
LAW6317 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายทะเล 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
กฎหมายเกี ยวกับองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค                         
กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา                             เลือก  
กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ      2 วิชา      

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7096 
LAW…….. 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
6 (0-0-18) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 
LAW7097 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 

 



    
 

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา  แผน ก แบบ ก 2 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
**LAW6401 
LAW6402 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
กฎหมายเพื อการพัฒนา  
กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6403 
LAW6406 
LAW…….. 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม 
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
**LAW6405 
LAW6803 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
วิชาเลือก                         
วิชาเลือก           

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6408 
LAW7099 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
กฎหมายเกี ยวกับการควบคุมการใช้ที ดิน 
วิทยานิพนธ์ 

 
3 (3-0-9) 

12 
 รวม 15 
 ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

สอบวิทยานิพนธ์ 
 
0 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

           หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา แผน ข 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
**LAW6401 
LAW6402 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
กฎหมายเพื อการพัฒนา  
กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 

 
LAW6001 
LAW6403 
LAW6406 
LAW……… 
LAW……… 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม 
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6404 
**LAW6405 
**LAW6407 
LAW6803 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6408 
LAW7096 
LAW…….. 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
กฎหมายเกี ยวกับการควบคุมการใช้ที ดิน 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
3 (3-0-9) 
6 (0-0-18) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 
LAW7097 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
        
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม แผน ก แบบ ก 2 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6501 
LAW6502 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค าพิพากษา 
การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6503 
LAW6813 
LAW6818 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 
กฎหมายอาญาชั้นสูง 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
**LAW6504 
LAW6803 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
วิชาเลือก                         
วิชาเลือก         

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW........ 
LAW7099 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
3 (3-0-9) 

12 (0-0-36) 
 รวม 15 
 ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

สอบวิทยานิพนธ์ 
 

0 (0-0-0) 
 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

                 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม แผน ข 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6501 
LAW6502  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค าพิพากษา 
การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 

 
LAW6001 
LAW6503 
LAW6813 
LAW6507 
LAW……. 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
**LAW6504 
LAW6803 
LAW6505 
LAW6818 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย 
กฎหมายอาญาชั้นสูง 

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7096 
LAW…….  
LAW…….  
LAW……. 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
6 (0-0-18) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 
LAW7097 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 



    
 

       หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร แผน ก แบบ ก 2 
 

รหัส ชื อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6601 
LAW.......... 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง      
วิชาเลือก     

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6602 
**LAW6603 
**LAW6617 
LAW…….... 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายภาษีการบริโภค               
การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 
ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6604 
LAW6611 
LAW6803 
LAW…….... 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หลักการบัญชีภาษีอากร 
ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้ 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย          
วิชาเลือก      

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW.......... 
LAW7099 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
3 (3-0-9) 

12 (0-0-36) 
 รวม 15 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบวิทยานิพนธ์ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร แผน ข 
 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6601 
LAW6615 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง      
หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที เกี ยวกับประมวลรัษฎากร 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 

 
LAW6001 
LAW6602 
**LAW6603 
**LAW6617 
LAW…….... 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายภาษีการบริโภค               
การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 
ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6604  
LAW6608 
LAW6611 
LAW6803 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หลักการบัญชีภาษีอากร  
กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ 
ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้ 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย       

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7096 
LAW.......... 
LAW.......... 
LAW.......... 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
6 (0-0-18) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 
LAW7097 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
 กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   

 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6701 
LAW6702 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง 
กฎหมายเครื องหมายทางการค้า สิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ 
การแข่งขันที ไม่เป็นธรรม 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6703 
LAW6704 
LAW6710 
LAW........ 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที เกี ยวข้อง 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
อนุญาโตตุลาการ 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6712 
LAW6803 
LAW........ 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
วิชาเลือก                         
วิชาเลือก           

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW........ 
LAW7099 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
3 (3-0-9) 

12 (0-0-36) 
 รวม 15 
 ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

สอบวิทยานิพนธ์ 
 

0 (0-0-0) 
 รวมตลอดหลักสูตร 49 

 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
 กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   

 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6801   
LAW6701 
LAW6702  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
นิติปรัชญา 
กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง 
กฎหมายเครื องหมายทางการค้า สิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ 
การแข่งขันที ไม่เป็นธรรม 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 

 
LAW6001 
LAW6703 
LAW6704 
LAW6710 
LAW......... 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที เกี ยวข้อง 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
อนุญาโตตุลาการ 
วิชาเลือก 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6706 
 
LAW6715 
LAW6712 
LAW6803 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 
และการระงับข้อพิพาทเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย  

 
3 (3-0-9) 

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW7096 
LAW......... 
LAW…….. 
LAW........ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
6 (0-0-18) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 
LAW7097 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
   
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป 

 

รหัส ชื อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 
LAW6000 
*RAM6001 
LAW6101 
LAW6103 
LAW6801 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
นิติปรัชญา 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 
LAW6001 
LAW6105 
LAW6201 
LAW6803 

 LAW…….... 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย          
วิชาเลือก      

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW6507 
LAW6301 
LAW…….... 
LAW…….... 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 
วิชาเลือก      
วิชาเลือก      

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 
LAW.......... 
LAW7099 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
3 (3-0-9) 

12 (0-0-36) 
 รวม 15 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบวิทยานิพนธ์ 

 
0 (0-0-0) 

 รวมตลอดหลักสูตร 49 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
 กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป   

 

รหัส ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
 

LAW6000 
*RAM6001 
LAW6101 
LAW6103 
LAW6801 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
นิติปรัชญา 

 
(2) (2-0-6) 
1 (1-1-0) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 10 
 

LAW6001 
LAW6105 
LAW6201 
LAW6202 
LAW6803 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

 
(2) (2-0-6) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 

LAW6203 
LAW6301 
LAW…….... 
LAW…….... 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กฎหมายปกครองชั้นสูง 
กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง  
วิชาเลือก      
วิชาเลือก      

 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 12 
 

LAW6507 
LAW7096 
LAW…….... 
LAW…….... 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเลือก      
วิชาเลือก      

 
3 (3-0-9) 
6 (0-0-18) 
3 (3-0-9) 
3 (3-0-9) 

 รวม 15 
 

LAW7097 
ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
สอบประมวลความรู้ 

 
0 
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3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายจตุพร 
วงศ์ทองสรรค์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

- M.C.L. 
 
- M.S. 
 
- น.บ. 

- Comparative Law 
 
- Political Sciences 
 
 

- Penns State University 
 
- Mississippi State 
University 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
 

ไทย 

2519 
 

2517 
 

2514 
2 นายประเทือง      

ธนิยผล 
รอง

ศาสตราจารย ์
- สค.ม.  
 
-  น.บ. 

- อาชญาวิทยาและ
งานยุติธรรม 

 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 

2530 
 

2521 
3 นายจรัล  

เล็งวิทยา 
รอง

ศาสตราจารย ์
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
 
 
-  M.C.J.   
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. (เกียรตินิยมด)ี   

- การบริหารงาน
กระบวนการยุตธิรรม
ชั้นสูง 
- Criminal Justice  
 
 

- ศาลยุตธิรรม 
 
 
- Howard  University 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
 
 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2540 
 
 

2532 
2521 
2517 

4 นายกจิบด ี
ก้องเบญจภุช 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- D.E.A. de  
- D.E.A. de  
- D.E.A. de  
 
- Docteur en droit 
- ศศ.ม 
 
- รป.ม. 
 
- บธ.ม. 
- ค.บ. 
- น.บ. 

- Sociologie 
- Droit Public 
- Connaissance  
de Tiers Monde 
- Droit Public 
- เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหาร 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
- บริหารธุรกิจ 

- Paris VII 
- Paris II 
- Paris VII 
 
- Paris II 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
- สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

France 
France 
France 

 
France 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2530 
2531 
2532 

 
2533 
2554 

 
2553 

 
2553 
2523 
2520 

5 นายสมชัย 
ศิริสมบูรณ์เวช 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- Ph.D.  
 
- M.P.A.  
 
- M.A.  
 
- น.บ. 

- International  
Relations 
- Public  
Administration  
- Developing  
Country 
 

- The University  
of Oklahoma 
- The University  
of Oklahoma 
- Eastern New Mexico 
 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
 

ไทย 

2532 
 

2527 
 

2519 
 

2517 
6 น.ส.มัลลิกา             

พินิจจันทร ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ดร. 

- Doctorat d’  
Université   
(Mention 
Très Bien)  
- น.บ. (เกยีรตินิยมดี)   

- Droit 
International 

- Université de Nice 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 
 
 

ไทย 

2524 
 
 
 

2516 
7 นางสุธินี   

รัตนวราห 
รอง

ศาสตราจารย ์
-  LL.M.  
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. 

- Criminal Justice - New York University 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2522 
2514 
2513 

8 นายสมชาย            
กษิติประดิษฐ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

 - Diplôme Universitaire   
  de Recherche (DROIT),   
  (Mention Tres   
  Honorable) 

-  น.บ.  

- Droit de 
Dévellopment 

- Université de Nice 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

France 
 
 
 

ไทย 

2530 
 
 
 

2521 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

9 นางกัลยา  ตัณศิริ รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- D.S.U. 
 
 
- D.E.D. 
(Très  Honorable) 
- น.ม.   
- น.บ. (เกียรตินิยมด)ี 

- Diplôme 
Supérieur de 
L’Université 
- Diplôme d’ 
Etudes Doctorale 
- กฎหมายแพ่ง 

- Paris II 
 
 
- Paris II 
 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 
 

France 
 

ไทย 
ไทย 

2537 
 
 

2534 
 

2526 
2517 

10 น.ส.สุมาลี   
วงษ์วิฑิต 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  รัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต  
-  M.C.J.    
 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ.  

- การบริหารการ
พัฒนา 
- Comparative  
Jurisprudence 

- สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
- Howard University 
 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

U.S.A. 
 

ไทย 
ไทย 

2546 
 

2534 
 

2525 
2524 

11 นายณฐ 
สันตาสว่าง 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- Doctorat de 3 cycle  
- D.E.A. 
 
- Certificate en Droit 
- LL.M. 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. (เกยีรตินิยมดี) 

- Droit Public 
 
- Droit Public 
 
- Droit Administraitif 
- Law 

- Paris I, Panthéon- 
Sorbornne 
- Paris I, Panthéon- 
Sorbornne 
- Paris II 
- New York University 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 

France 
 

France 
U.S.A 
ไทย 
ไทย 

2529 
 

2522 
 

2521 
2519 
2516 
2515 

12 นางภูริชญา       
วัฒนรุ่ง 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  Doctorat d’  
Université de Droit         
-  น.บ. (เกียรตินิยมดี) 

- Droit  Public - Paris I 
 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 

ไทย 

2526 
 

2518 
13 น.ส.ปภาศรี  

บัวสวรรค์ 
รอง

ศาสตราจารย ์
ดร. 

- น.ด. 
- น.ม. 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2540 
2532 

14 นายสุเมธ   
จานประดับ 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  น.ม. 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับสอง)  

- นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 

2538 
2520 
2519 

15 นางจุฑามาศ      
นิศารัตน์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  น.ม. 
-  น.บ.  

- กฎหมายแพ่ง - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 

2524 
2514 

16 นายประเสริฐ  
ตัณศิริ 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  D.S.U.  
 
-  LL.M.  
 
-  น.บ. (เกียรตินิยมด)ี  

- Sociologie du 
droit  
- Commercial Law 

- Paris II 
 
- University of California 
(Berkeley) 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 

U.S.A. 
 

ไทย 

2535 
 

2517 
 

2514 
17 นางสุขสมัย   

สุทธิบดี 
รอง

ศาสตราจารย ์
-  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
-  ประกาศนียบัตร 
-  ประกาศนียบัตร 
 
-  น.บ. (เกียรตินิยมด)ี   

- บริหารรัฐกิจ 
- บริหารงานระดับสูง 
- การบริหารงานกระ-  
 บวนการยุตธิรรม
ชั้นสูง 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ทบวงมหาวิทยาลยั 
- ศาลยุตธิรรม 
 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2533 
2541 
2542 

 
2515 

18 นายจรัญ          
โฆษณานันท ์

ศาสตราจารย ์ - LL.M. Master of Law 
- น.บ.  
 (เกียรตินิยมอันดบัสอง) 

- Human Rights - Sydney University  
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

Australia 
ไทย 

2526 
2518 

19 นางพิมพ์ใจ 
รื นเริง 

รอง
ศาสตราจารย ์

- LL.M. 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 

- General Tulane University 
เนติบัณฑิตยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2529 
2525 
2523 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

20 นางวิณัฏฐา           
แสงสุข 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ) 
-  LL.M. 
 
-  Certificate 
 
-  น.ม. 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- International and 
Comparative Law 
- English legal 
Methods 
- กฎหมายธุรกิจ 
 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Chicago-Kent College 
of  Law (IIT) 
- University of 
Cambridge 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
U.S.A. 

 
U.K. 

 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2549 

 
2552 

 
2544 
2537 
2536 

21 นายพัฒนะ        
เรือนใจดี 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  พบ.ม.  
 
-  น.ม. 
-  น.บ. 
 (เกียรตินิยมอันดบั 2) 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
- กฎหมายมหาชน 
 

- สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2537 
 

2537 
2533 

22 นายประโมทย์     
จารุนิล 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  น.ม. 
-  น.บ.  

- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 

2548 
2520 

23 นายธีรนิต์ิ   
เทพสุเมธานนท์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ) 
- ประกาศนียบัตร 
 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่นที  1) 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2556 
2547 

 
2544 
2543 

24 นายพันธ์เทพ 
วิทิตอนันต ์

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- น.ด. 
- รป.ศ.ม. 
 
- น.ม. 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
 - รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 

 
2540 
2536 

25 น.ส.สลิล 
สิรพิทูร 

อาจารย์ ดร. - น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) 
- LL.M.in 
International Legal 
Studies 
 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Washington Collage of 
Law, American  
University, Washington 
D.C. 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
U.S.A. 

 
 
 

ไทย 

2556 
2542 

 
 
 

2538 
26 นายพรพรหม   

อินทรัมพรรย์ 
อาจารย์ ดร. - น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) 

- LL.M. 
 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
 
- นิติศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Case Western Reserve  
University, Ohio 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
U.S.A. 

 
ไทย 

2556 
2544 

 
2541 

27 น.ส.มณทิชา 
ภักดีคง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ) 
- น.ม. 
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- นิติศาสตร์ 
- กฎหมายธุรกิจ 
- นิติศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2549 
2548 

28 น.ส.ดนพร      
จิตต์จรุงเกียรติ 
 

อาจารย ์ดร. 
 

- Doctor of 
Philosophy Law 
- Master of Law 
 
- เนติบัณฑิตไทย 
- นบ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- Law 
 
- International  
Trade 
And Commercial 
Law 
- นิติศาสตร์ 
 

- University of Aberdeen 
- University of Durham; 
Durham 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 

UK 
 

UK 
 

ไทย 
ไทย 

 

2558 
 

2550 
 

2546 
2544 

 

29 นายฐากูร   
ศิริยุทธ์วัฒนา 

อาจารย ์
ดร. 

- Docteur en droit
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
- Master II-Droit 

- กฎหมายมหาชน 
 
- กฎหมายมหาชน 

- Universite Toulouse I-
Capitole, France 
- Universite Toulouse I-

France 
 

France 

2557 
 

2555 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

public fundamental 
- Diplome d’etudes 
francaises  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 
 
 
- นิติศาสตร์ 

Capitole, France 
- Institut de Touraine 
 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
France 

 
ไทย 

 
2554 

 
2553 

 
3.3 อาจารย์บัณฑิตประจ า 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสุขสมัย   
สุทธิบดี 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
-  ประกาศนียบัตร 
-  ประกาศนียบัตร 
 
-  น.บ. (เกียรตินิยมด)ี   

- บริหารรัฐกิจ 
- บริหารงานระดับสูง 
- การบริหารงานกระ-  
 บวนการยุตธิรรม
ชั้นสูง 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทบวงมหาวิทยาลยั 
ศาลยุติธรรม 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2533 
2541 
2542 

 
2515 

2 นายจตุพร 
วงศ์ทองสรรค์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

- M.C.L. 
 
- M.S. 
 
- น.บ. 

- Comparative Law 
 
- Political Sciences 
 
 

Penns State University 
 
Mississippi State 
University 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

U.S.A. 
 

U.S.A. 
 

ไทย 

2519 
 

2517 
 

2514 
3 นายสุเมธ   

จานประดับ 
รอง

ศาสตราจารย ์
-  น.ม. 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับสอง)  

- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 

2538 
2520 
2519 

4 นายประโมทย์     
จารุนิล 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  น.ม. 
-  น.บ.  

- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ไทย 
ไทย 

2548 
2520 

5 นางจุฑามาศ      
นิศารัตน์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  น.ม. 
-  น.บ.  

- กฎหมายแพ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 
ไทย 

2524 
2514 

6 นายประเทือง      
ธนิยผล 

รอง
ศาสตราจารย ์

- สค.ม.  
 
- น.บ. 

- อาชญวิทยาและงาน
ยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 

2530 
 

2521 
7 นายณฐ 

สันตาสว่าง 
รอง

ศาสตราจารย ์
ดร. 

- Doctorat de 3 
cycle  
- D.E.A. 
 
- Certificate en Droit 
- LL.M. 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. (เกยีรตินิยมดี) 

- Droit Public 
 
- Droit Public 
 
- Droit Administraitif 
- Law 

Paris I, Panthéon- 
Sorbornne 
Paris I, Panthéon- 
Sorbornne 
Paris II 
New York University 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 

France 
 

France 
U.S.A 
ไทย 
ไทย 

2529 
 

2522 
 

2521 
2519 
2516 
2515 

8 นายสุนทร     
เฉลิมสันต ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- น.ม. 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. 

-  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 
2524 
2523 

 
9 นางพิมพ์ใจ 

รื นเริง 
รอง

ศาสตราจารย ์
- LL.M. 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 

- General Tulane University 
เนติบัณฑิตยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2529 
2525 
2523 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

10 นายสาครินทร์ 
ยุวะพุกกะ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 - High certificate 
 
 - LL.M. 
 - M.C.L. 
 
 - น.บ. 

- Legisterative 
Drafting 
- International Law 
- Comparative Law 

Royal Institution of 
Public Administration 
Howard University 
The American 
University 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

U.K. 
 

U.S.A. 
U.S.A. 

 
ไทย 

2538 
 

2538 
2537 

 
2528 

11 นายกจิบด ี
ก้องเบญจภุช 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- D.E.A. de  
- D.E.A. de  
- D.E.A. de  
 
- Docteur en droit 
- ศศ.ม 
 
. 
- รป.ม. 
 
- บธ.ม. 
- ค.บ. 
- น.บ. 

- Sociologie 
- Droit Public 
- Connaissance  
de Tiers Monde 
- Droit Public 
- เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการ
บริหาร 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
- บริหารธุรกิจ 

Paris VII 
Paris II 
Paris VII 
 
Paris II 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

France 
France 
France 

 
France 

ไทย 
 
 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2530 
2531 
2532 

 
2533 
2554 

 
 

2553 
 

2553 
2523 
2520 

12 นายสมชัย 
ศิริสมบูรณ์เวช 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- Ph.D. (Pol.Sc.) 
 
- M.P.A. (Pol.Sc.) 
 
- M.A. (Pol.Sc.) 
- น.บ. 

- International 
Relations 
- Public 
Administration  
- DevelopingCountry 

The University of 
Oklahoma 
The University of 
Oklahoma 
Eastern New Mexico 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
ไทย 

2532 
 

2527 
 

2519 
2517 

13 นางฐิติพร   
ลิ้มแหลมทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- น.ม. 
- น.บ. 

- กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 

2537 
2531 

14 นายพัฒนะ        
เรือนใจดี 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  พบ.ม.  
 
-  น.ม. 
-  น.บ. 
 (เกียรตินิยมอันดบั 2)  

- รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
- นิติศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2537 
 

2537 
2533 

15 นายอภิชัย        
มานิตยกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-  น.ม.  
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  ประกาศนียบัตร  
-  น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
  
- หลักสูตรวิชาวา่ความ   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
สภาทนายความ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2548 
2539 
2538 
2537 

 
16 น.ส.มัลลิกา            

พินิจจันทร ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ดร. 

- Doctorat d’ 
Université   
(Mention Très Bien)  

-  น.บ. (เกียรตินิยมด)ี   

 - Droit International  Université de Nice 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 
 

ไทย 

2524 
 
 

2516 
17 นายจรัล  

เล็งวิทยา 
รอง

ศาสตราจารย ์
-  ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง 
 
-  M.C.J.   
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. (เกียรตินิยมด)ี   

- การบริหารงาน
กระบวนการยุตธิรรม
ชั้นสูง 
- Criminal Justice  

ศาลยุติธรรม 
 
 
Howard  University 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
 
 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2540 
 
 

2532 
2521 
2517 

 
 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

18 นางสุธินี   
รัตนวราห 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  LL.M.  
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. 

- Criminal Justice New York University 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2522 
2513 
2512 

19 นายประเสริฐ  
ตัณศิริ 

รอง
ศาสตราจารย ์

-  D.S.U.  
 
-  LL.M.  
 
-  น.บ. (เกียรตินิยมด)ี  

- Sociologie du 
droit  
- Commercial Law 

Paris II 
 
University of 
California (Berkeley) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 

U.S.A. 
 

ไทย 

2535 
 

2517 
 

2514 
20 นางกัลยา  ตัณศิริ รอง

ศาสตราจารย ์
ดร. 

- D.S.U. 
 
 
- D.E.D. 
(Très  Honorable) 
- น.ม.   
- น.บ. (เกียรตินิยมด)ี 

- Diplôme 
Supérieur de 
L’Université 
- Diplôme d’ 
Etudes Doctorale 
- กฎหมายแพ่ง 

Paris II 
 
 
Paris II 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 
 

France 
 

ไทย 
ไทย 

1994 
 
 

1991 
 

2526 
2516 

21 นางภูริชญา       
วัฒนรุ่ง 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  Doctorat d’  
Université de Droit         
-  น.บ. (เกียรตินิยมดี) 

- Droit  Public Paris I 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

France 
 

ไทย 

2526 
 

2518 
22 นายจรัญ          

โฆษณานันท ์
ศาสตราจารย ์ - LL.M. Master of 

Law 
- น.บ.  
 (เกียรตินิยมอันดบัสอง)  
  

- Human Rights Sydney University  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

Australia 
ไทย 

2526 
2518 

23 น.ส.สุมาลี   
วงษ์วิฑิต 

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

-  รัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต  
-  M.C.J.    
 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ.  

- การบริหารการ
พัฒนา 
- Comparative  
Jurisprudence 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
Howard University 
 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ไทย 
 

U.S.A. 
 

ไทย 
ไทย 

2546 
 

2534 
 

2525 
2524 

24 นายสมชาย            
กษิติประดิษฐ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

ดร. 

 - Diplôme Universitaire   
  de Recherche 
(DROIT),   
  (Mention Tres   
  Honorable) 

-  น.บ.  

- Droit de 
Dévellopment 

Université de Nice 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

France 
 
 
 
 

ไทย 

2530 
 
 
 
 

2521 
25 น.ส.ปภาศรี  

บัวสวรรค์ 
รอง

ศาสตราจารย ์
ดร. 

- น.ด. 
- น.ม. 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2540 
2532 

 
26 นางวิณัฏฐา           

แสงสุข 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ดร. 

- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ) 
-  LL.M. 
 
-  Certificate 
 
-  น.ม. 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- International and 
Comparative Law 
- English legal 
Methods 
- กฎหมายธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Chicago-Kent College 
of  Law (IIT) 
University of 
Cambridge 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
U.S.A. 

 
U.K. 

 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2549 

 
2552 

 
2544 
2537 
2536 

 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

27 นายสถาพร             
สระมาลีย ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- Doktor der Rechte 
(Dr.jura),  
-  Mag.iuris 
(Mag.iur) 
-  เนติบัณฑิตไทย 
-  น.บ. 

Oeffentliches Recht 
(Verwalthung-
srecht) 

Göttingen University 
 
Göttingen University 
 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

Germany 
 

Germany 
 

ไทย 
ไทย 

2542 
 

2539 
 

2529 
2527 

28 นายพันธ์เทพ  
วิทิตอนันต ์

รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

-  น.ด. 
- รป.ม. 
 
-  น.ม. 
-  น.บ.  

- นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 

 
2540 
2536 

29 นายรติชัย    
รถทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร. 

- Ph.D 
- LL.M.  
-  Certificate 
 
- น.บ. 

- Tax Law 
- International Law 
- English legal 
Methods 
 

Brunel University 
University of Hull 
University of 
Cambridge 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

U.K. 
U.K. 
U.K. 

 
ไทย 

2559 
2545 
2552 

 
2537 

30 นายธีรนิต์ิ   
เทพสุเมธานนท์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

- น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) 
- น.ม. 
- ประกาศนียบัตร 
 
 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- นิติศาสตร์ 
- กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา (รุ่นที  1) 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 
 

ไทย 
ไทย 

2556 
2547 
2544 

 
 

2544 
2543 

31 น.ส.มณทิชา 
ภักดีคง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

- น.ด. 
- น.ม. 
- น.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- นิติศาสตร์ 
- กฎหมายธุรกิจ 
- นิติศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2549 
2548 

32 น.ส.แพรวพรรณ   
หลายปัญญา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- LL.M. (Honor) 
 
- Certificate 
 
- LL.M. 
 
- น.บ. 
- พาณิชยศาสตร์และ
การบัญช ี

- U.S. and Global 
Legal Study 
- International 
Trade Law 
- Law 
 
 
- สถิติศาสตร์ 

Case Western 
Reserve University 
Case Western 
Reserve University 
University of East 
Anglia  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
 

U.K. 
 

ไทย 
ไทย 

2551 
 

2550 
 

2550 
 

2547 
2547 

 
33 น.ส.พัชรดา   

เอื้อวรรณกิจ 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
- เนติบัณฑิตยไทย 
- นิติศาสตรบัณฑิต 

- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2550 
2545 
2544 

34 น.ส.สลิล   
สิรพิทูร 

อาจารย ์
ดร. 

- น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) 
-  LL.M.  
 
 
-  น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- International 
Legal  Studies 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Washington College 
of  Law, American 
University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
U.S.A 

 
 

ไทย 

2556 
2542 

 
 

2539 
35 นายพรพรหม 

อินทรัมพรรย์ 
อาจารย์ ดร. - น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) 

- LL.M. (Master 
Degree of Law) 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
- Law 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
CASE WESTERN  
RESERVE UNIVERSITY 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
U.S.A. 

 
ไทย 

2556 
2542 

 
2541 

 



    
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

36 น.ส.ดนพร      
จิตต์จรุงเกียรติ 
 

อาจารย ์ดร. 
 

- Doctor of 
Philosophy Law 
- Master of Law 
 
- เนติบัณฑิตไทย 
- นบ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- Law 
 
- International  Trade 
And Commercial Law 
- นิติศาสตร์ 
 

- University of 
Aberdeen 
- University of 
Durham; Durham 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 

UK 
 

UK 
 

ไทย 
ไทย 

 

2558 
 

2550 
 

2546 
2544 

 
37 น.ส.นันทรัตน์    

เตชะมา   
อาจารย์ ดร. - น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ) 

-  LL.M.  
 
-  น.บ. 
-  ศศ.บ.  

- นิติศาสตร์ 
- Intellectual 
Property Law 

-มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-Case Western 
Reserve University 
-มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

ไทย 
U.S.A. 

 
ไทย 
ไทย 

2560 
2548 

 
2546 
2543 

38 นายรัฐศักดิ์ 
พิศุทธางกูร 

อาจารย ์ - น.ม. 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 

- นิติศาสตร์ 
 
 

-มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-เนติบัณฑิตยสภา 
-มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2554 
2552 
2549 

39 น.ส.ชนกพร 
พรหมปิ่นชมพ ู

อาจารย ์ -  LL.M 
 
-  LL.M 
- น.ม. 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 

- International 
Commercial Law 
 
-  
- นิติศาสตร์ 

-University of Kent at 
Canterbury 
-University of Oregon 
-มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-เนติบัณฑิตยสภา 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

UK 
 

U.S.A. 
 

ไทย 
ไทย 

2540 
 

2554 
2552 

 
2538 

40 น.ส.ภัทรวรรณ 
ทองใหญ่ 

อาจารย ์ - Master of Law 
 
 
- เนติบัณฑิตยไทย 
- นิติศาสตรบัณฑิต 

- Criminal Justice 
Policy 
 
 
- นิติศาสตร์ 

-The London School 
of Economic and 
Political Science 
-เนติบัณฑิตยสภา 
-จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

UK 
 
 

ไทย 
ไทย 

2551 
 
 

2553 
2548 

41 นายพิชญ ์
วิทยารัฐ 

อาจารย ์ - LL.M 
- LL.M 
 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 

- กฎหมายทั วไป 
- กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
 
- นิติศาสตร์ 

- LA Trobe University 
-University of Durham 
 
-เนติบัณฑิตยสภา 
-มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

Australia 
UK 
 

ไทย 
ไทย 

 

42 นายฐากูร   
ศิริยุทธ์วัฒนา 

อาจารย ์
ดร. 

- Docteur en droit
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
- Master II-Droit 
public fundamental 
- Diplome d’etudes 
francaises  
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2) 

- กฎหมายมหาชน 
 
- กฎหมายมหาชน 
 
 
 
- นิติศาสตร์ 

- Universite Toulouse 
I-Capitole, France 
- Universite Toulouse 
I-Capitole, France 
- Institut de Touraine 
 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

France 
 

France 
 

France 
 

ไทย 

2557 
 

2555 
 

2554 
 

2553 
43 นางสาวกิตติยา 

พฤกษารุ่งเรือง 
อาจารย ์ - LL.M(เกียรตินิยมอันดับ1) 

 
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) 

- Tax Law 
 
- นิติศาสตร์ 

- Queen Mary 
University of London 
-มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

London 
 

ไทย 

 

44 นางสาวศศิประภา  
ศิสศิ วรรณาการ 

อาจารย ์ - LL.M - นิติศาสตร์ - Stockholms 
University 

Sweden  

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
1  Mr. Frederick 

Ceely 
 -  Juris doctor  

(Pepperdine ) 
 
- B.A.  

- - Pepperdine 
University School of 
Law, Malibu:California 
- QUEENS  COLLEQE  
Of  The City  U. of NY 

  



    
 

3.4   อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

1 เกษมสันต ์ วิลาวรรณ ศาสตราจารย ์  - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
      - น.บ.   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
2 กริชผกา  บุญเฟื่อง อาจารย์ ดร.  - S.J.D.   - American University U.S.A. 
     - LL.M. - Law - University of Pennsylvania U.S.A. 
     - LL.M. - Law - American University U.S.A. 
     - น.ม. - กฎหมายธุรกิจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
     - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
      - น.บ. (เกียรตินิยม)   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
       
3 กวีพล  สว่างแผ้ว อาจารย ์  - น.ม. - Maritime Law - Université de Nantes France 
      - น.บ.   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 
4 กฤติกา  ปั้นประเสริฐ อาจารย ์  - LL.M. - Maritime Law - International Maritime    
       Law Institute   
     - น.ม. - กฎหมายธุรกิจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
     - ประกาศนียบัตรบณัฑิต - กฎหมายมหาชน - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
      - น.บ.   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
       
5 กฤษณ ์ วสีนนท ์ อาจารย์ ดร.  - Docteur En Droit - - Université de Paris I France 

   

(Mention Très 
Honorable avec 
Félicitation)    

    - D.E.A.  - De Droit Public - Université de Paris I France 
      Interne     
    - D.S.U.   - De Droit Administratif - Université de Paris II France 
     - น.บ.   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
6 กุลพล  พลวัน ศาสตราจารย ์ - น.ม. - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
   พิเศษ - น.บ. (เกียรตินิยม)   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
       
7 ไกรสร  บารมีอวยชัย อาจารย ์ - น.ม. - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
    - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
   - น.บ.  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
8 ก าธร   

ก าประเสริฐ 
รอง

ศาสตราจารย ์
- M.C.L. 
- น.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับสอง)   

- Comparative Law 
 

S.M.U. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U.S.A. 
ไทย 

2509 
2516 

9 จรัญ  ภักดีธนากุล ศาสตราจารย ์ - Barister of Law  - Gray's Inn U.K. 
   พิเศษ - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
    - น.บ.  - Cambridge University U.K. 
     - น.บ. (เกียรตินิยม)   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

10 จินดาวรรณ   
แสงกาญจนวนิช 

อาจารย ์ - LL.M. 
- M.C.L 
- LL.M. 
- นบ.ท. 
- น.บ. 

- Tax Law 
- Bussiness Law 

- KYUSHU University 
- INDIANA University 
- Temple University 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Japan 
U.S.A 
U.S.A 
ไทย 
ไทย 



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

11 จินห์จุฑา  มโนธรรม อาจารย ์ - International Legal  - กฎหมายมหาชน - Georgetown University U.S.A 
   Studies LL.M.  - Universite Jean Moutin France 
   - Licence en droit public  Lyon 3  

12 ชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม อาจารย ์ - Cert. in Tax Law - Tax Law - New South Wales Australia 
     - LL.M. - Law - Duke U.S.A 
     - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
- น.บ. (เกียรตินิยมดี) 
   

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 
 

13 ชาญเชาวน ์ ไชยานุกิจ อาจารย ์ - LL.M.  - International & - University of IOWA U.S.A 
       Comparative Law     

     - LL.M.  - International Legal 
Studies 

- American University U.S.A 

     - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
- น.บ. (เกียรตินิยม) 
   

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 
 

14 
ชาญชัย   
บุญฤทธิ์ไชยศรี 

อาจารย ์ - LL.M. - Banking Law - Boston University U.S.A 

     - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

      
- น.บ. 
   

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
 

15 ไชยยงค์  มงคลกิจงาม อาจารย์ ดร. - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - ประชากรและการ
พัฒนา 

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ไทย 

   - Master of Arts - Administrative Sci. - George Washington U. U.S.A 

   
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
 

- เศรษฐศาสตร์ 
 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
 

  16 ฐิติรัฐ  ว่องแก้ว อาจารย์ ดร. - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต - Law -  Université Paris 2 
Panthéon-Assas 

France 

   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต - Law -  Université Paris 2 
Panthéon-Assas 

France 

   - นิติศาสตรบัณฑิต - Law -  Université Paris 2 
Panthéon-Assas 

France 

17 ทัชชมัย  ทองอุไร ศาสตราจารย ์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
- นิติศาสตรบัณฑิต 

-กฎหมายระหว่างประเทศ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 
ไทย 

18 ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ อาจารย์ ดร. - J.S.D.  - Doctor of Science  
of Law 

- Columbia University U.S.A 

     - Master of Laws  - Law - Columbia University U.S.A 
     - Master of Laws  - Law - Yale University U.K. 
     - น.ม. - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
     - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
      - น.บ.   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

19 ธนกฤต  วรธนัชชากุล อาจารย์ ดร. - Doctorat   - droit Prive - Robert Schuman France 
     - D.S.U.   - กฎหมายแพ่ง - PANTHE'ON ASSAS France 
     - D.E.A.  - droit Prive - Robert Schuman France 
     - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
      - น.บ.   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
       



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

20 ธรัมพ ์ ชาลีจันทร ์ อาจารย ์ - LL.M.  - Public  - Bristol University U.K. 
       International Law     
     - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
   - น.บ.   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

21 ธนสร  สุทธบิดี อาจารย ์ - LL.M. (Honor) 
 
- Certificate (Honor) 
 
- LL.M. 
- น.บ. 
- วศ.บ. 

- U.S. and Global 
Legal Study  
- International Trade 
Law 
- Law 
 
- วิศวกรรมโยธา 

- Case Western Reserve 
University 
- Case Western Reserve 
University 
- University of East Anglia 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U.S.A 
 

U.S.A 
 

U.S.A 
ไทย 
ไทย 

22 นัทธี  จิตต์สว่าง อาจารย ์ดร. - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 
   - รัฐประศาสนศาสตร - การบริหาร - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
      มหาบัณฑิต      
      - Master of science - Criminology - Florida State University U.S.A 
      Interne      
      - น.ม. - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

23 นันทน  อินทนนท์ อาจารย ์ - LL.M.  - Information 
Technology 

- University of Stockholm Sweeden 

     - LL.M.  - Distinction - University of Leicester U.K. 
     - LL.M.  - Human Right - University of Hongkong Hongkong 
     - น.ม. - นิตศิาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 
     - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
      - น.บ.   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

24 นิรุจน์  มณีพันธ์ อาจารย ์  - M.C.J  - Howard University U.S.A 
      - LL.M. - Law - Temple University U.S.A 
      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ. (เกียรตินิยม)   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

25 บัณฑิต  อุชชิน อาจารย์ ดร.  - Ph.D - International Tax 
Law 

- Brunel University U.K. 

      - LL.M. - International  - Warwick University U.K. 
       Economic Law     
       - น.บ. - กม.แพ่งและกม.อาญา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

26 บุญอนันต ์  
วรรณพาณิชย ์

อาจารย์ ดร.  - D.E.D. - de droit public - Université de Toulouse France 

     - D.E.A.  - de droit public - Université de Toulouse France 
      - น.ม. - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
       

27 ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ อาจารย ์  - น.ม. - นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 
      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

 
 
      



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

28 ประเสริฐ  โหล่ว
ประดิษฐ ์

อาจารย ์  - น.ม. - อาญาและกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา 

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ไทย 

      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

29 ประเสริฐ  ป้อมป้องศึก อาจารย ์  - LL.M. - Air and Space - McGill University Canada  
       - น.บ.   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

30 ประพจน ์ คล้าย
สุบรรณ 

อาจารย์ ดร.  - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต - กฎหมายสิ งแวดล้อม - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

       - LL.M. - Law - University of Aberdeen U.K. 
       - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

31 ประภาศ  คงเอียด อาจารย ์  - ITP/LL.M. - International Tax 
Law 

- Harvard Law School U.S.A 

      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ. (เกียรตินิยม)   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

32 ประสาท  พงษ์สุวรรณ ์ อาจารย์ ดร.  - Docteur en Droit - de droit public - PANTHE'ON ASSAS France 
      - D.E.A.  - de droit public - Toulouse I   
      - น.ม. - นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

33 ปิยะ  ปะตังทา อาจารย์ ดร.  - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
      - LL.M.  - International Law - Golden Gate U.S.A. 
      - น.ม.  - กฎหมายอาญา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
       - น.บ.   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

34 ปิยะพันธุ ์ อุดมศิลป์ อาจารย ์  - LL.M.  - International & 
Comparative Law 

- VRIJE Universeit, Bruseles Belgium 

     

 - Cert.In Crime 
Prevention and 
Treatments of 
Offenders  

- Unafei Tokyo Japan 

     
 - Cert.In Financial 
Investigation   

- Customs House London 

      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ. (เกียรตินิยมดี)   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

35 ป้องกมล  แสงเทียน อาจารย ์  - LL.M.  - Taxation - University of London U.K. 
      - น.บ.  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

       - บัญชีบัณฑิต  - ต้นทุน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ไทย 
36 ปัญญา  สุทธิบดี ศาสตราจารย ์  - น.ม.  - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
    พิเศษ  - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ. (เกียรตินิยมดี)   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

37 ประกอบ  ประพันธ์เนติ
วุฒ ิ

รอง
ศาสตราจารย ์

- M.C.L.   
- Dip. On Int’l Law 
Teaching 
 
- น.บ.  

 - Comparative Law 
 - Human Rights 
 

 

S.M.U. 
International Institute of 
Human Rights, Strasbourg, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U.S.A. 
France 

 
 

ไทย 

2515 
2520 

 
 

2514 



    
 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

38 พงษ์เดช  วานิชกิตติกุล อาจารย ์  - LL.M. - Law - American University  U.S.A. 
      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
 - น.บ. 
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

39 พนิต  ธีรภาพวงค์ อาจารย์ ดร.  - Ph.D.   - International Tax  
  Law 

- London University  U.K. 

      - LL.M. - International  - Warwick University  U.K. 
       Economic Law     

      
 - น.บ. 
 

  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

40 พรชัย  ขันตี อาจารย์   - Ph.D.   - Sam Houston State U. U.S.A 
    พล.ต.ต. ดร.  - M.A.  - Sam Houston State U. U.S.A 

      
 - รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  - ร.ร.นายร้อยต ารวจ ไทย 

41 พรรณวิภา  ณ บางช้าง อาจารย ์  - LL.M. - Law - Cornell University U.S.A 

     
 - LL.M  
 

- Law 
 

- Legal Institution, 
Wisconsin University 

U.S.A 
 

      - นบ.ท.  - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
 - น.บ. 
 

  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

42 เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุล
กิจ 

อาจารย์ ดร.  - Ph.D.  - International Tax 
Law 

- University of London U.K. 

      - LL.M.  - International Law - University of Exeter U.K. 
      - น.บ.  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
      - บธ.บ.  - การจัดการทั วไป - ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 

43 ไพฑูรย์  เนติโพธิ ์ อาจารย ์  - นบ.ท.    - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

44 เพิ มบุญ   แกว้เขียว รอง
ศาสตราจารย ์

-  น.ม.  - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

   
-  น.บ. 
 

 - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 

45 ไพจิตร  สวัสดิสาร อาจารย์ ดร.  - S.J.D.   - Northwestern California U. U.S.A 
      - ศษ.ด. - ประชากรศึกษา - มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

     
 - M.S.I.S  - U. of Pittsburgh School of 

Information Sci. 
U.S.A 

      - M.C.L.   - U. of Miami School of Law U.S.A 
      - LL.M. - Law  - U. of Missouri School  U.S.A 
        of Law   
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
      - น.บ.   - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

      
 - บ.ย.ส. 
   

 - วิทยาลัยการยุติธรรม  ไทย 

46 ภรณิกา  กาญจนกุญชร อาจารย ์  - LL.M.  - Human Right  - U. College London  U.K. 
      - LL.M.  - International Law  - U. College London  U.K. 
       - LL.B.    - University of Bristol  U.K. 



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

47 ภูมิ  โชคเหมาะ รอง - Docteur en Droit :  - Droit économique - Université de France 
  ศาสตราจารย ์ Nouveau Régime International Bourgogne (Dijon)  
  ดร. 1984 (Mention Très      
   Honorable)    
   -Maîtrise en Droit - Droit investment - Université de France 
   (Equivalent)  Bourgogne (Dijon  
   -  น.บ.  - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 
   - Cert. in Instructor - Damage Control - Instructor School, U.S.A. 
     Sandiego  
   - Cert. in Damage     - U.S. Naval  School U.S.A. 
   Control  Command, San  
     Francisco  

48 มยุรี  พันแสงดาว รอง
ศาสตราจารย ์

-  พบ.ม. 
 

-  นโยบายสาธารณะและ
บริหารโครงการ 

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ไทย 
 

   -  น.บ. (เกียรตินิยมดี)  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
49 มรกต   

ศรีจรุณรัตน์ 
รอง

ศาสตราจารย ์
- พบ.ม.  
 
- เนติบัณฑิตไทย 
- น.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับสอง)  

- พัฒนบริหารศาสตร์ 
-  

  

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

50 รัตนา  เพ็ชรวิจิตร อาจารย ์  - M.B.A    - Detroit University U.S.A 
      - น.บ.   - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 
       - พ.บ.  -พาณิชยศาสตรบัณฑิต  - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

51 รุ่งแสง  กฤตยพงษ ์ อาจารย์ ดร.  - Ph.D.   - University of Bristol U.K. 
      - LL.M.  - Commercial Law  - University of Bristol U.K. 
      - Hier. Cert.in Law   - University of Bristol U.K. 

      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

52 วรรณชัย  บุญบ ารุง อาจารย์ ดร.  - Doctorat   - Droit Privé  - Robert Schuman de France 
         Strasbourg   
      - D.E.A.   - Droit Privé  - Robert Schuman de France 
         Strasbourg   
      - นบ.ท.    - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

53 วรวุฒ ิ ทวาทศิน อาจารย ์  - LL.M  - Law  - London University  U.K. 
      - LL.M  - Law  - Pennsylvania University U.S.A 
      - LL.M  - Law  - Tulane University U.S.A 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
 - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

 
54 วสันต ์ เทียนหอม อาจารย ์  - LL.M.  - International   - Boston University U.S.A 
       Banking Law     
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
 - น.บ.    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

 



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

55 วาร ี นาสกุล ศาสตราจารย ์  - Dr. eu Droit    - Paris University France 
    ดร.  - Lieeueie   - Paris University France 

      
 - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

 
56 วัลย์ลดา  วิวัฒน์พน

ชาต ิ
รอง

ศาสตราจารย ์
 - สถิติประยุกต ์  - ประชากรและการ

พัฒนา 
 - บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไทย 

    ดร.  - M.A  - Economics  - Syracuse University U.S.A 
       - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

57 วิชัย  อริยะนันทกะ ศาสตราจารย ์  - Barrister-at-Law    - Gray's Inn U.K. 
    พิเศษ  - LL.M.  - Law  - London University U.K. 
      - LL.B.   - Wales University U.K. 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ. (เกียรตินิยมดี)    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

58 วิชา  มหาคุณ ศาสตราจารย ์  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  - บริหารรัฐกิจ  - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 
    พิเศษ  - น.ม.  - นิติศาสตร์  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
       - น.บ.    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

59 วิฑูรย ์ สิมะโชคด ี อาจารย์ ดร.  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  - การบริหารจัดการ  - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
     รัฐประศาสนศาสตร์ ภาครัฐและเอกชน     

     
 - พาณิชยศาสตร์
มหาบัณฑิต  

 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

      - วศ.บ.  - ไฟฟ้า  - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

60 วินิจ  วิเศษสุวรรณภูมิ อาจารย์ ดร.  - Ph.D.  - Economics  - Sydney University Australia 
      - M.Soc.Sc  - Public Policy  - Waikato University Newzealand 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

61 วิษณ ุ มกรพงศ์ อาจารย ์  - Master of Laws  - Law  - CWRU U.S.A 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

62 วุฒิพงษ์  เวชยานนท ์ อาจารย ์  - LL.M.  - Law  - Harvard University U.S.A 
       - น.บ. (เกียรตินิยมดี)    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

63 ศิริพงษ์  ศุภกิจจา
นุสรณ์ 

อาจารย ์  - Program of 
Instruction for Lawyers   

 - Harvard Law School U.S.A 

     
 - Diploma in 
Criminology  

 - University College,  
   Cardiff , Wales 

U.K. 

     
 - Certificate in English 
Studies   

 - University of Cambridge U.K. 

      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
 - น.บ.    - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 

 
64 ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒ ิ พ.ต.ท. ดร.  - J.S.D - Doctor of Science of 

Law 
 - UIUC U.S.A 

      - LL.M. - Law  - University of Illinois  U.S.A 
      - LL.M. - Law  - Indiana U. – Bloomington U.S.A 
      - น.ม. - กฎหมายมหาชน  - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

65 ศิริพล  ยอดเมืองเจริญ อาจารย ์  - DBA  - U. of South Australia Australia 
      - บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 
       - เศรษฐศาสตร์  - ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 

66 ม.ล.ศุภกิตต ์ จรูญโรจน์ อาจารย ์  - M.C.J   - Howard University U.S.A 
      - M.C.L   - The Dickinson School  U.S.A 
        of Law   
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

67 สถิตย์  ลิ มพงศ์พันธุ ์ อาจารย์ ดร.  - Ph.D. Candidate    - Delft Netherland 
      - Master of Laws      
       - น.บ.    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

68 สมจิตต ์ เซอร์ซันซี อาจารย์ ดร.  - LL.D.   - Securities &  - KOBE University Japan 
      - LL.M. Corpuration Laws     
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

69 สมชาย  
เจริญอ านวยสุข 

อาจารย ์  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

    - น.บ.    - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
       

70 สมพล  วณิคพันธุ ์ อาจารย ์  - LL.M.  - Law  - U. of London U.K. 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ. (เกียรตินิยม)    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

71 
 

สมบัต ิ พฤฒิพงศภัค 
 

อาจารย ์ดร. 
 

 - น.ด 
- Master in European 

Business Law 

   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - Aix-Marseille III U.  

ไทย 
France 

      - น.ม. - นิติศาสตร์  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
      - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

72 สรายุทธ ์ วุฒยาภรณ์ อาจารย ์ - Master of Taxation    -Melbourne University Australia 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

73 ดุลยลักษณ ์ ตราชูธรรม อาจารย ์  - น.ม.  - กฎหมายธุรกิจ  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

       - น.บ.   
 - ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 ไทย 

74 สุเทพ  พงษ์พิทักษ ์ อาจารย ์  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  - บริหารรัฐกิจ  - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 
      - ศิลปศาสตรบัณฑิต  - ภาษาไทย  - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
      - นิเทศศาสตรบัณฑิต  - ประชาสัมพันธ ์  - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
      - นิติศาสตรบัณฑิต   - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 
      - ศึกษาศาสตรบัณฑิต  - การสอนสังคมศึกษา  - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
       - บริหารธุรกจิบัณฑิต  - การบัญช ี  - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 

75 สุทธิพล  ทวีชัยการ อาจารย์ ดร.  - S.J.D.    - University of Pennsylvania U.S.A 
      - LL.M.  - Law  - Harvard University / U.S.A 
        University of Pennsylvania   
       - น.บ. (เกียรตินิยม)    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

      
 
 



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

 
ประเทศ 

 
76 สุพัตรา  สืบสมอนันต อาจารย ์  - น.ม.  - นิติศาสตร์  - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
 พงศ์   - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 

77 สุภา  ธรรมนิติวัฒน์ อาจารย ์  - LL.M. - Securities  - Georgetown U. Law  U.S.A 
       Regulation Center   
      - LL.M. - Law  - U. of Chicago Law  U.S.A 
        School   
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ. (เกียรตินิยมดี)    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

78 สุรพล  อ่อนอุระ อาจารย ์  - LL.M. - Law  - McGill University   
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

79 อดิศักดิ์  สืบประดิษฐ์ อาจารย ์  - น.บ.   - กฎหมายธุรกิจ  - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
       

80 อภิรัตน์  เพ็ชรศิร ิ รอง  - J.S.D.    - New York University U.S.A 

  ศาสตราจารย ์  - LL.M.  - Law  - New York University U.S.A 

     
 - น.บ. (เกียรตินิยมดี) 
   

 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

81 อรรณพ  ลิขิตจิตถะ อาจารย ์  - นบ.ท.    - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 
       - น.บ.     - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
       

82 อวิรุทธ ์ ชาญชัยกิตติกร อาจารย ์  - น.ม.  - กฎหมายมหาชน  - มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ไทย 

     
 - รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

  - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร    
ศาสตร์ 

ไทย 

       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
       

83 อาบ  นคะจัด ศาสตราจารย ์  - Ph.D Candidate   - Cornell University U.S.A 
      - M.S.   - Land Economics  - Oregon State University U.S.A 

     
  and Farm  

Management 
    

       - ธรรมศาสตร์บัณฑิต    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 
84 อ านาจ  เนตยสุภา อาจารย ์  - LL.M.  - Law  - The American U. , U.S.A 
        George Washington U.   
       - น.บ.    - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 

85 อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ ์ ผู้ช่วย  - M.S.C.  - H.S.D.  - A.I.T. ไทย 
     ศาสตราจารย ์  - น.บ.    - มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไทย 
       

86 อุทัย  อาทิเวช ร.ต.ท. ดร.  - Docteur en Droit    - Paris I France 
      - D.E.A.   - Paris I France 
      - D.S.U.   - Paris II France 
      - นบ.ท.   - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 

      
 - น.บ.     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ไทย 

87 อรวรรณ พจนานุรัตน ์ รอง -  น.ม.  - นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 
   ศาสตราจารย ์ -  น.บ.  - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 



    
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ 

88 อริสา  สุคนธทรัพย ์  - Master of Law  - Leibniz Universitaet Germany 
   - Master of Law  - Universite de Rouen France 
   - น.บ.  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  (ถ้ามี) 
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

 ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

    ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์โดยต้องเป็น
ประเด็นหรือหัวข้อที เกี ยวกับกฎหมาย หรือเลือกศึกษาในแผน ข ซึ งต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  5.1.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

             วิทยานิพนธ์เป็นการค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื องที เกี ยวข้องกับกฎหมาย เพื อค้นพบแนวคิด
ทางกฎหมาย หรือองค์ความรู้ใหม่ และเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที เสนอในความควบคุมของ
อาจารย์ที ปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ งนักศึกษาต้องยื นเสนอโครงร่างการท าวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10.3.3 อาจารย์ที เป็นที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก วิทยานิพนธ์ร่วม และ
การค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต  าปริญญาโทที มีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์มีผลงานทางวิชาการ 3 รายการ อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ทั้งนี้คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ข้อ 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
หรือที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก มีผลงานที ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ รวมถึงให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 4 ข้อ 28 
   5.1.2 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
     การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาค้นคว้า หัวข้อเกี ยวกับกฎหมาย ทางด้านทฤษฎี และ
การประยุกต์ใช้ภายใต้ความเห็นชอบและควบคุมงานเขียนโดยที ปรึกษาซึ งได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ งต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10.3.3  และน าเสนอการวิเคราะห์ในรูปเล่มรายงาน 
 
 
 



    
 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นักศึกษามีการเรียนรู้จากกระบวนการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง สามารถประยุกต์และบรูณาการ
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านกฎหมาย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยที เอ้ือหรือเป็นอุปสรรค 
  5.3 ช่วงเวลา 
   ภาคเรียนที  1 และ 2  ของชั้นปีที  2 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   12 หน่วยกิต ส าหรับวิทยานิพนธ์ และ 6 หน่วยกิต  ส าหรับการค้นคว้าอิสระ    
  5.5 การเตรียมการ 
   5.5.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
     ก่อนที นักศึกษาจะเขียนโครงการวิจัยต้องปรึกษาอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
อาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 เกี ยวกับหัวข้อที สนใจ ท าหารสืบค้นข้อมูลใหม่ การเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมผ่านการตรวจและเข้าที ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื อเสนอบัณฑิตเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
   5.5.2 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
     มีการเตรียมการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา โดยแต่งตั้ง
อาจารย์ที ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ โดยอาจารย์ที ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 คือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือขั้นต  าปริญญาโทที มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที ไม่ใช่ส่วนหนึ ง
ของการศึกษาเพื อปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
   5.6.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
   เมื อท าวิทยานิพนธ์เสร็จ ให้นักศึกษาเรียบเรียง ก่อนยื นเรื องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ งประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นักศึกษาต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้อักษร S 
และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที ประชุมวิชาการโดยบทความที น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื องการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
   5.6.2 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
   เมื อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที ก าหนดในหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือส่วนใดส่วนหนึ งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ



    
 

หนึ งที สืบค้นได้  ทั้งนี้ จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยรวมทุกวิชาไม่ต  ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 หรือ
เทยีบเท่า เพื อสอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ  
 1.1.1 มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ละวิชา

สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจน การจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดอบรม และ สัมมนาเพื อให้
นักศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที เป็นผู้ที มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้   ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที แสดงออกถึง
ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั นที จะเพิ มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มุ่งให้นักศึกษาศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองได้ และ
สามารถจัดระบบองค์ความรู้ต่างๆด้วยตนเองโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาจะแนะน าให้นักศึกษา
ท าการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ ซึ งอาจท าได้หลายวิธี  เช่นค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  อ่านหนังสือหรือวารสารทางกฎหมายที มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที มีสาระ 
ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้งสามารถ จับใจความส าคัญเพื อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที ได้มาอย่างมี
เหตุผล 

1.1.2 มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน การจัดสัมมนา โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชา
กฎหมายแต่ละวิชาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เพื อให้นักศึกษาเป็นผู้น าทางวิชาการด้าน
กฎหมาย ที มีคุณลักษณะเฉพาะตัว เช่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทัศนคติที ด ีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที 
แตกต่างได้ มองอนาคตและเตรียมการอย่างเป็นระบบ   

1.1.3 สามารถมองประเด็นแห่งปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แม้ไม่เห็นด้วยในบางกรณี สามารถ
คิดหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างแนวทางในการพัฒนาวิชาการได้ สามารถท างานร่วมกับผู้อื นได้ มีมนุษย-
สัมพันธ์ดี กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะประเด็นปัญหากฎหมายที ส าคัญๆ ตั้งใจจริงและกล้าที จะ
ตัดสินใจท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ รับผิดชอบต่อหน้าที  โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อวิชาชีพกฎหมาย 
การมุ่งงานที รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยไม่หวั น หรือย่อท้อต่ออุปสรรค นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนใน  
แต่ละวิชาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษารับความรู้เพิ มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยอีกทางหนึ ง 
       1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

1.2.1 ให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ละวิชาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
เพื อให้นักศึกษารักและศรัทธาในวิชาชีพกฎหมาย เพื อให้เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทีมุ่งรักษา
มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัดในอนาคต ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย
ให้แก่นักศึกษา มุ่งปลูกฝังจิตส านึกให้แก่นักศึกษาในเรื องการรักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพกฎหมายให้มีความ
รักและความศรัทธาในวิชาชีพกฎหมาย 

1.2.2 จัดให้มีการอภิปราย ตลอดจนการสัมมนา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาการยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างมีมาตรฐานใน
อนาคต โดยเน้นเรื องการประกอบวิชาชีพด้วยถูกต้องชอบธรรมไม่มีความอคติ กล่าวคือ มีฉันทาคติ  
ล าเอียงเพราะความรัก มีโทสาคติ ล าเอียงเพราะความโกรธ มีภยาคติ ล าเอียงเพราะความกลัว และมี
โมหาคติ ล าเอียงเพราะความหลง  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบใน
ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วย  



    
 

1.3 ด้านจิตส านึกสาธารณะ  
จะมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ละวิชา

สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดสัมมนา เพื อนักศึกษาจะได้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที มีจิตส านึกสาธารณะมุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ที มองเห็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมมากกว่าที จะมองเห็นผลประโยชน์ที เป็นค่าตอบแทนส่วนตน 
มุ่งให้เกิดจิตส านึกของการรักษาประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเองและพวกพ้องอีกด้วย 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        (1) ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        (2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคม 
        (3) เคารพสิทธิของผู้อื น      
        (4) มีวินัย 
   (5) มีความซื อสัตย์สุจริต 
   (6) มีจิตสาธารณะ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
เพื อให้นักศึกษาเป็นผู้ที มีคุณธรรม จริยธรรมที ดี อาจารย์ผู้สอนจะต้องเน้นการเข้า

ห้องเรียน ให้ตรงเวลา รู้หน้าที และมีความรับผิดชอบในการท างาน การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอาจารย์
ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาเพื อให้นักศึกษาเป็นผู้ที มีวินัย มีความ
ซื อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ตรงต่อเวลา และประโยชน์ส่วนรวม 

2.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าห้องเรียน 
(2) ประเมินจากการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามค าแหงว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522 
(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในห้องสอบ 
(4)  ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายในกระบวนวิชาที ศึกษา 
      (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา        
      (3) มีการศึกษาค้นคว้ากฎหมายใหม่หรือกฎหมายที มีการแก้ไขเพิ มเติม 

(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การบรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา การวิเคราะห์สังเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที เกี ยวข้องรวมทั้งการศึกษาเพิ มเติมในประเด็นส าคัญต่าง ๆ  



    
 

(2) ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น อีกท้ังมีการจัดสัมมนา หรือจัดอบรมในประเด็น      
ข้อกฎหมายที ก าลังเป็นที สนใจเพื อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 

2.2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ใช้การสอบเก็บคะแนน ท ารายงานรายบุคคล หรือ ท ารายการกลุ่ม  
(2)  การสอบปลายภาค โดยข้อสอบอัตนัยที เน้นการวัด ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีขั้นสูง และการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบ
โดยพิจารณา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางกฎหมายระหว่าง กฎหมายไทยและกฎหมายของต่างประเทศได้ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
2.3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  (1) คิดอย่างเป็นระบบและน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้ 
        (2) สามารถบูรณาการความรู้ทางกฎหมายกับศาสตร์อื นๆที เกี ยวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   (3) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล 

2.3.2 วิธีการสอน 
(1) ใช้การบรรยายอย่างเป็นระบบและสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื องในเนื้อหา 
(2) เน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยการ อภิปราย

กลุ่ม หรือการจัดท ารายงาน 
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า เพื อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เช่น 

มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้ามาก่อนเข้าชั้นเรียน ในประเด็นที น่าสนใจ  
2.3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม หรือ รายงาน 
(2) ใช้การสอบปลายภาค โดยข้อสอบอัตนัยที เน้นหลักการของกฎหมาย การตีความ 

และการปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงที ตรงกับปัจจุบัน ตลอดจนสอดแทรกแนวคิด ทฤษฎีขั้นสูง      
ทั้งกฎหมายของประเทศไทย และ กฎหมายของต่างประเทศ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแสดงทักษะความเป็นผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อื น     
     (2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื น 
     (3) มีความรับผิดชอบในหน้าที  
  (4) รับฟังความคิดเห็นผู้อื นและยอมรับความแตกต่าง 

2.4.2 วิธีการสอน 
(1) ให้อาจารย์ผู้บรรยายสอดแทรกความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจการ

ท างานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
(2) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม หรือ จัดท ารายงานกลุ่ม มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลใน 

เชิงปฏิบัติการ น าเสนอปัญหาทางกฎหมายที เกี ยวข้อง 
2.4.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม หรือ การจัดท ารายงานกลุ่ม โดยพิจารณาว่า นักศึกษา 
มีความรับผิดชอบต่องานของกลุ่มที ได้รับมอบหมาย ตลอดจน การยอมรับของเพื อนนักศึกษาในกลุ่ม 



    
 

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
2.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

      (1) สามารถสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพ      
      (2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) การรู้เท่าทันสื อและข้อมูลข่าวสาร 
  2.5.2  วิธีการสอน 

 (1)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื อต่าง ๆ 
 (2)  ชี้แนะแหล่งข้อมูลที เกี ยวข้องกับรายวิชาเพื อการค้นคว้า 

2.5.3 วิธีการประเมินผล 
 (1)  พิจารณาจากการน าเสนอแหล่งข้อมูลที ค้นคว้า 
 (2)  พิจารณาจากการสร้างความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูล 

    วิธีการวัดผล 
    มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลส าหรับกระบวนวิชาที นักศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่า        

1 ครั้ง  การวัดผลอาจท าในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื อสิ้นภาคการศึกษาหนึ ง ๆ จะมีการสอบไล่ใน   
แต่ละกระบวนวิชา บางกระบวนวิชาอาจไม่มีการสอบไล่ตอนปลายภาค จะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศ
กระบวนวิชาที เปิดสอน 
 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

 1. กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 
หมวด 4 ข้อ 24 (แนบท้ายภาคผนวก) 
 2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบรายกระบวนวิชาในระหว่างการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ร่วมปรึกษาความเหมาะสมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

โดยการตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต การสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพื อประเมิน
ความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษา หรือจากการประเมินต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
   เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2552 ข้อ 33.2 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                         14.2 ปริญญาโท 
                         แผน ก 
                         ข้อ 14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง ได้ 
ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ



    
 

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
                         ข้อ 14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้รับคะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต  ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที คณบดีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
                         ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที ประชุมวิชาการ โดยบทความที น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
                         แผน ข 
                         ข้อ 14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต  ากว่า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที คณบดีแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ งที สืบค้นได้ 
 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การพัฒนาคณาจารย์ 
1.1   มีการจัดปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

เพื อให้อาจารย์มีความเข้าใจในนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที 
อาจารย์พึงได้รับ รวมถึงเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบในต าแหน่งและหน้าที การท างาน และการ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    1.2 ก าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และประชุมทางวิชาการเพื อพัฒนาการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และการท าวิจัย ตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล 
  1) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเพื อเพิ มพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะเกี ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที มีประสิทธิภาพ อบรมเกี ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการสอน รวมถึง
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการเกี ยวกับการท าวิจัยเพื อพัฒนาการ
เรียนการสอน การแลกเปลี ยนความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  2) จัดหาฐานข้อมูลกฎหมายไทย และกฎหมายของต่างประเทศเพิ มเติม เช่น ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ WestLaw Next และ e-brary เป็นต้น 
 
 



    
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื น ๆ 
  1) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
  2) ส่งเสริมการท าวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื อน ามาใช้ใน
การสอน 
  3) ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ 
 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ให้มี
จ านวนและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา คือ ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื อให้หลักสูตรใช้ในงานในปีที  6  
 
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที 
หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์ ซึ งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

1) คุณธรรม จริยธรรม  
2) ความรู้  
3) ทักษะทางปัญญา  
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีและรายงานผลการส ารวจต่อทางคณะเพื อเป็นข้อมูล

ส าหรับปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 
3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญในการที นักศึกษาจะต้องมีความเชี ยวชาญในหมวดวิชาเอกของตน โดย
ได้รับการพัฒนาความรู้จากระดับพื้นฐานจนมีทักษะสูงขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความรู้ความคิด ความสามารถ รวมถึงการค้นคว้า การวิจัยเพื อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาสังคม มี
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที  21 
 นอกจากนี้หลักสูตรก าหนดระบบในการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในการท าวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งนี้หลักสูตรได้ค านึงถึงผลที จะเกิดกับนักศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา จึงมีการ
รายงานการคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา รวมถึงส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื อน าผลการส ารวจมาปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ งขึ้น  

 
 



    
 

4.  อาจารย ์  
 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมี
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1) หลักสูตรมีกลไกในการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสรร
หาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากอาจารย์ประจ าที มี
คุณสมบัติดังที ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลังจากได้อาจารย์ประจ าที มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ให้น ารายชื อเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื อพิจารณาหากเห็นชอบจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยเพื อแต่งตั้งต่อไป 
 4.2) หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าท าแผนพัฒนาตนเอง ใน
เรื องการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการเพื อขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื อให้มีคุณสมบัติในการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื อวางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีที อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการ ลาศึกษาต่อหรือมีเหตุอื นใดที ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ 
 4.3) หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าแผนพัฒนาตนเอง ในเรื องการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการเพื อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ การเข้าอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรี ยนการสอนหรือด้านที เกี ยวข้อง 
เพื อให้คณะจัดสรรงบประมาณหรือด าเนินการสนับสนุนด้านอื นๆ เพื อให้ไปตามแผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.4) หลักสูตรให้ความส าคัญกับผลที เกิดขึ้นกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการรายงานผลการ
คงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีและมีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร ในเรื อง ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที 
ทันสมัยและมีการปรับปรุงหลักสูตรตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาก าหนดผู้สอนจากความสามารถ ความเชี ยวชาญในวิชาที 
สอน เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื อพิจารณาและเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื อพิจารณา
ต่อไป 
 หลักสูตรมีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และใน
การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงก ากับควบคุมดูแล ในการท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระอย่างมีระบบจนกว่า
นักศึกษาท าผลงานได้ส าเร็จ 
 หลักสูตรมีการประเมินผู้ เรียน  โดยประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและมีการก ากับการ



    
 

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) รวมทั้งการ
ประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ได้ตั้งคณะกรรมการการสอบผู้มีคุณสมบัติที ก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตร ใช้สิ งสนับสนุนการเรียนการสอนที มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้ องสมุด 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและการสืบค้นกฎหมาย การเรียนการสอนในห้องเรียน สัญญาณ Wi-Fi  เครื องมือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอื นๆ 
 

 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านก าหนดสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ที จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน อาทิ ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
ออนไลน์ ฐานข้อมูลต ารากฎหมายของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ก าหนดให้มีการจัดพ้ืนที  เพื อให้นักศึกษาได้
ท ากิจกรรม และประชุมกลุ่มย่อยอีกด้วย นอกจากนี้หลักสูตรยังส ารวจความต้องการสิ งสนับสนุนการเรียนรู้
ที จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ
หน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 

     ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจ าปี ที สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

 

ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มรีายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2 ที 
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที เปิดสอน 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 หลังสิ้นสดุปีการศึกษา ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
การศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ที ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการจัดการเรยีนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที รายงานใน มคอ.7 ปีที แล้ว 

- X X X X 



    
 

ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบณัฑติ
ใหม่ที มีต่อหลักสูตร เฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.0 

- X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑติที มีต่อ
มหาบัณฑิตใหม่ เฉลี ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.0 

- - X X X 

รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จ านวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ข้อ 8 9 10 10 10 

 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
  (2) ประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 
  (3)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการซักถาม การตอบค าถามในชั้นเรียน และ   
การอภิปรายในชั้นเรียน 
  (4) ด าเนินการอบรมความรู้เพื อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1)  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
  (2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
เพื อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

(3)  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 (1)  คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิต 
 (2)  คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 (3)  คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 โดยต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทและตัวบ่งชี้ข้างต้น  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
 
 



    
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 (1)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 (2)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุมเพื อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
 (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
 (4)  มีการน าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (5)  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรนิติสาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

LAW6000  ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                    2 (2-0-6) 
   (English for Legal Study) 
   ศึกษาศัพท์และส านวนกฎหมายเพื อเป็นประโยชน์ในการเขียน การแปล การอ่านและ    
การจับใจความในเชิงนิติศาสตร์ เพื อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท าวิจัยทางกฎหมาย 
   The study of vocabulary, idioms, translation, reading and comprehension 
related to law, legal study research. 
LAW6001  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย              2 (2-0-6) 
  (Legal Research Methodology) 
  ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยที จะน ามาใช้กับการวิจัยทางนิติศาสตร์ ได้อันประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูลตลอดจน
วิธีการเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) 

 The study of research methodology applicable to legal research consisting 
of qualitative research, quantitative research, data collection and analysis and presentation of 
data in research proposal writing. 
LAW6101  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์            3 (3-0-9) 
  (Principles of Civil and Commercial Law) 
 ศึกษาระบบกฎหมายเปรียบเทียบ ประวัติ รากฐาน แนวคิดของกฎหมายแพ่งว่าด้วย
ลักษณะสัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพย์สินและหลักกฎหมายพาณิชย์ ปัญหาการน าหลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้ในหลักกฎหมายไทย 
 A comparative study of the history, foundations and concepts of civil Law  
on contracts, obligation, torts and property, as well as commercial law; the problems 
encountered in the application of civil and commercial Law to Thailand. 
LAW6102  ทฤษฎีกฎหมายเอกชน             3 (3-0-9) 
  (Theory of Private Law) 
 ศึกษารากฐานทางความคิดทฤษฎี และวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิชานิติศาสตร์อันเป็น
ที มาของระบบกฎหมายเอกชน เช่น ทฤษฎีเกี ยวกับสภาพบุคคล เจตนา ความรับผิด ความเสมอภาค  
ความสุจริต และหลักการพื้นฐานของนิติสัมพันธ์แบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 This course studies the root of theory, the evolution of law, and the jurispru-
dence which is the origin of Private Law system.  For example the theory of personality, 
intention, liability, equality, faith, and basic of juristic relations in the other ways. 
LAW6103    กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง                3 (3-0-9) 
  (Advanced  Taxation) 

   ศึกษาการวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องกับองค์กรทางธุรกิจแต่ละประเภท การวางแผน
ภาษีอากรให้สอดคล้องกับสัญชาติของผู้ร่วมลงทุน เพื อให้เกิดภาระภาษีอากรน้อยที สุด ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล และในกรณีที ผู้ร่วมลงทุนเป็นคนสัญชาติของประเทศที มีสัญญาภาษีซ้อนกับรัฐบาลไทย   
การวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องกับกิจการค้าหรือตามสัญญา เช่น สัญญาว่าจ้างที ปรึกษาชาวต่างประเทศ 



    
 

สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งระบบภาษีมูลค่าเพิ ม และการเปรียบเทียบผลกระทบจากการใช้กฎหมาย
ภาษีมูลค่าเพิ ม (VAT) กับภาษีการค้า 
  A study of  tax Planning that is suitable for each business organization and 
nationality  of each investor to lessen the tax burden in doing business with an individual  
or a juristic person. Examines joint investors who have a nationality of a country which 
has a double taxation avoidance agreement with the Thai Government, including the study of 
tax planning that is relevant to a business or a contract, such as hiring of foreign adviser 
contracts, transfer of technology contracts, including the VAT system and comparing the 
effects of using VAT with commercial taxes and compare effective of using VAT and tax. 
LAW6104 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ                 3 (3-0-9) 
  (Law on Business Organizations) 
  ศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจตามกฎหมาย บทบาทขององค์กรธุรกิจในธุรกิจสมัยใหม่ 
โดยเน้นบริษัทจ ากัดและสัญญาการร่วมทุนเพื อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี ยวกับ 
อ านาจหน้าที และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร บทบาทและความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น 
การขายกิจการและการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ 
  A study of forming a business organization, the roles of modern business 
organizations, especially related to limited companies and joint ventures. Theories and 
legal concepts concerning authority duties and responsibilities of the director, roles and 
relation-ships between managers, shareholders, and the arrangements by means of a 
holding company. 
LAW6105  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                 3 (3-0-9) 
  (Law on Intellectual  Property) 
  ศึกษาประวัติ แนวคิด และลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ งประกอบด้วยสิทธิบัตร
เครื องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ รวมทั้งแง่มุมอื นที เกี ยวเนื องกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบ 
สิทธิบัตร เครื องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
  A study of the history and the concept of intellectual property, such as 
patents, trademarks and copyrights. This course will cover the issue of  intellectual 
property, including patents, trademarks and the international copyright system. 
LAW6106  กฎหมายแรงงานชั้นสูง              3 (3-0-9) 
  (Advanced Labor Law) 
  ศึกษาทฤษฎีเกี ยวกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ นโยบายด้าน
แรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทแรงงาน สถานะทางกฎหมาย และบทบาทของสหภาพแรงงาน กฎเกณฑ์ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และความเกี ยวพันธ์ของกฎเกณฑ์  ดังกล่าวต่อโครงสร้างของกฎหมายแรงงานไทย 
  A study of the theory of labor law, Law on labor protection and labor polices, 
labor policy relationships between employers and employees, Thai labor in foreign 
Countries, labor disputes, labor unions, ILO and its relationship with Thai labor law. 
 
 



    
 

LAW6107  กฎหมายประกันภัยช้ันสูง                3 (3-0-9) 
 (Advanced  Insurance Law) 
 ศึกษาทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎีกฎหมายประกันภัยชั้นสูง ซึ งเกี ยวกับหลักการใช้  
การตีความ และการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื อเป็นเครื องมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบ
ธุรกิจการประกันภัย  โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 An in-depth consideration of specific contracts and insurance, with emphasis 
on the concept and the role of insurance involved in developing and supporting both 
business enterprise and economic policy; theories of advanced levels of insurance Law in 
connection with how to apply and interpret the Law of insurance and how to develop 
this Law to reach the goal of controlling and supporting the insurance business, as well as 
the consequences of the policy which develops the economy and society of the country. 
 

LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ              3 (3-0-9) 
  (Advanced Problems in Business Law) 
 ศึกษาปัญหาที ส าคัญในกฎหมายธุรกิจ  อาทิ การก าหนดนโยบายการเงิน และการคลังของ 
รัฐที มีผลกระทบต่อธุรกิจเอกชน การปล่อยสินเชื อของสถาบันการเงินเพื อบริการนักธุรกิจ ปัญหากฎหมาย 
ในสัญญาประกันหนี้ด้วยบุคคลและทรัพย์  สัญญาชื้อขาย  เช่าซื้อหรือประกันภัย 
 A study of important problems in business law, such as making a financial  
policy affecting the private sector, giving credit by financial institutions for servicing the 
private sector, legal problems in a guarantee contract with persons and property, sales 
contract, hire purchase or insurance. 
 

LAW6109   กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน               3 (3-0-9) 
  (Law on Financial Institutions) 
  ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีและหลักการควบคุมธนาคารพาณิชย์ และสถาบันควบคุมธนาคาร
พาณิชย์ ทรัสต์ และเครดิตฟองซิเอร์ การควบคุมตลาดหลักทรัพย์ สถาบันออมทรัพย์ และสถาบันการเงิน
อื น ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของธนาคารกลางเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
  A comparative study of theory and principles to control commercial banks 
and institutions which control commercial banks, trusts, and credit fanciers, securities 
market, savings institutions and financial institutions.  This course will study and analyze 
the role of the central bank in comparison with other countries. 
 

LAW6110 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน                3 (3-0-9) 
  (Industrial  and  Investment  Law) 
  ศึกษากฎหมายเกี ยวกับการตั้งและการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม  นโยบายด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน สิทธิและหน้าที ของผู้ที เข้ามาลงทุนในประเทศไทย สนธิสัญญาเกี ยวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศที ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภายใน ปัจจัยในการเลือกการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในบริษัท 
การประเมินหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมและตลาดหุ้น รวมทั้งศึกษากฎหมายควบคุมการแสวงหาประโยชน์



    
 

และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของไทย  ทั้งนี้โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะเดียวกันของ
ประเทศก าลังพัฒนาอื น ๆ 
  A study of forming and controlling an industrial plant, investment promotion 
policy, rights and duties of the foreign investors in Thailand, treaties relating to 
international investment, that effect the internal investment, the factors in choosing 
investment analysis of investment in a company, evaluation of industrial assets and 
securities market. This course will cover the laws which control the exploitation of 
natural resources. This course also compares the industrial and investment Law of other 
countries, business organizations, such as corporations, financial institutions, tax Law and 
the legal responsibilities of accountants. 
 

LAW6112  กฎหมายพาณิชย์นาวี               3 (3-0-9) 
  (Maritime  Law) 
  ศึกษากฎเกณฑ์การขนส่งระหว่างประเทศการใช้หลักกฎหมายขัดกัน และใช้หลักกฎหมาย
บังคับกับคดีการขนส่งทางทะเลที ส าคัญ (Case Study) สิทธิและหน้าที ความรับผิดชอบของเจ้าของ กัปตัน 
ผู้ว่าจ้างและลูกเรือ หลักเกณฑ์ว่าด้วยสถานะทางกฎหมายแรงงานของลูกเรือ (Maritime Labor 
Regulation) การประกันภัยทางทะเล 
  A study of principles of international transportation, conflict of laws, 
important case studies, rights and duties of owner, hirer and crews of ships, maritime 
labor regulations and maritime insurance. 
 

LAW6113  กฎหมายเศรษฐกิจ                   3 (3-0-9) 
 (Economic Law) 
 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ความหมายและที มาของกฎหมายเศรษฐกิจ ลักษณะทั ว  ๆ ไป
ของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจกับสาขากฎหมายคลาสสิ ก กฎหมายเกี ยวกับสถาน
ประกอบการ  และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับการเปลี ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบทุนนิยม 
โดยเน้นที การรวมศูนย์ปัจจัยการผลิตของระบบทุนนิยม การแทรกแซงของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างการ
รวมศูนย์ทุนนิยมกับการแทรกแซงของรัฐ 
 An introduction to the application of the concepts, theories, meaning and 
sources of economic law; the relations of economic Law and classical law; Law 
concerning the business organization; the plan to develop an economic system and the 
variation of the basic structure of capitalism with emphasis on the combination of 
products in capitalism, the intervention of state, the relations between the centralization 
of capitalism and the intervention of state. 
LAW 6118  กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ                3 (3-0-9) 
 (International  Trade  and  Investment  Law) 
 ศึกษาปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติที เกี ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย  
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต ขนส่ง ประกันภัย วิธีระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ การบังคับคดีตามค า
พิพากษา และการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหากฎหมายที เกี ยวข้อง            



    
 

  A Study of legal problems and practice relating to international trade, such 
and sale contracts, letters of credit, transportation, insurance, international dispute 
resolutions, executing of judgments and international investment. 
LAW6201  ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 3 (3-0-9) 
  (Philosophy and Principles  of Public Law) 
 ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง โดยศึกษา
ถึงความหมาย ลักษณะเฉพาะ การแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวความคิด
ในกฎหมายมหาชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สถาบันทางกฎหมายมหาชน สาระส าคัญของรัฐ ลักษณะทาง
กฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย อ านาจ ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจสถาบันภายในรัฐ
ที ใช้อ านาจต่างๆ เช่น สถาบันทางการเมือง สถาบันทางปกครอง สถาบันทางการคลัง สถาบันศาล         
การจ ากัดอ านาจรัฐ  การควบคุมการใช้อ านาจต่างๆ 
 A study of philosophy and the main concepts of constitutional Law and 
administrative Law in terms of its meaning and characteristics, as well as the division of 
public law.  Past and current developments of the philosophy and concepts of the 
public Law institution, the principle characteristics of state; the relation of state and law; 
the theory of distribution of power to various institutions such as the political institution, 
administrative institution, public financial institution and the courts; the restriction of state 
powers, as well as the control and use of such powers. 
LAW6202   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง             3 (3-0-9) 
      (Advanced Constitutional Law and Political Institutions ) 
  ศึกษาทฤษฎีทั วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐก าเนิดและ
วิวัฒนาการของแนวความคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม และสถาบันการเมืองของประเทศส าคัญในระบบ
การปกครองประชาธิปไตยและแบบสังคมนิยมทั้งในประเทศที พัฒนาแล้ว และก าลังพัฒนา ลักษณะ
แตกต่างกันระหว่างรัฐธรรมนูญกับความเป็นจริงในทางการเมือง   
  The aim of the course is to initially study general theories of constitutional 
Law including theory of state, theory of state power and scope of state power. Besides, 
deliberation relates to the origin and development of concepts of the form of 
constitutions and political institutions of the prototype countries in democratic and 
socialist systems.  Which cover a study of the constitution and practices in and 
developed countries developing countries.  And also, The study will consider. The 
difference between constitution and its application. 
LAW6203   กฎหมายปกครองช้ันสูง            3 (3-0-9) 
      (Advanced Administrative Law) 
  ศึกษาถึงรากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎีเกี ยวกับการจัดระเบียบการปกครอง ทฤษฎี
เกี ยวกับนิติกรรมทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมาย สัญญาทางปกครอง การจัดท ากิจการทาง
ปกครองต่าง ๆ ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและศาลปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศ
อังกฤษ ฝรั งเศสเยอรมัน สหรัฐอเมริกา และวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง ทั้งในรูปแบบการควบคุมแบบ
ป้องกัน การควบคุมแบบแก้ไข ปัญหาการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศไทย 



    
 

    The course will focus on the fundamental of administrative law, theory of 
administrative organization and administrative act, together with the principle of legality 
and administrative contract.  The study will also consider administrative responsibility, 
administrative court responsibility as well as the legal control of administration exists in 
the other jurisdictions such as the United Kingdom, Germany, France and the United 
states of America. It will finally consider how to control these administrations regarding 
both prevention and alteration, including the legal control of administration difficulties in 
our jurisdiction.         
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง             3 (3-0-9) 
  (Advanced Administrative Procedure) 
  ศึกษาเกี ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองที มีลักษณะพิเศษในระบบไต่สวน การนั ง
พิจารณาและการจัดองค์คณะผู้พิพากษา ผู้ พิจารณาคดี ระบบวิธีพิจารณาแบบสองชั้น ตลอดจน
สาระส าคัญของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  This course focuses on the judicial process of administrative cases especially  
in inquiry system countries. Topics cover jurisdiction, trials, judges, dual procedural 
system and essentials of administrative procedural cases. 
**LAW6205 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ               3 (3-0-9) 
  (Constitutional Cases) 
  ศึกษาถึงหลักทฤษฎีทั วไปเกี ยวกับศาลรัฐธรรมนูญหลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ ระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญศึกษาเปรียบเทียบสถาบันวินิจฉัยคดีทาง
รัฐธรรมนูญในยุโรป สหรัฐอเมริกาและไทยตลอดจนคดีทางรัฐธรรมนูญในประเทศเหล่านี้ 
  A  comparative study of judicial institutions related to constitutional cases in 
some European countries, the United States and Thailand. Some important constitutional 
cases  of those countries will be analyzed.  
LAW6206  กฎหมายการคลังช้ันสูง              3 (3-0-9) 
  (Advanced Public Financial Law) 

   ศึกษาถึงแนวความคิดทั วไปทางการคลัง ที มาของกฎหมายการคลัง  นโยบายทางการคลัง
การเงิน สถาบันทางการคลัง โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของรัฐ การจัดท างบประมาณ การควบคุมของรัฐ 
  The course will deal will theory and fundamental concepts of financial  
law, financial and monetary policy of the government, organization of financial           
institutes, public debt, budget, state expenditure and control of state finance. 
LAW6207  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ             3 (3-0-9) 
 (Economic Public Law) 
 ศึกษาถึงความหมาย การก่อรูปและที มาของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง 
ขององค์กรทางปกครองทางเศรษฐกิจ ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ หลักกฎหมายเกี ยวกับการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ เช่น วิธีการทางกฎหมาย 
ของฝ่ายปกครองในการด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจ ปัญหาเกี ยวกับความชอบทางกฎหมาย และการ 
ควบคุมการแทรกแซงทางเศรษฐกิจทั้งก่อนและภายหลัง 



    
 

  A study of general principles in economic public law, their fundamental  
meaning and sources of economic public law. The structure of economic political 
organization in central and local regions. Law and control of intervention in the economy.  
State economic action, such as planning and intervention in Production, marketing,          
competition import and export and state enterprise. 
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส            3 (3-0-9) 
  (French Administrative Law) 
  ศึกษาถึงหลักกฎหมายปกครองในประเทศฝรั งเศสอย่างกว้าง ๆ และเน้นความส าคัญใน
ปัญหาเกี ยวกับคดีปกครอง การจัดระเบียบทางศาลในคดีปกครอง อ านาจศาลในคดีปกครอง โดยพิจารณา
ถึงอ านาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม และการแบ่งอ านาจกันภายในศาลปกครอง  วิธีพิจารณาคดี
ปกครองในสภาที ปรึกษาแห่งรัฐ และในศาลปกครองชั้นต้น คดีปกครองประเภทต่าง ๆ อาทิ คดีเพิกถอน
นิติกรรมทางปกครอง คดีที ศาลปกครองมีอ านาจเต็ม  เป็นต้น 
  A study of administrative Law principles in general, emphasizing important 
problems relating to administrative cases, organization of the administrative courts,  
jurisdiction of the courts in administrative cases, various categories of litigation and  
procedure before the administrative courts. Problems of important administrative  cases  
will also be analyzed. 
LAW6214 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมหาชน           3 (3-0-9) 
   (Law on  Public  Liberty) 
  ศึกษาถึงความหมายของเสรีภาพมหาชน  เทคนิคทางกฎหมายในการคุ้มครองเสรีภาพ
มหาชนในประเทศที ส าคัญ หลักกฎหมายที เกี ยวกับเสรีภาพมหาชนที ส าคัญ เช่น เสรีภาพทางร่างกาย 
เสรีภาพทางความคิดหรือความเชื อ เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาของ
กฎหมายในเรื องนี้ ต่อพัฒนาการของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่อื น ๆ 
  A study of the meaning of public liberty, fundamental principles of legal 
process and legal protection of public liberty as applied in various countries; Legal 
principles of some basic public liberty such as liberty in life and person, liberty of religion 
or freedom of expression, liberty to express opinion, liberty to assemble peacefully etc.  
are emphasized including legal problems of those liberties as related to the development of 
information technology and other new technological systems.. 
LAW6216  สังคมวิทยาทางกฎหมาย           3 (3-0-9) 
  (Sociology of  Law) 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ และความสัมพันธ์ของสังคมวิทยาทางกฎหมายกับ
สังคมศาสตร์   อื น ๆ วิธีการศึกษาโดยทั วไป และเทคนิคเฉพาะ แนวความคิดของนักทฤษฎีคนส าคัญ
ทางด้านสังคมวิทยาทางกฎหมาย อาทิ เวเบอร์  (Max Weber)  เดอร์ไคม์  (Emile Durkheim) เยียริช 
(Eugene Ehrlich)  ประเด็นปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในสังคมวิทยาทางกฎหมายปัจจุบัน 
  A study of meanings, objectives, and relationship of sociology of Law to 
other social sciences; a study of the general and specific techniques of major sociological 



    
 

theorists such as Max Weber, Emile Durkheim, Eugene Ehrlich as well as a study of major, 
contemporary issues of  sociology law. 
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง            3 (3-0-9) 
  (Advanced  International  Law) 
  ศึกษาวิวัฒนาการการเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
สนธิสัญญา ความรับผิดชอบของรัฐ การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยวิธีรุนแรงและแนวความคิดเกี ยวกับการ
ใช้ก าลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา และคดีที ส าคัญ ๆ ทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
  A study of the development of the sources and principles of international 
law; subjects of international law, Law of treaties, responsibility of states, peaceful 
settlement and use of force in international disputes of international law, international 
crimes etc. This course also includes analysis of selected international problems and 
cases. 
LAW 6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา            3 (3-0-9) 
  (Law of Treaties) 
  ศึกษาบทบาทของสนธิสัญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของสนธิสัญญา 
กระบวนการในการท าสนธิสัญญา เงื อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา ผลของสนธิสัญญา การแก้ไข
เปลี ยนแปลงและการสิ้นสุดของสนธิสัญญา โดยยึดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค .ศ.1969 
(Vienna Convention on The Law of Treaties)  เป็นหลักในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ          
แนวปฏิบัติของรัฐ แนวปฏิบัติของรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะของประเทศไทย 
  An examination of the history and current Law of treaties, various aspects of 
international agreement, conclusion of treaties, validity and invalidity, amendment and 
modification, termination etc. The course emphasizes the substance of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties 1969, including the Practices of Thailand and other 
states. 
LAW 6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง          3 (3-0-9) 
  (Advanced International Organizations Law) 

   ศึกษาประเภทต่างๆ ขององค์การระหว่างประเทศทุกระดับ วิเคราะห์โครงสร้าง กฎเกณฑ์
การบริหารงานภายในขององค์การระหว่างประเทศ 
  The nature and scope of various levels of international organizations will be 
examined.  The course will analyze their principles, regulations, structures, internal organs 
and junctions. 
LAW6304   กฎหมายทะเล            3 (3-0-9) 
  (Law of  the  Sea) 
  ศึกษาอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยของรัฐในการใช้ประโยชน์จากทะเล  วิเคราะห์
หลักการ  และเหตุผลในการร่างกฎหมายทะเลตั้งแต่การประชุมกฎหมายทะเลครั้งที หนึ งถึงปัจจุบัน ปัญหา
เขตแดนทางทะเล ทรัพยากรทะเล การควบคุมมลพิษทางทะเล ปัญหาการประมง ปัญหาข้อกฎหมายและ
ผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและทางสังคม 



    
 

  A study of the development of international Law of the sea to the  present. 
The course will emphasize the principles of the in the UN Convention on the Law of the 
Sea 1982.  Analysis of legal problems concurring sovereignty and sovereign right of the 
coastal states over various parts of the sea will be focused on, including exploitation of 
natural resources and pollution. It also examines the effect of current technological 
development and social change to these principles. 
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ            3 (3-0-9) 
  (International  Economic  Law) 
  ศึกษาระบบกฎหมายที ใช้บังคับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาระของ
หลักเกณฑ์ กลไกต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศที เกี ยวข้องทางด้านการเงิน การคลัง   
การธนาคาร การค้า การพัฒนา ฯลฯ ในระดับสากลและระดับภูมิภาค และวิเคราะห์ปัญหาและข้อกฎหมาย   
ที มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนา 
  A study of the legal system concerning international economic activities and 
related institutions; finance, trade, transactions, development  etc. It also includes an 
analysis of legal issues and problems effecting on economic development of developing 
countries. 
LAW6306 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค            3 (3-0-9) 
  (Law on Regional Organization) 
  ศึกษาสภาพสถานะและโครงสร้างกฎหมายของการร่วมมือส่วนภูมิภาคที ส าคัญ เช่น 
ประชาคม  ยุโรป อาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา และแอฟริกา
โดยเน้นที ผลกระทบของการร่วมมือ หรือการรวมตัวดังกล่าวต่อเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย 
รวมทั้งบทบาทของประเทศไทยที จะคุ้มครอง เรียกร้อง หรือป้องกันผลประโยชน์หรือผลเสียที เกิดจาก
องค์การส่วนภูมิภาคเหล่านั้น 
  A study of the structure, status, and function of regional organizations, 
especially The European Union, ASEAN, and other selected regional organizations. The 
impact of economic and political cooperation of these organizations on Thailand will be 
analyzed. 
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา            3 (3-0-9) 
  (International Criminal Law) 
  ศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาสนธิสัญญาที เกี ยวข้องและความ        
ร่วมมือระหว่างประเทศในการลงโทษผู้กระท าความผิด 
  A study of the principles of international criminal law, related treaties  
and  international cooperation in the imposition of punishment upon offenders. 
LAW6310 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล            3 (3-0-9) 
  (Public International Law on Diplomatic and Consular Relations) 
  ศึกษากฎหมายว่าด้วยการทูตและกงสุล ซึ งเป็นส่วนหนึ งของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมืองและวิวัฒนาการ  โดยยึดหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ.



    
 

1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 อนุสัญญาว่าด้วยคณะทูตพิเศษ 
ค.ศ.1969 และแนวปฏิบัติของรัฐในปัจจุบัน 
  A study of the development of laws and their applications to diplomatic and  
consular relations. Mainly, the course, will focus on the principles under the Vienna  
Convention on Diplomatic Relations, 1960 the Vienna Convention on Consular Relations,  
1963,  and  the  UN  Convention  on  Special  Mission,  1969. 
LAW6311 สิทธิมนุษยชน            3 (3-0-9) 
  (Human Rights) 
  ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี ยวกับการวิวัฒนาการ ตลอดจนแนวคิดเกี ยวกับสิทธิมนุษยชน    
การพยายามพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้เป็นสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งเหตุการณ์ปัญหาตลอดจนวิธีการและ
อุปสรรคในการที จะพยายามท าให้สิทธิมนุษยชนมีผลบังคับจริงในทางปฏิบัติ หลักกฎหมายมนุษยธรรม 
ระหว่างประเทศ   บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐ และองค์กรของเอกชน ในการ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
  A study of the basis of the development  of relevant international law, 
including concepts of human rights; the development of human rights into legal right and 
practical circumstances, problems, processes and obstacles in the enforcement of human 
rights.  Principles of humanitarian law, the roles of international organizations, 
governmental and non-governmental organizations in order to promote and protect 
human rights. 
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ            3 (3-0-9) 
  (Air and Space Law) 

   ศึกษาประวัติการบินพลเรือน ความส าคัญของการบินพลเรือนอากาศ  ที ว่างเปล่าในอากาศ 
สิทธิการบินความหมายของลักษณะของกฎหมายอากาศ องค์กรบริหารการบินการเดินอากาศ (อากาศยาน  
สนามบิน และเครื องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ฯลฯ) การควบคุมจราจรทางอากาศ ฯลฯ การรับขน
ทางอากาศ ความเสียหายโดยอากาศยานต่อบุคคลที สามบนพ้ืนผิว กฎหมายอากาศเกี ยวกับคดีอาญา        
(สลัดอากาศ) รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที เกี ยวข้อง และเกี ยวกับสนธิสัญญาอวกาศซึ งครอบคลุมถึง
กิจกรรมของรัฐในการส ารวจและการใช้ประโยชน์ในอวกาศรวมตลอดถึงดวงจันทร์และดวงดาวอื น ๆ       
การควบคุมการใช้อาวุธในอวกาศ ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ สัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบ
ส าหรับความเสียหายที เกิดขึ้นจากวัตถุอวกาศ สัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ อ านาจอธิปไตย        
ในอวกาศ มลภาวะในอวกาศ เป็นต้น 
  Topics include the history and management of the Civil Aviation Authority 
(aircraft, aerodrome, and air navigation facilities); Air and space law, airspace, Criminal 
International Air LAW(hijacking) and relating international laws, air traffic control, carriage, 
and damage by aircraft to third persons on the ground.  The course also will cover Outer 
Space treaties with emphasis on sovereignty of outer space, state exploration and use of 
outer space, including the moon and planets; pollution, weapon control, responsibility 
for damages caused by space objects, and registration of space objects. 
 



    
 

LAW6315  กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ            3 (3-0-9) 
  (International  Tax  Law) 
  ศึกษาทฤษฎีเกี ยวกับระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกี ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน 
ปัญหาและการหลีกเลี ยงภาษีระหว่างประเทศโดยบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี ยนเงินตรา กิจการของ
บรรษัทข้ามชาติที เกี ยวกับดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนก าไรระหว่างบริษัทในเครือ
ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี  การวางแผนนโยบายเกี ยวกับภาษี สนธิสัญญาภาษีอากรและแนวความคิด
เกี ยวกับ Unitary Tax System อื น ๆ 
  Focus on international tax systems, double taxation system, Anti-Tax 
avoidance rules for multinational transactions, foreign exchanges, transnational 
corporations, including interest, dividend, remuneration from using rights and profit 
transfers between parent companies and subsidiaries, tax planning, tax treaties, and the 
idea of a Unitary Tax system. 
LAW6316  สัญญาระหว่างประเทศ            3 (3-0-9) 
  (International Contracts) 

   ศึกษาทฤษฎี ลักษณะ และสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศ การเปลี ยนแปลงใน
โครงสร้างของสัญญาเมื อมีการเปลี ยนจากการลงทุนทางตรงมาเป็นการลงทุนในการบริการ การร่างและ
การตรวจสัญญา  ข้อความที ได้เปรียบเสียเปรียบกับประเทศก าลังพัฒนาในสัญญาประเภทต่าง ๆ และ
ในกิจการประเภทต่าง ๆ การเจรจาต่อรองเกี ยวกับสัญญาระหว่างประเทศ ผลของสัญญาระหว่าง 
ประเทศ  การระงับข้อพิพาทลักษณะต่าง ๆ อันเกิดจากความเห็นแย้งกันใน  ข้อสัญญาหรือการผิดสัญญา
ระหว่างประเทศ 
  Provides theories, characteristics and legal status of international contracts, 
including contractual architecture changes from direct investment to service investment, 
drafting and examining contracts, advantage and disadvantage clauses for developing 
countries and other businesses.  Also covers negotiation and dispute resolution arising 
from by conflicts of international contracts. 
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ              3 (3-0-9) 
  (International Commercial Arbitration Law) 
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของอนุญาโตตุลาการต่อการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
และธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาโตตุลาการที มีอยู่ ทั้งในด้านกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 และกฎหมายต่างประเทศ สนธิสัญญาต่าง ๆ 
ที เกี ยวข้อง  หลักปฏิบัติของนานาประเทศและของสถาบันอนุญาโตตุลาการที นิยมใช้กันทั วไป  ตลอดจน
การบังคับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศโดยศาลไทยและศาลของนานาประเทศ 
  Studies definition and importance of arbitration for business and international 
commercial disputes, as well as also the principles, procedures, treaties and enforcement 
of arbitration as they arise under both domestic LAW(Arbitration Act 2545) and 
international law. 
 
 



    
 

LAW6318  กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป            3 (3-0-9) 
  (European Union Law) 
  ศึกษาสถาบันและระบบกฎหมายทั้งในด้านองค์กรและการท างาน สาระส าคัญของกฎหมาย
และนโยบายของสหภาพยุโรป เช่น การแข่งขันอย่างเสรีทางการค้า นโยบายด้านการเกษตร การเงิน       
การอุตสาหกรรม แนวคิดการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป เป็นต้น 
  Surveys the EU institutions and legal systems in both organization and 
management, including principles and policies such and free-trade system, agriculture, 
monetary, industrial and common market, concept of establish EU. 
**LAW6401 กฎหมายเพื่อการพัฒนา            3 (3-0-9) 
  (Law and social Development) 
  ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดเกี ยวกับบทบาทหน้าที ของกฎหมายในการจัดระเบียบการ
พัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ  การเกษตร และการเมือง ที สืบเนื องจากวิถีการพัฒนา
ตามแบบจ าลองต่าง ๆ ซึ งส่งผลต่อระบบกฎหมาย  ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี ยวกับการพัฒนา
ประเทศ ที ปรากฏในระบบกฎหมายภายในโดยเฉพาะเรื องปัญหาความไม่สมดุลระหว่างความก้าวหน้าของ
การพัฒนาประเทศ และความล้าหลังในการพัฒนาระบบกฎหมายที ได้ มาตรฐาน  การพัฒนาเชิงโครงสร้าง
ต่อกฎหมายที เกี ยวข้องกับการพัฒนา  โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พร้อมกับศึกษาเชื อมโยงกับ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนา 
  A study of theory and concepts relation to the role of Law in the 
arrangement of social development, an analysis of social problems and their impact on 
the legal system; problems and resolutions of social planning which take place in the 
internal legal system, especially the problems regarding in balance between the progress 
of social development and the deterioration of  standards of legal system development;  
structural development of Law relating to development through comparison with foreign 
countries, including the connection with international Law concerning development. 
LAW6402 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท            3 (3-0-9) 
  (Law on Urban and Rural Planning) 
  ศึกษากฎหมายเกี ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ นตามเมืองและชนบทการวางผังเมือง
และชนบท การวางนโยบายหรือแผนเตรียมรับการขยายตัวในอนาคตของเมืองส าคัญต่าง ๆ เพื อให้เกิดการ
พัฒนาเพิ มขึ้น รวมทั้งศึกษาปัญหาด้านเคหะสถาน ระบบการอนุญาต (Permit  System)  ให้ก่อสร้างสิ ง
ต่าง ๆ ขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที รัฐผู้รับผิดชอบ การปรับปรุงแหล่งเสื อมโทรม และการ
ควบคุมสิ งแวดล้อม 
  A study of Law on local administration in urban and rural areas, making       
a town plan, policy or plan to deal with the expansion of the city including problems 
relating to home place permit system regarding construction, extent of the discretion     
of governmental officials, improvement of slums and controlling of environment. 
 
 
 



    
 

LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม            3 (3-0-9) 
  (Advanced Problems in Welfare and Social Security Law) 
  ศึกษาถึงปัญหาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที เกี ยวกับกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคมใน
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายในลักษณะเดียวกันของประเทศซึ งเป็นสวัสดิการต่าง ๆ 
  A study of problems in both theory and practice regarding welfare and social 
security Law in Thailand through comparison with other countries. 
LAW6404 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร           3 (3-0-9) 
  (Law on Agriculture and Agricultural Institutions) 
  ศึกษาถึงกฎหมายอันเกี ยวข้องกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร อันรวมถึงกฎหมายที มี
ผลกระทบถึงกรรมสิทธิ์ที ดินซึ งใช้ในการเกษตร การควบคุมการใช้ที ดิน การพัฒนาและปฏิรูปที ดิน หรือ
ปัญหาเกี ยวกับสถาบันอันเป็นตัวแทนของเกษตรกร 
  A study of Law relating to agriculture and agricultural institutions including 
laws the impact on title of land which is used for agriculture.  Control of utilization,  
development and reform of land, or problems of the institutions or agents of the 
agriculturist. 
**LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า              3 (3-0-9) 
  (Competition Law) 
  ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดที ท าให้เกิดการตรากฎหมายการแข่งขันทางการค้า  โดย
เปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย และประเทศ
อุตสาหกรรมที ส าคัญอื น ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี ปุ่นหรือออสเตรเลีย 
  A study of theory, concepts and the need to enact Competition Law by 
means of a comparative study between Law and measures in Thailand and the United 
States,  Britain, Germany, Japan and Australia. 
LAW6406 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค             3 (3-0-9) 
  (Consumer Protection Law) 
  ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดที ท าให้เกิดความจ าเป็นในการตรากฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภค โดยเปรียบเทียบ หลักการและ
มาตรการทางกฎหมายเพื อคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและประเทศอื น ๆ พัฒนาการของ
แนวความคิดใหม่ ๆ ทางสังคมซึ งเปิดกว้างให้มีการปกป้องทางกฎหมายต่อสิทธิของผู้บริโภคเพิ มขึ้น รวมทั้ง
ศึกษาตัวอย่างคดีและปัญหาต่าง ๆ ที เกี ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย 
  A study of theory and concepts of consumer protection Law legislation, 
consumer remedies through comparison with principles and legal measures of Thailand 
and of some other countries, development of social concepts of legal protection 
regarding consumer rights, including a study of sample cases and problems relating to an 
analysis of consumer protection Law in Thailand. 
 
 
 



    
 

**LAW6407  กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            3 (3-0-9) 
   (Law of Natural Resources and Environment) 

ศึกษาถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะของปัญหาเกี ยวกับสิ งแวดล้อม จาก
แง่มุมที มีสาระสัมพันธ์กับสถาบันทางกฎหมาย และทิศทางการพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานเชิงเศรษฐศาสตร์
การเมืองและสิ งแวดล้อม   การบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายในฐานะเป็นเครื องมือเพื อแก้ไขปัญหา
เกี ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแผนการจัดการคุณภาพสิ งแวดล้อม  รวมทั้งปัญหาทั้งในทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติของกฎหมายเกี ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทั้งหลายที ปรากฏจากการ
ท างานของรัฐหรือสถาบันต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความ
เสียหายที เกิดจากปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 

A study of types of natural resources and legal problems relating to 
environment, legislation, social development strategy developed by government on the 
basis of economics, politics and environment.  This includes enactment and enforcement 
of law as the implement in resolving environmental quality and also covering both 
theoretical and practical problems regarding natural resources and environment law 
caused by government or justice institute act.  Claiming compensation for injury or 
financial loss from failure of natural resources and environment management is studied 
alongside this course. 
LAW6408 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ท่ีดิน             3 (3-0-9) 
  (Law on Land Use Control) 
  ศึกษาเกี ยวกับวัตถุประสงค์และเทคนิคของรัฐในการควบคุมการใช้ที ดินและการพัฒนา     
องค์กรของรัฐที มีอ านาจและความรับผิดชอบด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ที ดิ น กฎหมายหรือ
ข้อบังคับที ควบคุมการใช้ที ดินซึ งประชาชนอยู่อาศัย และท างานเพื อประโยชน์ด้านการควบคุมสิ งแวดล้อม 
การหลีกเลี ยงเหตุร าคาญสาธารณะ (Public Nuisance) การสงวนคุ้มครองเพื อประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ 
(Historic Preservation) การแบ่งเขตการใช้ที ดิน กฎหมายผังเมือง กฎหมายเกี ยวกับการจัดสรร ที ดิน 
ข้อก าหนดเกี ยวกับการสาธารณูปโภค และบริการต่าง ๆ หรือกฎหมายภาษีเกี ยวกับที ดิน ข้อจ ากัดสิทธิการ
ใช้ที ดินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ที รัฐจะเข้าถือประโยชน์ในที ดินของเอกชน ทั้งในแง่การเวนคืนที ดินและปัญหาการจ่ายค่าทดแทนที เป็น
ธรรม รวมทั้งกฎหมายเกี ยวกับการใช้ที ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน 
ที ป่าสงวนและทรัพยากรธรรมชาติอื น ๆ 
  The study of the objective and techniques of the state in controlling land 
use and development, the state organization which possess power and responsibility in 
land use planning, the laws or regulations which are applied to land for residency and 
development for the purposes of environmental control, prevention of public nuisance, 
historic preservation, zoning, city planning, law, related to land development, regulations 
related to public utilities and other services or tax legislation levied on land; the 
constitutional limitation on land use or other limitations by the Civil and Commercial 
Code and other legislation related to the utilization of private land by the state in terms 
of appropriation and equitable payment of compensation, including legislation related to 



    
 

land use in the form of public domain of state, state property, forest conservation and 
other natural resources. 
LAW6409  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                      3 (3-0-9) 
  (International Environmental Law) 
  ศึกษาถึงกฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมของประเทศอุตสาหกรรม  
การเติบโตของกฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมทางอาญา (Criminal Environmental Law) การประสานงาน
ความร่วมมือเพื อควบคุมสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ  มาตรฐานระหว่างประเทศของคุณภาพสิ งแวดล้อม   
ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาข้อตกลงหรือหลักการเกี ยวกับความรับผิดชอบของรัฐหรือบริษัท
ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ในเรื องมลภาวะทางทะเล แม่น้ า อากาศ บรรยากาศของโลก สารกมัมันตภาพรังสีหรือ 
สารพิษต่าง ๆ รวมทั้งการปกป้องต่อสัตว์ป่า เผ่าพันธุ์ชีวิตที หายากหรือสรรพสิ งอันจัดเป็นมรดกของ
วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (World Cultural and Natural Heritage)  ให้ปลอดพ้นจากการถูก
ท าลายสาบสูญ 
  The study of legal problems of environmental legislation in industrialized  
countries, the growth of criminal environmental law, cooperation for international 
environmental protection, the international quality standard of environment;  legal 
problems arising from international law, international conventions, agreements and 
principles relating to state or commercial corporations, responsibility for pollution of the 
sea, river, air and world atmosphere, radiation, or other toxic substances, including the 
prevention of scarce wild life species or world cultural and natural heritage from 
extinction. 
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค าพิพากษา                        3 (3-0-9) 
  (Policy on Crime and Post Conviction Processes)  
  ศึกษาหลักและทฤษฎีในการวางนโยบายของรัฐ เพื อก าหนดความรับผิดทางอาญา โดย
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ในแต่ละยุคสมัย ทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ที จะมีผลต่อนโยบายทางอาญาของรัฐ การประยุกต์ใช้นโยบายทางอาญา 
เพื อให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ยุติธรรม อีกทั้งศึกษาถึงการลงโทษผู้กระท าความผิดทั้งในและ
นอกทัณฑสถานและมาตรการอื นซึ งทดแทนการลงโทษ 
  A study of the principles and the theories which the state employs in 
determining criminal responsibility by analyzing the differences in economic, social, 
political and cultural factors of different periods both in Thailand and abroad, which have 
impact upon the criminal policy of the state and effect the administration of justice.  A 
study of imposition of penalties within and without the penitentiary, as well as alternative 
sentencing. 
LAW6502 การเบี่ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา          3 (3-0-9) 
  (Diversion of offenders  from  Criminal Justice Processes) 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการผลักดันผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา กลไกทางกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที ใช้ทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการในขั้นตอน
ต่าง ๆ เช่น การไกล่เกลี ยคดี การไม่รับลงประจ าวัน การชะลอ ฟ้องร้อง การต่อรอง ค ารับสารภาพ การคุม



    
 

ประพฤติในชั้นศาลและในชั้นราชทัณฑ์ และการพักโทษ เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางปรับใช้ใน
ประเทศไทย และผลกระทบที อาจเกิดข้ึนต่อผู้กระท าความผิด ต่อกระบวนการยุติธรรม และต่อสังคม 
  A study of the Principles and theories of diversion of offenders, judicial 
machinery and other formal or informal measure indifferent stages such an mediation,  
non-booking, prosecution suspension, plea bargaining, confession, as well as probation at 
the stage of court proceedings, correctional institutionalization and parole.  An analysis of 
the possibility of the application of those measures in Thailand and the effect upon the 
offender, the judicial process and society. 
 
LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา             3 (3-0-9) 
         (Human Rights and Criminal Justice Processes) 
  ศึกษาถึงปรัชญา  แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะเกี ยวกับ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations Standard, Norms and Guidelines)  ที เกี ยวกับเรื องนี้ ในการศึกษาจะเน้นความส าคัญของ
สิทธิมนุษยชนและความจ าเป็นที รัฐจักต้องให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง 
ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา โดยจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง  
นอกจากนี้จะน าเอากฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที เกี ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับ  มาตรฐานสากลเพียงไร หรือไม่ 
  A study of the philosophy, concepts, and rules in the protection of human 
rights in the criminal justice process compatible with the United Nations Standard, norms 
and guidelines relating to the subject.  The study will emphasize the importance of 
human rights and the necessity of the state to guarantee certain rights to the accused, 
detainee, the defendant, the victim and the witnesses in criminal cases. Special emphasis 
is given to the protection of the rights of the child and women.  A comparative analysis 
between Thai law, regulations and guidelines and the universal standard, will be made to 
ascertain compatibility. 
**LAW6504  กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง            3 (3-0-9) 
      (Advanced Judicial Process for Child and Juvenile Law) 

       ศึกษาถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วิวัฒนาการของกฎหมาย  
มาตรฐานสากลของกฎหมายเกี ยวกับเด็กและเยาวชน  รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ
และภูมิภาคต่าง ๆ บทบาทและหน้าที ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชน  
รวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก  การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ในการศึกษาให้ค านึงถึง
กฎหมายภายในที ให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบบกระบวนการยุติธรรม  มาตรการและกลไกต่าง ๆ 
ของรัฐในการให้ความคุ้มครองและปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้  
  A study of the promotion and support for the protection of juveniles; the 
development of Law and the universal standard of Law relating to children and juveniles 
including a comparative study of the Law in different countries and regions.  The roles 
and duties of different international organizations and private organizations including the 



    
 

problems infringement of children’s rights; offenses by juveniles.  The study shall take 
into account local laws giving protection to juveniles; the judicial system, the measures 
and machinery for protection which are provided by the state. 
LAW6505  อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย            3 (3-0-9) 
  (Legal Methodology on Crime) 
  ศึกษาความหมายของอาชญากรรมทั้งอาชญากรรมพ้ืนฐาน  และอาชญากรรมในสังคม
ปัจจุบัน  ความเปลี ยนแปลงของอาชญากรรมตามสภาวการณ์ของสังคม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
อาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ศึกษาถึงนโยบายทางอาญาหลัก
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
  Examines them meaning of basic crime and crime in the present time.  
Includes criminal changes, economic crime, and transnational organized crime and 
criminal policy,  Attention also is given to Thai and International laws and policies. 
LAW6506 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด                       3 (3-0-9) 
  (Narcotics  LAW and  Procedure) 
    ศึกษากฎหมายที เกี ยวข้องกับยาเสพย์ติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  การป้องกันและ
การปราบปรามธุรกิจเกี ยวกับยาเสพย์ติด  กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินการริบทรัพย์สินที ใช้ในการกระท า
ความผิด  และการริบทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดเกี ยวกับยาเสพย์ติดความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด 
  A study of laws related to narcotics and psychotropic substances, the 
prevention and suppression of enterprises related to narcotics; money laundering 
legislation, the confiscation of property employed in committing crime and forfeiture of 
property of the narcotics related offender; international co-operation in prevention and 
suppression of narcotics. 
LAW6507  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา             3 (3-0-9) 
 (Criminal Justice Administration) 
  ศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เริ มตั้งแต่
ขั้นตอนการจับกุม การสอบสวน การคุ้มครองพยาน การฟ้องร้อง การด าเนินคดีในศาล จนถึงการลงโทษ
และการแก้ไขผู้กระท าความผิดอาญา โดยเน้นทั้งด้านการบริหารงานของหน่วยงานและการด าเนินงานของ
บุคคลในทุกขั้นตอน ได้แก่ ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์  บทบาทและหน้าที ของทนายความในการ
ผดุงความยุติธรรมตามวิชาชีพทนายความ  สิทธิมนุษยชนกับงานยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับประเทศต่าง ๆ ศึกษาถึงคดีตัวอย่าง และวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  Study the operation of various units in the procedure of criminal justice 
including arrest, investigation, litigation, trial in the court, punishment and rehabilitation.  
Emphasis on administration of units and operation of the workman in each degree of 
proceedings, such as police, public prosecutor, court, punishment and rehabilitation. 
Emphasis on administration of units and operation of the workman in each degree of 
proceedings, such as police, public prosecutor, court, correction department, and the role 



    
 

of the lawyer to uphold justice as well as examining case studies and being trained in the 
various units existing in the criminal justice system. 
LAW6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง            3 (3-0-9) 
  (Advanced Criminology and Penology) 
  วิเคราะห์แนวความคิดของนักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาทั้งในอดีตและปัจจุบัน การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์สาเหตุของอาชญากรรมการป้องกัน การลงโทษ      
การแก้ไขผู้กระท าผิด การเยียวยาและการคุ้มครองผู้เสียหาย  
  An analysis of the concepts of past and current criminologists and 
penologists; the employment of scientific and new technology in analyzing the causes of 
crimes;  their prevention, imposition of penalties, and rehabilitation of offenders; the 
remedy and the protection of injured persons. 
LAW 6601  กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง  3 (3-0-9) 
  (Advanced Studies of Income Tax Laws) 

 ศึกษาบทบัญญัติที เกี ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ การยกเว้น การลดหย่อน 
การวางแผนภาษีหัก ณ ที จ่าย  ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล และการขจัดภาระภาษีซ้ าซ้อนระหว่างบริษัท
และผู้ถือหุ้น การรวมกลุ่มภาษีเงินได้ภายในสหภาพยุโรป และการจัดเก็บภาษีเงินได้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

Studies on tax provisions imposing on all types of incomes, exemption, 
allowances, withholding tax planning, corporate tax system and elimination of double tax 
between  corporations  and shareholders, income taxation in the us and the EU. 
LAW 6602  กฎหมายภาษีการบริโภค  3 (3-0-9) 
  (Consumption Taxes) 

 ศึกษาบทบัญญัติที เกี ยวกับการจัดเก็บภาษีจากการบริโภค โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ ม และ
รูปแบบภาษีการค้าประเภทต่าง ๆ การจัดเก็บและการส่งเสริมการส่งออก  การรวมกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ ม
ภายในสหภาพยุโรป 

Studies on provisions imposing taxation on consumption, in particular value 
added tax and various types of general sales tax, tax imposition and incentives for 
exportation, harmonization of value added tax among EU member countries. 
**LAW 6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 3 (3-0-9) 
  (Tax Investigation and Procedures of Tax Cases) 

 ศึกษากรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติกรณีการตรวจสอบภาษีอากรโดยเฉพาะ การประเมิน
ภาษี  การก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบภาษี , วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ทั้งกรณีการ
อุทธรณ์ภาษีกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ตลอดจนการบังคับคดีทางภาษีอากร 

 Studies on case studies and tax practices about tax investigation, in particular re-
assessment, duration, and procedures, procedures of tax cases that include tax appeal, 
tax court procedures as well as tax  enforcement. 

 
 



    
 

LAW 6604  หลักการบัญชีภาษีอากร  3 (3-0-9) 
  (Principle of Tax Accounting) 

 ศึกษาหลักการทางบัญชีภาษีอากรเพื อการค านวณก าไรสุทธิ หรือเงินได้ส าหรับหน่วยธุรกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรา 65  65 ทวิ และ 65 ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี 

 Studies on principle of tax accounting for  calculating net profits or imcomes 
for various types of business entities, particularly sections 65, 65 bis, 65 ter of the 
revenue code for juristic partnerships and corporations, differences between principle of 
tax accounting and that of accounting standard. 
LAW 6605  กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ 3 (3-0-9) 
 (Tax Laws on International Trade and Logistics) 

 ศึกษากฎหมายภาษีที เกี ยวกับการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
ประเภทต่าง ๆ  การประกันภัย ตลอดจนภาระภาษีและปัญหาที เกี ยวกับระบบจัดส่งธุรกิจระหว่างประเทศ 

 Studies on tax laws related to international trade, all forms of international 
trade contracts, trade insurances, as well as tax liabilities and problems with special 
references to logistics. 
**LAW 6606 การวางโครงสร้างทางภาษี  3 (3-0-9) 
 (Tax Structuring) 

 ศึกษากรณีศึกษาและแนวทางการปฏิบัติกรณีการบรรเทาภาระภาษีอากร หรือการวาง
โครงสร้างทางภาษีให้ถูกต้องและประหยัดตามกฎหมาย การบรรเทาภาระภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ ม 
ตลอดจนภาษีต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รูปแบบการบรรเทาภาระภาษีที ยอมรับได้และปัญหา
การหนีภาษ ี

 Studies on cases and models of tax minimization or tax Structuring  that 
result in tax saving under the laws, income tax and vat planning as well as other taxes on 
business, acceptable tax nidels and problems of tax evasion. 
LAW 6607   กฎหมายภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ  3 (3-0-9) 
 (Tax Laws on Business Re-structuring) 

 ศึกษากฎหมายภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ เช่น การควบรวม การเข้า
ครอบง า  การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน การรับจ่ายเงินภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคทางภาษีที เกี ยวกับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 

 Studies on tax laws related to business restructuring like merger and 
takeover, transfer of entire businesses or parts of businesses, intra- group payment, as 
well as problems and obstacles, caused by tax  provisions, to business re-structuring. 
LAW 6608  กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ   3 (3-0-9) 
 (Laws of International Business Taxation) 

 ศึกษาบทบัญญัติที เกี ยวกับการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศที เกี ยวกับปัญหาภาษีซ้ าซ้อน  รูปแบบการวางแผนภาษีโดยกลุ่มบริษัท



    
 

ข้ามชาติ เช่น การตั้งราคาโอน การตั้งทุนต  า  และบทบัญญัติเพื อป้องกันการหลีกเลี ยง ภาษีระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 Studies on tax imposition on various types of international business 
transactions, tax treaties for oiding double taxation between countries, patterns of 
internal tax planning for multi-national corporations for example transfer princing or thin 
capitalization, as well as anti-tax avoidance provisions at the international level. 
LAW 6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื่องมือและธุรกรรมทางการเงิน  3 (3-0-9) 
 (Tax Laws on Financial Instruments and Transactions) 

 ศึกษากฎหมายภาษีอากรที จัดเก็บจากการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน
สมัยใหม่  ทั้งกฎหมายในประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย  ปัญหา
และอุปสรรคทางภาษีต่อเครื องมือทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน การเก็บภาษี
จากสถาบันการเงิน 

 Studies on tax laws imposing on all financial transactions in modern 
monetary and capital markets with reference to both developed and developing 
countries, particularly Thailand, tax problems and obstacles to various types of financial 
instruments, tax imposition on financial institutions.  
LAW 6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้   3 (3-0-9) 
              (Property Tax, Estate, Inheritance and Gift Tax) 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีเกี ยวกับภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้วิเคราะห์ 
ปัญหาและความเหมาะสมในการน าภาษีมรดกและภาษีการให้มาใช้ในระบบภาษีอากรขอ งประ เทศ ไทย 
และศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายภาษีทรัพย์สินที จัดเก็บ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น คือ ภาษี
โรงเรือนและที ดิน ภาษีบ ารุงท้องที  ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น และภาษีอื น ๆ ในส่วนที เกี ยวกับทรัพย์สินที 
ต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าที เสียภาษี ฐานภาษีและอัตราภาษี การยื นแบบรายการและการช าระภาษี การยกเว้น
และลดหย่อนภาษีการควบคุมและมาตรการบังคับจัดเก็บภาษี การประเมิน และการอุทธรณ์ภาษีท้องถิ น 
 Study on theory and principle of Property Tax, Estate, Inheritance and Gift 
Tax. Analyze Problems and appropriations for the application of Estate, Inheritance and 
Gift Tax in Thai tax System. Study the provisions of laws concerning taxes collected by 
local government such as land and building tax, local maintenance tax, signboard tax, 
bird net duty etc., relating to properties subject to tax, taxpayers, tax bases and tax rates, 
submission of tax returns, exemption and deduction, control and enforcement measures, 
objection and appeal of local tax. 
LAW 6612  ทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร  3 (3-0-9) 
 (Public Finance and Taxation Theories) 

 ศึกษาทฤษฎีทางการคลังและงบประมาณ ตลอดจนนโยบายภาษีอากรที ได้น ามาปรับใช้ใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กฎหมายว่าด้วยการคลังและงบประมาณ  การงบประมาณท้องถิ น 
และแนวทางการจัดท าระเบียบและรูปแบบภาษีอากรที จัดเก็บในแต่ละปีงบประมาณ 



    
 

 Studies on theories of public finance and governmental budget, as well as 
tax policies in Thailand from the past to present, laws on public finance and budget local 
budget, and regulation or procedures for tax law design in each fiscal year. 
LAW 6615  หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 3 (3-0-9) 
 (Legal Principles and Theories of the Revenue Code) 
 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ครอบคลุมถึงความ
เป็นมา แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และล าดับชั้นของกฎหมายกรณีการร่างบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 
ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 

 Studies on conceptual frameworks, theoretical approaches, as well as legal 
structure of the revenue Code’s provisions, particularly focusing upon historical 
development, Hierarchy of laws, and practical issues applied to tax provisions’ drafting 
under the Revenue Code. 
LAW 6616 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-9) 
 (Accounting Principles for Lawyers) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการบัญชี หลักการรับรู้รายการบัญชี กระบวนการจัดท าบัญชีความ
มุ่งหมายในการเสนอรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที รับรองโดยทั วไปกฎหมายวิชาชีพบัญชี การใช้
และวิเคราะห์งบการเงิน ความเกี ยวข้องระหว่างมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวิชาชีพบัญชีกับมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการบัญชี กฎหมายวิชาชีพบัญชี กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายภาษีอากรที เกี ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ปัญหาในทางปฏิบัติจากความแตกต่างระหว่างกฎหมาย
บญัชีกับประมวลรัษฎากร 

 The accounting theoretical concepts, the recognition process, the accounting 
process, the purpose of financial reporting, the Generally Accepted Accounting Principles, 
the accounting related acts. The use and analysis of financial statements. The relationship 
between the international accounting standards and the by law accounting standards. 
The relationship among the Accounting Act, the Accounting Profession Act, the Business 
law, and the corporate tax law. Some practical problems arise from the different 
between the accounting law and the Revenue Code. 
**LAW 6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต  3 (3-0-9) 
 (Customs Law and Excise Tax) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดเก็บภาษีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเสียภาษี การประเมินอากร การอุทธรณ์การประเมิน คดีและการด าเนินคดี / ระงับคดี
ภาษีอากร  สิทธิและหน้าที ของผู้ประกอบการ และอ านาจของศุลกากรในการตรวจสอบภายหลังการน าเข้า  
(Post  Customs  Clearance  Audit)  โดยการศึกษาวิเคราะห์จากตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร 
(ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร)  ปัญหาที เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  ค า
วินิจฉัยของหน่วยงาน ตลอดจนค าพิพากษาของศาล และศึกษาหลักเกณฑ์ในทางทฤษฎีเกี ยวกับภาษี
สรรพสามิต บทบัญญัติแห่งกฎหมายที เกี ยวกับการจัดเก็บภาษี สินค้าและบริการที ต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าที 
เสียภาษี ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ฐานภาษีและอัตราภาษี การยื นแบบแสดงรายการภาษี การ



    
 

ยกเว้น การคืน และการลดหย่อนภาษี การควบคุมและมาตรการบังคับในการจัดเก็บภาษี การประเมิน การ
คัดค้าน และการอุทธรณ์ที เกี ยวกับภาษีสรรพสามิต  

 Subject of Knowledge education regarding philosophy and principle of tax 
law, duty collection in accordance with the provisions of Customs Law, the rules and the 
procedure of payment tax, duty assessment, appeal procedure, case and the legal 
proceeding/waive  prosecution, rights and the responsibilities of entrepreneurs, as well as 
the Customs authority on post Customs Clearance Audit, by studying and analyzing from 
Customs legislations, included the Customs Act and Customs Tariff Decree, practical 
procedures, practical problem decision rendered from relevant agencies and judiciary 
decision. And Studies on theory and principle of excise tax, provisions of laws concerning 
the collection of tax, commodities and services subject to tax, taxpayers, tax liabilities, 
tax bases and tax rates, submission of tax returns, exemption, refund and deduction, 
control and enforcement measures, assessment, objection and appeal of excise tax. 
LAW6701  กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง            3 (3-0-9) 
     (Advance Copyright Law) 
  ขอบเขตการศึกษาวิชานี้ เป็นการศึกษาความเป็นมาในการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
และสิทธิข้างเคียง โดยศึกษาสารบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ของต่างประเทศในภูมิภาคยุโรป อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ที เกี ยวข้องกับลิขสิทธิ์ รวมทั้งศึกษากฎหมาย
ระหว่างประเทศที เกี ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนั้น ยังศึกษาเกี ยวกับประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์
ที เชื อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) เป็นต้น   
 This subject is to study the general idea and its philosophy to protect the 
copyrights and neighboring rights specifically. Particularly, it will focus on the Copyrights 
Act of 2537 and Computer Circuit Protection Act of 2543, as well as the current problem 
toward the LAW enforcement. The comparative study of legal concept in the United 
States, United Kingdom, and European Countries will be provided. This will be included 
the international Law relating to Copyright protection.  In addition, the legal issues 
involving the technology information such as WIPO Internet Treaties will be provided. 
LAW6702  กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์          3 (3-0-9) 
                  และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
    (Trade Mark Law, Geographical Identity Protection, 
                  and Unfair Competition)     
 ขอบเขตการศึกษาวิชานี้ เป็นการศึกษาความเป็นมาในการให้ความคุ้มครองเครื องหมาย
การค้า ตลอดจนหลักการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ยังได้ก าหนดให้มีการศึกษา
รายละเอียดเกี ยวกับพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ มเติม ตลอดจนหลัก
กฎหมายของต่างประเทศที เกี ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื องหมายการค้า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น   
การให้ความคุ้มครองรูปแบบวิธีการด าเนินการธุรกิจ เสียง หรือ ชื อของบุคคลที มีชื อเสียง รวมถึงชื อเว็บไซต์ 
ในฐานะเครื องหมายการค้าด้วย อีกทั้งยังก าหนดให้มีการศึกษาเกี ยวกับการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม และ



    
 

ข้อยกเว้นของหลักการดังกล่าว  นอกจากนั้น ยังต้องศึกษาถึงเรื องการให้ความคุ้มครองสิ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย ทั้งนี้ ให้ศึกษาถึงกฎหมายระหว่างประเทศที เกี ยวข้องด้วย 
 This subject is the study of general idea and its philosophy to protect the 
Trade Mark and Unfair Competition specifically. Particularly, it will focus on the Trade 
Mark Act of 2534, and its amendment. This program still additionally focuses on the ideal 
of Unfair Competition, the right of celebrity, domain name as well as the current problem 
toward the Law enforcement. In addition, the protection of geographical indication will 
be studied.  
LAW6703  กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง            3 (3-0-9) 
     (Advance Patent Law and Related Law) 
 ศึกษาแนวคิดการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร  โครงสร้างและระบบกฎหมายสิทธิบัตรทั้งของ
ไทย ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ โดยศึกษาหลักเกณฑ์ในการขอรับความคุ้มครอง ขอบเขตของการ
คุ้มครอง การละเมิด ค่าเสียหาย และการด าเนินคดี ตลอดจนศึกษาเกี ยวกับกฎหมายความลับทางการค้า 
และกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม เพื อให้ทราบถึงแนวความคิดและหลักการคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าว รวมทั้งศึกษาถึงการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี 
 This subject is the study of general idea and its philosophy to protect the 
Patent Act and other related Acts specifically. This will include the structure and system 
of patent Law in the national and international level. Particularly, it will focus on the 
Patent Act of 2522, and its amendment. This program still additionally focuses on the 
other related laws, which includes the ideal of Circuit or Semiconductor chip protection,  
for example, as well as the current legal Problem.  Moreover, drafting intellectual 
property rights and technology licensing contracts will be focused. 
LAW6704  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ             3 (3-0-9) 
     (International Trade Law) 
  ศึกษาและวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ งจะครอบคลุมข้อตกลงทั วไป
ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade หรือ GATT) 
ความตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) หลักการปฏิบัติอย่างชาติที ได้รับความอนุเคราะห์
ยิ ง (Most – Favored Nation Treatment) หลักการที จะได้รับการปฏิบัติเยี ยงคนชาติ (National 
Treatment) บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF)  
และโดยเฉพาะอย่างยิ งบทบาทและกลไกขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) 
นอกจากนั้น จะได้ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ของรัฐที อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ 
อาทิ เช่น การป้องกันการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) การเรียกเก็บอากรเพื อตอบโต้การช่วยอุดหนุนทาง
การค้า (Countervailing Duty) มาตรา 301 มาตรา 301 Super และมาตรา 301 Special ของกฎหมาย
การค้าสหรัฐอเมริกา (The U.S. Trade Act of 1974) เป็นต้น  การจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ
การค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย  ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง  บทบาทและ 
ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางการค้า และการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่าง ๆ เช่น AFTA, NAFTA, APEC, 
European UNION, G7, OECD เป็นต้น 



    
 

  This course explains international trade agreements, which covers the 
General Agreement on Tariff and Trade (GATT), agreements in Uruguay Round negotiation, 
the Most-Favored Nation principle, the National Treatment principle, the role of International 
Monetary Fund (IMF) especially the role and mechanism of the World Trade Organization 
(WTO).  Also, the course covers national measures that could affect international trade; 
for example, anti-dumping measures, countervailing duty measures, section 301, 301 
super, and 301 special of the U.S. Trade Act of 1974.  The course addresses the establishment 
of The Central Intellectual Property and International Trade Court in Thailand.  Finally, 
the course will explains Structures, roles, and effects of regional trade agreements and 
free trade areas such as AFTA, NAFTA, APEC, EU, G7, and OECD. 
LAW6705  การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ           3 (3-0-9) 
     (Dispute Resolution in International Commerce and Investment) 
 ศึกษากฎหมายและหลักปฏิบัติสากลเกี ยวกับการการระงับข้อพิพาททางการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ  การยกร่างข้อตกลงกฎหมายที ใช้บังคับ การสละความคุ้มกันแห่งรัฐฏาธิปัตย์ 
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการเจราจา ไกล่เกลี ย และการใช้ศาลหรืออนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การเลือกศาลหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ การยอมรับและบังคับค าพิพากษาหรือค าชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศที เกี ยวข้อง หลักกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
แห่งกฎหมาย หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสากล และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
 Analysis of laws and international practice on dispute resolution in 
international commerce and investment, choice of law clause, waiver of sovereign (state) 
immunity, dispute resolution by negotiation, conciliation, litigation and international 
commercial arbitration. Attention will also be focussed on recognition and enforcement 
of foreign judgments and arbitral awards, related international conventions, conflict of 
laws rules, general principles of international commercial litigation and arbitration.  
LAW6706  ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
     และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
   (Philosophy of International Intellectual Property Protection 
   And Dispute Settlement in Intellectual Property Cases) 
                ศึกษาเกี ยวกับแนวคิด หลักการพ้ืนฐานและปรัชญาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและระดับระหว่างประเทศ และพัฒนาการของข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) 
อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และความตกลงว่าด้วยการค้าเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 
TRIPS (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights) เป็นต้น และ 
ศึกษาเกี ยวกับหลักการในการระงับข้อพิพาทที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ และ
ศึกษาเกี ยวกับข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งศึกษาแนวคิดในการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที มีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที เกี ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้น ยังศึกษาถึงปัญหา
การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นกฎหมายอื นที เกี ยวข้อง เช่น การน ากฎหมายฟอกเงินมา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=TRIPs&action=edit&redlink=1


    
 

ใช้กับการกระท าผิดเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แนวคิดในการพัฒนาวิธีการสืบสวนสอบสวนและการ
แสวงหาพยานหลักฐานที ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานได้มาจากการ 
ล่อซื้อ หรือ ล่อขาย เป็นต้น  

  The scope of this subject is to study the general idea and its philosophy to 
protect the intellectual property rights through the historical development both in Thai 
society and in the international level. Moreover, this program will focus on study of Berne 
Convention, Paris Convention, TRIPS (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual 
Property Rights). Also, this course will focus general idea of conflict resolution and the 
court procedural regulation and evidence admissibility in intellectual property case, 
specifically. Particularly, this program will study about the Intellectual Property Court 
Regulation as well as the comparative legal concept of electronic evidence admissibility. 
This will include discussion of current legal problem and its Law enforcement as a whole, 
which include the investigative problem, the admissibility of evidence, and the 
entrapment. This study also extends to other important issues such as the proposal to 
apply Money Laundering Law to intellectual property protection.  
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ            3 (3-0-9) 
  (International Business Transactions) 
     ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงการค้าและธุรกิจของเอกชน ระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยอาจแบ่งความสัมพันธ์เป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ  (1) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเบื้องต้น    
อันได้แก่ สัญญาซื้อขายและเงื อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS) การช าระราคาสินค้าโดย
อาศัยเครดิตที มีเอกสารประกอบ (Documentary Credit) การรับขนทางทะเล (Carriage of Goods by  
Sea) และการประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance) เป็นต้น (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Technology  
Transfer)  และ  (3) การลงทุนในต่างประเทศ ซึ งจะได้ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนประเภทต่าง ๆ (เช่น  
การร่วมทุน การเข้าครอบง าบริษัท การเปิดสาขา การตั้งบริษัทใหม่ เป็นต้น) ข้อควรค านึงในการเลือก
รูปแบบการลงทุน (เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การส่งกลับก าไร เป็นต้น) วิธีการระดมทุน (เช่น   
การออกหุ้นกู้ (Bond) ใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นใหม่ (Warrant) การกู้จากกลุ่มธนาคาร (Loan  
Syndication) เป็นต้น นอกจากนั้นจะได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการลดความเสี ยงในทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยการใช้ Swap, Future และ Option 
   A study and analyze the business relation of international business 
organization by dividing in three levels: (1) basic business relation which is INCOTERM, 
Documentary Credit, Carriage of Goods by Sea, Marine Insurance, etc; (2) Technology 
Transfer; and (3) Foreign Investment, examining investment form (such as c0-invesment, 
take over, or set up a new corporation), raising funds (issuance of securities such as bond 
or warrant, and loan syndication) Moreover, this course will study and analyze the ways 
of reducing international business risks by Swap, Future and Option. 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=TRIPs&action=edit&redlink=1


    
 

LAW6710  อนุญาโตตุลาการ            3 (3-0-9) 
     (Arbitration) 
     ศึกษาถึงแนวคิด ข้อดีและข้อเสียของการอนุญาโตตุลาการ จากนั้นจะศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ การจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ        
การด าเนินกระบวนพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างอนุญาโตตุลาการกับศาล ค าชี้ขาดขออนุญาโตตุลาการ   
การอุทธรณ์ค าชี้ขาดและการบังคับตามค าชี้ขาด ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในส่วนที สอง
จะศึกษาเกี ยวกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอนุญาโต-
ตุลาการระหว่างประเทศ กฎหมายอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ ตลอดจนข้อบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  ในเรื องของการด าเนินกระบวนพิจารณาและการยอมรับบังคับตาม       
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตาม Convention on the Recognition and  
Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention) นอกจากนี้จะศึกษา
อนุญาโตตุลาการในกรณีที รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นคู่กรณีตาม Convention on the Settlement  
of Investment Disputes Between States and Nationals of other States (ICSID Convention) 
 A study of advantage and disadvantage of arbitration and analyze arbitration 
proceeding: arbitration clauses, establishment of arbitration, procedure, relationship  
between arbitration and court, award, the appeal, and enforcement under Arbitration Act 
BE. 2545, regulation of Arbitration Institute, Ministry of Justice, and The Thai Chamber of 
Commerce and Board of Trade of Thailand. The second part of this course will study 
international arbitration by comparing with other nation arbitrations, including regulations 
of international arbitration institutes relating to proceeding and accepting of  international 
arbitration award under Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards 1958 (New York Convention). Moreover, this course also examines 
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 
other States (ICSID Convention). 
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์            3 (3-0-9) 
  (Conflict  of  Law in  Commercial  Transactions) 
  ศึกษาถึงหลักกฎหมายเกี ยวกับการขัดกันของกฎหมาย การก าหนดกฎหมายที จะใช้บังคับ
กับสัญญาระหว่างประเทศ และการร่างข้อสัญญาที เกี ยวข้อง หลักการว่าด้วยการค้นหา กฎหมายที ใช้บังคับ
กับข้อพิพาท และกระบวนการพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การเลือกศาล
หรือสถานที ในการระงับข้อพิพาท (Forum Shopping) หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
(Private International Law) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 
   A study of principle of conflict of law, international contract choice of laws, 
contract drafting, principle of applicable Law for dispute, proceeding of arbitration relating 
to international business transactions, forum shopping, principle of Private International 
Law, and Conflict of Law Act BE. 2481. 
 
 



    
 

LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ            3 (3-0-9) 
  (International Investment Law) 
  ศึกษาปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติที เกี ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ การช าระเงินระหว่างประเทศ เลตเตอร์ ออฟ เครดิต การขนส่งระหว่างประเทศ 
ประกันภัย เงื อนไขและประเพณีปฏิบัติทางการค้า ( Incoterms) กฎหมายศุลกากร กฎหมายควบคุมการ
น าเข้าส่งออกและกฎหมายเกี ยวกับการควบคุมการแลกเปลี ยนเงิน ตลอดจนปัญหากฎหมายที เกี ยวข้อง 
    This course examines legal problems and practice relating to international 
trade, such as international sale contracts, international payments, letters of credit, 
transportation, insurance, INCOTERMs, customs law, Law and regulations regarding import 
and export process, Law on currency exchange control, organizing and structuring of 
international commercial transactions together with relate laws. 
*LAW6713 การด าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   3 (3-0-9) 
       (The Procedure for Intellectual Property and International Trade Court) 
 ขอบเขตการศึกษาวิชานี้ เป็นการศึกษาถึงวิธีการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาที อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
วิธีพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทั วไป โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก 
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ งอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติประธานศาลฎีกาได้ออก
ข้อก าหนดเกี ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะเพื อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นไปโดยสะดวก  
รวดเร็ว และเที ยงธรรมด้วย รวมถึงท าการศึกษาว่าหากในกรณีไม่มีบทบัญญัติและข้อก าหนดบัญญัติถึงการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาใดไว้เป็นการเฉพาะ การน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลมในส่วนใดเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การศึกษาวิชานี้คือท าให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาเข้าใจถึงกฎหมายที เกี ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 
 The scope of this course, will be studying in the course of the proceedings on the 
civil and criminal cases under the jurisdiction of the Intellectual Property and 
International Trade courts that have special characteristic differ from general procedure of 
the civil and criminal cases. The speciality was mainly, according to the Act for 
Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court 
B.E. 2539. Furthermore, the study in this course, will include the Rules of the Court on 
proceedings and hearing of evidence in the intellectual property and international trade 
cases B.E. 2540, that the Chief Justice of the Central Intellectual Property and 
International Trade Court empowered, subject to the approval from the President of the 
Supreme Court, issued Rules of the Court especially for proceedings and hearing of 
evidence in the intellectual Property and International Trade Court. These Rules were for 



    
 

the purpose to ensure convenience, expediency and fairness of the proceedings. In 
addition, in case that no provisions or rules provide especially for proceedings in such 
case, in the Intellectual Property and International Trades courts, the study will move 
forward on the provisions of the Civil Procedure Code, the Criminal Procedure Code or 
the Act for the Establishment of Kwaeng Court and its Criminal Procedure Code, that 
apply mutatis mutandis. According to the study of this subject, is to significantly educated 
student to understand, the related laws and practical line, in the area of proceedings in 
the intellectual property and international trade court. 
*LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ            3 (3-0-9)  
     (International Sale of Goods Law) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการบังคับใช้กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วย
การท าสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) เปรียบเทียบกับกฎหมายซื้อขายของประเทศไทย เช่นแบบ
ของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การโอนกรรมสิทธิ์และความเสี ยงภัย การผิดสัญญาและการยกเลิก
สัญญา การรักษาเยียวยาในกรณีผิดสัญญา เป็นต้น รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อสัญญามาตรฐานการค้า
ระหว่างประเทศ (INCOTERMS) ที ใช้ในการซื้อขายระหว่างประเทศ 
  This subject covers general issues relating to international sales of goods 
under Thai law and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
including topics such as: the formation of contracts for the sale of goods; the passing of 
property and risk; title conflicts; the parties' obligations; and remedies. Students will also 
be expected to develop critical understanding of the relevant policy issues and an 
appreciation of the standard contracts used in international trade (INCOTERMS) 
*LAW6715 กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์            3 (3-0-9) 
  (Law of E-commerce and Electronic Transaction Law) 
  ศึกษาหลักกฎหมายและแนวคิดเกี ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
กฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลักการส าคัญของ 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) ซึ งต้องศึกษาในส่วนที เกี ยวกับการให้ความ
คุ้มครองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การก ากับดูแลของรัฐในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ระงับข้อพิพาทอันเกิดเป็นผลของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สัญญาในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองลายมือชื อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนชื อโดเมนเนม ภาระภาษีในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเรื องปัญหาเขตศาลและเขต
อ านาจศาล และการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมาย ปัญหาการ
ขัดกันแห่งอ านาจศาล และการระงับข้อพิพาททางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีอนุญาโตตุลาการออนไลน์ 
  This course provides an introduction to various doctrines and Principles on 
electronic transactions, combine with national, foreign and international laws.  Specifically, 
the course will discuss substantial provisions of UNCITTAL Model Law on Electronic 
Commerce (1996).  It is essential to focus on the electronic transaction protection, the 
state regulations and supervision on the electronic transaction, and the dispute  



    
 

settlement rules and processes.  These include, for example, the electronic contracting, 
the electronic funds transfer and payment, the data protection on network, the electronic 
signature, domain names registration, taxation relating to e-transaction, Software – 
Computer Font.  In addition, the course will discuss on the legal issues of jurisdiction, 
burden of prove, choice of laws and conflict of laws, online dispute resolution, and 
online-arbitration dispute. 
LAW6801 นิติปรัชญา            3 (3-0-9) 
  (Philosophy of Law) 
 ศึกษาเรื องธรรมชาติของกฎหมายและรากฐานทางจริยธรรมของหลักกฎหมายต่าง ๆ โดย
เริ มจากการวิเคราะห์ วิจารณ์แนวความคิดของส านักคิดทางปรัชญากฎหมายต่าง ๆ  อันรวมถึงส านัก
กฎหมายธรรมชาติ ส านักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา สัจนิยมทางกฎหมาย และ
ทฤษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์ นอกจากนี้ยังเน้นหนักประเด็นถกเถียงส าคัญต่าง ๆ ในทางปรัชญากฎหมาย
ซึ งเชื อมต่อกับปัญหาสังคมการเมือง โดยเฉพาะเรื องขอบเขตอันเหมาะสมของกฎหมายอาญา ปัญหาเรื อง
การบังคับใช้กฎหมายในประเทศก าลังพัฒนา และปัญหาเรื องการดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน 
ตลอดจนศึกษาวิจารณ์เรื องหลักนิติธรรมและทฤษฎีความยุติธรรมต่าง ๆ ในลักษณะสัมพันธ์กับบริบทของ
สังคมร่วมสมัย 
 A study of the nature of Law and the ethical basis of various legal doctrines; 
the analysis and criticism of doctrines attached to various schools of thought on 
philosophy of Law such as the Natural Law School and the Positivist School, including 
Marxist legal theories.  Emphasis is placed on major argumentative philosophy of Law 
issues in combination with socio-political issues, specifically, the appropriate scope of 
criminal law, the problems of Law enforcement in developing nations and the problem 
of public resistance to the LAW including criticism of the rule of Law and various judicial 
theories in the context of contemporary society. 
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย            3 (3-0-9) 
  (Contemporary Legal Problems) 
                  ศึกษาปัญหากฎหมายร่วมสมัยเกี ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และระหว่างประเทศ 

  Study of contemporary legal problems relating to social, economic, political 
and international issues. 
LAW6803  บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย            3 (3-0-9) 
  (Graduate Seminar in Law) 
 ศึกษาปัญหาในทางทฤษฎีและปฏิบัติในกฎหมาย และปัญหาในการประยุกต์ใช้กับกรณีของ
ประเทศไทย ฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสวิเคราะห์ปัญหาเรียบเรียง และแสดงออกในรูปของรายงาน เอกสาร 
หรือปากเปล่า เพื อเตรียมตัวเขียนวิทยานิพนธ์ ในแต่ละวิชาเอก 
 A study of theoretical and practical topics in law. This seminar provides a 
structured opportunity to examine legal problems in Law for preparing a thesis outline of 
each major. 
 



    
 

LAW6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง             3 (3-0-9) 
  (Seminar in Advanced Criminal Law) 
  วิเคราะห์เชิงวิจารณ์ (Critical Analysis) ปัญหากฎหมายอาญาสารบัญญัติบางเรื องหยิบยก
เฉพาะเรื องที ก าลังเป็นปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ สัมมนาหาข้อเสนอแนะที เหมาะสมกับสภาวะ
ความต้องการของสังคม                                    
  A critical analysis of some selected topics of legal problems that are facing 
in the current social situation relating to criminal law. The analysis will focus on both 
theoretical and practical problems and the resolution of those problems will also be 
suggested. 
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ             3 (3-0-9) 
 (Comparative Bankruptcy Law) 
 ศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี ยวกับกฎหมายล้มละลาย ระบบกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ความส าคัญของกฎหมายล้มละลายในทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในขบวนการล้มละลายให้มี
ประสิทธิภาพ เพื อประโยชน์ทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ 
  Study historical background and concepts of bankruptcy law.  This course 
covers the basic methodological and structural differences among bankruptcy Law 
systems and Thai Law including the subject of business reorganization.  The study  
emphasized administration of organization and compares the situation of the creditor in 
each process of bankruptcy Law that upholds the debtor. 
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง              3 (3-0-9) 
  (Advanced Contracts and Torts) 
  ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของหลักพ้ืนฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะสัญญาและละเมิดโดยวิเคราะห์จากค าสอนทางทฤษฎีและแนวค าพิพากษา ตลอดจนปัญหาที 
เกิดข้ึนในทางปฏิบัติ เปรียบเทียบกับทฤษฎีและหลักกฎหมายในต่างประเทศ         
  Study concepts, theory and historical background of the Civil and Commercial 
Code especially in contracts and torts by analyzing theory and the order of the court 
together with comparing theory and principles used in foreign countries. 
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง            3 (3-0-9) 
      (Advanced  Criminal  Procedure) 
  ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี ยวกับสิทธิของประชาชน และ
อ านาจของรัฐในการด าเนินคดีอาญาโดยทั วไป  ศึกษาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที ใช้
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป วิเคราะห์ประวัติ วิวัฒนาการของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ  การตีความ  และการบังคับใช้กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที มีต่อสังคม  ปัญหากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  A study of the concepts and theories of procedural Law in relation to 
citizen’s right and the power of  the state in handling  criminal  cases in general.  A 
comparative study of criminal procedures employed in common Law and civil LAW 



    
 

countries. An analysis of the history and development of Thai criminal procedural Law in 
different phases. The effect upon society of  the enactment of procedural Law and the 
enforcement of criminal procedure; current problems in the enforcement of criminal law. 
LAW6815 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง                          3 (3-0-9) 
      (Advanced Civil Procedure) 
  ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติ เกี ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่ง
และพาณิชย์  รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพ้ืนฐานและชั้นสูง 
ของการให้ความยุติธรรมทางแพ่ง  ผลกระทบของกฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
พาณิชย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ ปัญหาวิธีการพิจารณาความแพ่งที บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  Study concept and theory of civil procedure concerning the dispute and 
right in civil and commercial cases and study forms of the organization responding to 
settle various land disputes and analyze philosophy of Law from fundamental to 
advanced degree; study effect of civil procedure Law in economic development and 
commercial, international corporation in civil procedure law, current situation regarding 
the enforcement of civil procedure law. 
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ           3 (3-0-9) 
      (Comparative Law on Evidence) 
  ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมาย และทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้วยพยานหลักฐานที ใช้ในกระบวน
พิจารณาขององค์กรที ยุติข้อโต้แย้ง รับรองสิทธิ และค้นหาข้อเท็จจริงของประเทศที ใช้ระบบวิธีพิจารณาใน
รูปแบบต่าง ๆ  ศึกษาวิธีการและแนวปฏิบัติในการน าเข้า รับฟังและชั งน้ าหนักพยานหลักฐานประเภทต่าง ๆ 
และหน้าที น าสืบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ปัญหาของพยานหลักฐานที เกิดขึ้นเนื องจากวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีปัจจุบันและพยานผู้เชี ยวชาญ และมาตรการของรัฐในการให้ความคุ้มครองพยาน  
  Compares legal systems and theories of evidence in the procedure of 
dispute resolution and establishment of facts. The course also covers methods of 
admissibility, preponderance of evidence, and burden of proof in both civil and criminal 
cases. Problems related to evidence arising from the development of modern technology; 
expert witness and governmental measure in protecting witnesses. 
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ                3 (3-0-9) 
  (Comparative Commercial Law) 
 ศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์ของระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวลกฎหมายโดย
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในลักษณะซื้อขาย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนบริษัทและศึกษาถึงบทบาทของกฎหมาย
พาณิชย์กับสังคม 
 Focus on the principle of commercial Law in both Common Law and Civil 
Law systems, compared with Thai Law in the areas of sales, bills, partnership, corporation, and 
examines the role of commercial Law in society. 
 
 



    
 

LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง            3 (3-0-9) 
  (Advanced Criminal Law) 
  ศึกษาหลักกฎหมายอาญาของระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวลกฎหมายโดย
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในเรื องของหลักการ ทฤษฎีว่าด้วยความผิดและความรับผิดทางอาญา      
โทษและปัญหาต่าง ๆ ของรัฐที ประยุกต์ใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามอาชญากรรม 
  The study of the criminal Law principles of the common Law system and 
the civil Law system in comparison to Thai Law relating to the principles, theories of 
offenses and criminal liabilities, punishments, and various problems encountered by the 
state in the use of Law for suppression of crime 
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ             6 (0-0-18)  
    (Independent Study) 
    ศึกษาค้นคว้าปัญหากฎหมาย ในการควบคุมและให้ค าปรึกษาโดยคณาจารย์ ทั้งนี้ นักศึกษา
จะต้องน าเสนอในรูปของรายงานการศึกษา  
    Research and study legal problems  under the advice and supervision of 
faculty of law.  Students are required to present the results of the study in a written 
report. 
LAW7097 ประมวลความรู้               0 (0-0-0)  
    (Comprehensive Examination) 
     นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ หลังจากผ่านการศึกษาวิชาตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว 
    Students  must take a comprehensive examination after completing course  
work. 
LAW7099 วิทยานิพนธ์                                                  12 (0-0-36) 
  (Thesis) 
  ให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ตามสาขาที เลือก 
  The student is required to finish a thesis in the selected field. 
*RAM6001  ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 
               (Knowledge and Morality For Graduate Studies) 
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื อสัตย์ต่อตนเองมีจิตส านึกสาธารณะ มีส านึกในการ
ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความถูกต้อง เคารพ
สิทธิของผู้อื น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื น ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ท างาน
ร่วมกับผู้อื นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พึ งพาตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื อง 
   A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating 
knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being truthful 
to oneself and public-mindedness towards society and the country, including abiding by 
academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting others’ rights. 
An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual property and the 



    
 

development of the students’ positive outlooks on the world, human relations skills and 
abilities to work with others, based on good governance, self-reliance, sufficiency 
economy principles and lifelong learning.  
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เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายธุรกจิ (แผน ก แบบ ก 2) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)      หน่วยกติ       หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรวม 48 จ านวนหน่วยกิตรวม 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
(2) (2)(2-0-6) 
(2) (2)(2-0-6) 

(3) (3-0-9) 
(3) (3-0-9) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                  
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                                       

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 
LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                   
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 
LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                       
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
LAW6104 กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ                            
LAW6105 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                              
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง          
             ประเทศ      

18 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2) 
4. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                       
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
LAW6104 กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ                            
LAW6105 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                              
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง          
               ประเทศ       

 
18 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
4. หมวดวิชาเลือก 
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                       
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง                                  
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกจิ                              
LAW6109 กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการเงิน                                                
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน                                                                                        
LAW6111 กฎหมายเกี ยวกับการค้าและการบัญช ี                  
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาว ี                                       
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ                                           
LAW6114 สัมมนากฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ                  
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรยีบเทียบ                                                                               

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาเลือก 
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกจิ 
LAW6109 กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการเงิน                     
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน 
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาว ี
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ 
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย        
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                  

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7099 วิทยานิพนธ ์

12 
12(0-0-36) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7099 วิทยานิพนธ ์

12 
12(0-0-36) 

 
 
 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายธุรกจิ (แผน ข) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ข)           หน่วยกติ       หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรวม 48 จ านวนหน่วยกิตรวม 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 (3) (3-0-9) 
(3) (3-0-9) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                  
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                                       

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 
LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                   
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 
LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3.  หมวดวิชาบงัคับ                                                   
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                             
LAW6102 ทฤษฎกีฎหมายเอกชน                                      
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง                                   
LAW6104 กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ                             
LAW6105 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                    
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                      
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง 
              ประเทศ          
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรยีบเทียบ                                                                                        

24 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

  
3(3-0-9) 

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ข) 
4. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                       
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
LAW6104 กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ                            
LAW6105 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง         
             ประเทศ      
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรยีบเทียบ     

หน่วยกิต 
24 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก                                                        
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง                                                                                                
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกจิ                              
LAW6109 กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการเงิน                                        
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและ 
               การลงทุน           
LAW6111 กฎหมายเกี ยวกับการค้าและการบัญช ี                                        
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาว ี                                       
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ                                          
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง 
              ประเทศ                                                                               

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

  
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

  

5. หมวดวิชาเลือก 
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกจิ 
LAW6109 กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการเงิน 
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการ    
               ลงทุน 
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาว ี
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ  
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย  
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                      

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                   
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                            
การสอบประมวลความรู ้                                                  
LAW7097  ประมวลความรู้                                          

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                   
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                            
การสอบประมวลความรู ้                                                  
LAW7097  ประมวลความรู้                                          

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน(แผน ก แบบ ก 2) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ก แบบ ก 2)       หน่วยกิต      หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 48 จ านวนหน่วยกิตรวม 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

(3) (3-0-9) 
(3) (3-0-9) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                  
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                                       

(4) 
(2)(2-0-6) 

 (2)(2-0-6) 
 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                      

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 
LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3. หมวดวิชาบังคับ                                                     
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน                            
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
              ชั้นสูง           
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง                                     
LAW6204 กฎหมายวธิีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                     
LAW6205 หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                  
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                  เลือก              
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ         1 วิชา 

18 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ก แบบ ก 2) 
4. หมวดวิชาบังคับ                                                     
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน                            
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
              ชั้นสงู           
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง                                     
LAW6204 กฎหมายวธิีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                     
**LAW6205 หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                  
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                  เลือก              
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ         1 วิชา 

หน่วยกิต   
18 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก       
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง                         
LAW6209 กฎหมายเกี ยวกับเจา้หน้าที ของรัฐ                          
LAW6210 กฎหมายเกี ยวกับการบริหารบริการสาธารณะ                          
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั งเศส                                   
LAW6212 กฎหมายปกครองเยอรมัน                                                        
LAW6214 กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน                            
LAW6215 กฎหมายเกี ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ               
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                                                                       

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 

5. หมวดวิชาเลือก       
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั งเศส                                    
LAW6214 กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน                            
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย   
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                         
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                    

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7099 วิทยานิพนธ์                                  

12 
12(0-0-36) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7099 วิทยานิพนธ์                                   
 

12 
12(0-0-36) 

 
 
 
 
 
 

 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน(แผน ข) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ข)      หน่วยกติ     หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม 48 จ านวนหน่วยกิตรวม 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
 (2)(2-0-6) 
 (2)(2-0-6) 
(3)(3-0-9) 
(3)(3-0-9) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                  
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                                       

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                      

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 
LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาบังคับ                                                     
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน                            
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
              ชั้นสูง           
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง                                     
LAW6204 กฎหมายวธิีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                     
LAW6205 หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                  
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                                 
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ      
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                             

24 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ข) 
4. หมวดวิชาบังคับ                                                     
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน                            
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
              ชั้นสูง           
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง                                     
LAW6204 กฎหมายวธิีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                     
**LAW6205 หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                  
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                                 
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ      
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                             

หน่วยกิต 
24 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก 
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง                             
LAW6209 กฎหมายเกี ยวกับเจา้หน้าที ของรัฐ                              
LAW6210 กฎหมายเกี ยวกับการบริหารบริการ
สาธารณะ                LAW6211 กฎหมายปกครอง
ฝรั งเศส                                      LAW6212 
กฎหมายปกครองเยอรมัน                                       
LAW6214 กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน                               
LAW6215 กฎหมายเกี ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ                    
              ขัดกับรัฐธรรมนูญ                                                                           

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาเลือก 
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั งเศส                                       
LAW6214 กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน           
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                        
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                    

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดการค้นคว้าอิสระ 
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                                
การสอบประมวลความรู ้
LAW7097  ประมวลความรู ้                                             

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

6. หมวดการค้นคว้าอิสระ  
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ                                                
การสอบประมวลความรู ้
LAW7097 ประมวลความรู ้                                              

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

 
 
 

 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ก แบบ ก 2) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิชากฎหมายระหวา่งประเทศ (แผน ก แบบ ก 2) 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 
1.หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                        
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                 
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                              
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม     
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                                                        

   หน่วยกิต 
48 

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 
(3)(3-0-9) 
(3)(3-0-9) 

 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                     
1.หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                            
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                     
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                     
 

หน่วยกิต 
49 
(4) 

(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2.หมวดวชิาพื้นฐาน (บังคับรว่ม)                                     
LAW6801 นิติปรัชญา                                                        
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                     
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                 

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3.หมวดวชิาพื้นฐาน (บังคับรว่ม)                                           
LAW6801 นิติปรัชญา                                                           
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย  

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3.หมวดวชิาบังคับ                                                     
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ                                
LAW6302 กฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา                  
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง                   
LAW6304 กฎหมายทะเล                                                       
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ     เลือก 1 
LAW6409 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อม             วิชา                      
               ระหว่างประเทศ                          
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ                    

18      
3(3-0-9)    
3(3-0-9)   
3(3-0-9)     
3(3-0-9)   
3(3-0-9) 

 
 

3(3-0-9)   

กลุ่มวิชากฎหมายระหวา่งประเทศ (แผน ก แบบ ก 2) 
4.หมวดวชิาบังคับ                                                           
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ                                  
LAW6302 กฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา                  
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง                       
LAW6304 กฎหมายทะเล                                                     
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ                            
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง     

ประเทศ               

หน่วยกิต 
18 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก 
LAW6306 กฎหมายเกี ยวกับองค์การระหว่างประเทศ 
              ระดับภูมภิาค                    
LAW6307 กฎหมายระหวา่งประเทศคดีบุคคล                                                   
LAW6308 กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา                                                   
LAW6309 กฎหมายระหวา่งประเทศภาคสงคราม                                         
LAW6310 กฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล 
LAW6311 สิทธิมนุษยชน                                                                          
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ                                                                                                      
LAW6313 กฎหมายแรงงานระหวา่งประเทศ                                              
LAW6314 กฎหมายเกี ยวกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ                          
LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ                                          
LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ                                                          
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าฯ                      
LAW6318 กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป                                                                                                                                              

9 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5.หมวดวชิาเลือก                                                              
LAW6306 กฎหมายเกี ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

ระดับภูมิภาค                               
LAW6308 กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา                                
LAW6310 กฎหมายระหวา่งประทศว่าด้วยการทูตฯ          
LAW6311 สิทธิมนุษยชน                                                        
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ                                        
LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ                              
LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ                                             
LAW6318 กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป                                    
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาว ี  
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย    
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                                                                

12 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5.หมวดวชิาการค้นคว้าอิสระ                                         
LAW7099 วิทยานิพนธ์                                                    

12  
12(0-0-36)     

6.หมวดวชิาการค้นคว้าอิสระ                                           
LAW7099 วิทยานิพนธ์                                               

12 
12(0-0-36) 

 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ข) 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิชากฎหมายระหวา่งประเทศ (แผน ข) 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 
1.หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                        
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                 
LAW6001 ระเบยีบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                              
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม     
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                                                        

 หน่วยกิต 
48 

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 
(3)(3-0-9) 
(3)(3-0-9) 

 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                     
1.หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                            
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                     
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                     
 

หน่วยกิต 
49 
(4) 

(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2.หมวดวชิาพื้นฐาน (บังคับรวม)                                          
LAW6801 นิติปรัชญา                                                           
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                     

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3.หมวดวชิาพื้นฐาน (บังคับรว่ม)                                           
LAW6801 นิติปรัชญา                                                           
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย  

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3.หมวดวชิาบังคับ                                                       
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ            
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง                         
LAW6302 กฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา                    
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง                           
LAW6304 กฎหมายทะเล                                                 
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ            เลือก                     
LAW6409 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่าง         1 วิชา        
               ประเทศ                                          
LAW6306 กฎหมายเกี ยวกับองค์การระหว่าง                          
               ประเทศระดับภูมภิาค                           เลือก 
LAW6308 กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา            2 วิชา     
LAW6318 กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป                                       

24  
3(3-0-9)     
3(3-0-9)      
3(3-0-9)    
3(3-0-9)      
3(3-0-9)      
3(3-0-9)     

 
 

3(3-0-9)  
3(3-0-9) 

 
  

กลุ่มวิชากฎหมายระหวา่งประเทศ (แผน ข) 
4.หมวดวชิาบังคับ                                                        
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง                          
LAW6302 กฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา                      
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง                             
LAW6304 กฎหมายทะเล                                                         
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ                                
LAW6409 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่าง   เลือก

ประเทศ                                       2  
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง   วิชา          
              ประเทศ                                   
LAW6306 กฎหมายเกี ยวกับองค์การระหว่าง                             
              ประเทศระดับภูมิภาค                   เลือก     
LAW6308 กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา        2    
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทาง          วิชา                           
              การค้าระหวา่งประเทศ 

หน่วยกิต 
24 

3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 
 
 

3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

        

4. หมวดวิชาเลือก 
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ                                             
LAW6409 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ                        
LAW6307 กฎหมายระหวา่งประเทศคดีบุคคล                                                          
LAW6310 กฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล 
LAW6311 สิทธิมนุษยชน                                                                          
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ                                                                                                           
LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ                                   
LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ                                                  
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้า 
             ระหว่างประเทศ            

9 
3(3-0-9)  
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9) 
3(3-0-9)     

     
    
 

5.หมวดวชิาเลือก                                                             
LAW6310 กฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วยการทูตฯ 
LAW6311 สิทธิมนุษยชน                                                   
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ                                   
LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ                             
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี                                           
LAW6318 กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป         
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย             
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                                     

12     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)                                       



    
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ 
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                                
การสอบประมวลความรู ้
LAW7097  ประมวลความรู ้                                             

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

6. หมวดการค้นคว้าอิสระ  
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ                                                
การสอบประมวลความรู ้
LAW7097 ประมวลความรู ้                                              

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

 
 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายเพ่ือการพัฒนา (แผน ก แบบ ก 2) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ก แบบ ก 2) หน่วยกิต  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 48 จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 (3)(3-0-9) 
(3)(3-0-9) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
 

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม)                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                      

9 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย   

6 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 

3. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนาสังคม                                  
LAW6402 กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง 
              และชนบท                  
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวสัดิการและ 
              ประกันสังคม      
LAW6404 กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร                   
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน 
              ทางการค้า      
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค                                       

18 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 
3(3-0-9)     

 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 
 

3(3-0-9)     

กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ก แบบ ก 2) 
4. หมวดวิชาบังคับ 
**LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนา                                  
LAW6402 กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง 
              และชนบท                  
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวสัดิการและ 
              ประกันสังคม      
**LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
LAW6408 กฎหมายเกี ยวกับการควบคมุการใช้ที ดิน                                                                   

หน่วยกิต 
18 

3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 
3(3-0-9)     

 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 
4. หมวดวิชาเลือก 
LAW6407 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อม                                                    
LAW6408 กฎหมายเกี ยวกับการควบคมุการใช้ที ดิน                              
LAW6509 อาชญากรรมและกระบวนวธิีทางกฎหมาย                             
LAW6409 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่าง 
              ประเทศ                       
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและ 
              การลงทุน                       
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                                              
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้น                                                                  
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                                
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                 
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย 
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ                                                                                                

9 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 
3(3-0-9)     

 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

5. หมวดวิชาเลือก 
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                                               
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและ 
              การลงทุน                       
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้น                                                                   
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                                
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                 
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                                    
LAW6404 กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและ 
              สถาบันการเกษตร 
**LAW6407 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ  
              สิ งแวดล้อม                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                    
 

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7099 วิทยานิพนธ์ 

12 
12(0-0-36) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7099 วิทยานิพนธ์ 

12 
12(0-0-36) 

 
 
 
 

 
 
 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิาเอกกฎหมายเพ่ือการพัฒนา (แผน ข) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุม่วิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ข) หน่วยกิต  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม 48 จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 (3)(3-0-9) 
 (3)(3-0-9) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
 

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                              

9 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย       

6 
3(3-0-9)     
3(3-0-9)     

 

3. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนาสังคม                                                                       
LAW6402 กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง 
              และชนบท                       
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวสัดิการและ 
              ประกันสังคม                       
LAW6404 กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและสถาบัน

การเกษตร 
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน 
              ทางการค้า                             
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค                                                
LAW6407 กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อม                                                                        
LAW6408 กฎหมายเกี ยวกับการควบคมุการใช้ที ดิน  เลือก                      
LAW6409  กฎหมายเกี ยวกบัสิ งแวดล้อม                 2 
              ระหวา่งประเทศ                                วิชา      
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวธิีทางกฎหมาย        

21 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 

3(3-0-9) 
 
 

3(3-0-9) 
 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

กลุ่มวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ข) 
4. หมวดวิชาบังคับ 
**LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนา                                                                    
LAW6402 กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง 
              และชนบท                       
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวสัดิการและ 
              ประกันสังคม                       
LAW6404 กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและสถาบัน

การเกษตร 
**LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค                                                
**LAW6407 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อม                                                                         
LAW6408 กฎหมายเกี ยวกับการควบคมุการใช้ที ดิน               
  
     

หน่วยกิต 
24 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
 

 4. หมวดวิชาเลือก 
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                   
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง                                
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน             
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                                   
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                      
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                           
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ                     
LAW6506 กฎหมายเกี ยวกับยาเสพติดและวิธพีิจารณา            
              คดียาเสพติด                                                                   
LAW6509 อาชญากรรมและกระบวนวธิีทางกฎหมาย                                                                                                                                                    

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
 

5. หมวดวิชาเลือก 
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง                         
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง                                
LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการ

ลงทุน             
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง                                   
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                      
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                            
LAW6506 กฎหมายเกี ยวกับยาเสพติดและวิธี  
               พจิารณาคดียาเสพติด       
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย   
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 



    
 

LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                                                                                

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดการค้นคว้าอิสระ 
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                                
การสอบประมวลความรู ้
LAW7097  ประมวลความรู ้                                             

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

6. หมวดการค้นคว้าอิสระ  
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ                                                
การสอบประมวลความรู ้
LAW7097 ประมวลความรู ้                                              

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2) 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2) 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                                                           
1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกติ  
LAW 6000 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                        
LAW 6001 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย                              
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม     
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                                                        

หน่วยกิต 
48 

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 
(3)(3-0-9) 
(3)(3-0-9) 

 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                      
1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกติ   
LAW 6000 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                        
LAW 6001 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย                              
 

หน่วยกิต 
49 
(4) 

(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

 2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )                                                                           
LAW 6801  นิติปรัชญา                                                   
LAW 6802  ปญัหากฎหมายรว่มสมัย                                                                            
LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                  

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )                                                                         
LAW 6801  นิติปรัชญา                                                   
LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3. หมวดวิชาบังคับ                                                                   
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค า               
               พพิากษา                                                                             
LAW 6502 การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจาก

กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา                                                
LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา       
LAW 6504  กฎหมายเกี ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง                   
LAW 6813 กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง                                  
LAW 6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                        

18 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 

กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2) 
4. หมวดวิชาบังคับ                                                                                                                        
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค า               
               พพิากษา                                                                        
LAW 6502 การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจาก

กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา                                                
LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา       
**LAW 6504 กระบวนการยุตธิรรมส าหรับเด็กและ

เยาวชนชั้นสูง     
LAW 6813 กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง                                 
LAW 6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                

หน่วยกิต 
18 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก                                                                           
LAW 6505  อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย                
**LAW 6506 กฎหมายเกี ยวกับยาเสพย์ติด และวิธ ี 

พิจารณาคดี ยาเสพย์ติด                                                                 
LAW 6507  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา         
LAW 6508  อาชญาวิทยา และทัณฑวทิยาชั้นสูง                      
LAW 6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                                                                    
LAW 6308  กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา                                                     
LAW 6810  สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง                          
LAW 6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง                                           
 

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาเลือก                                                                  
LAW 6505  อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย               
LAW 6506  กฎหมายเกี ยวกับยาเสพยต์ิด และวธิี

พิจารณา  คดียาเสพย์ติด                                                                 
LAW 6507  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา        
LAW 6508  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง                          
LAW 6216  สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                                                                          
LAW 6308  กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา                                                      
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย     
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                        
LAW7099 วิทยานิพนธ์                                                 

12 
12(0-0-36) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                            
LAW7099 วิทยานิพนธ์                                                  

12 
12(0-0-36) 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิาบริหารงานยุติธรรม (แผน ข)                    

  
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กลุ่มวิชาบริหารงานยตุิธรรม (แผน ก แบบ ก 2)             หน่วยกิต                                                                                 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                            48                                                              
1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกติ                                        (10)                                          
LAW 6000 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                (2)(2-0-6) 
LAW 6001 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย                      (2)(2-0-6) 
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                  (3)(3-0-9) 
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                         (3)(3-0-9)                                 

                                                                                       หน่วยกิต              
จ านวนหน่วยกิตรวม                                              49 
1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกติ                                           (4)                                                
LAW 6000 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                  (2)(2-0-6) 
LAW 6001 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย                       (2)(2-0-6) 
 
 

 2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา                                            1 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา              1(1-1-0) 

 2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )                                 9                                            
LAW 6801  นิติปรัชญา                                           3(3-0-9)  
LAW 6802  ปญัหากฎหมายรว่มสมัย                           3(3-0-9)                                            
LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                        3(3-0-9)                                                                      

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                    6                                            
LAW 6801  นิติปรัชญา                                           3(3-0-9) 
LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                        3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาบังคับ                                                    24                        
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค า      3(3-0-9) 
               พพิากษา                                                                        
LAW 6502 การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวน     3(3-0-9) 
               การยุติธรรมทางอาญา                                                
LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยุติธรรมฯ         3(3-0-9) 
LAW 6504 กฎหมายเกี ยวกบัเด็กและเยาวชนชั้นสูง          3(3-0-9) 
LAW 6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย       3(3-0-9) 
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  3(3-0-9)         
LAW 6813 กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง            3(3-0-9)               
LAW 6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                               3(3-0-9)         

กลุ่มวิชาบริหารงานยตุิธรรม (แผน ก แบบ ก 2)                หน่วยกติ 
4. หมวดวิชาบังคับ                                                      24                                
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค า       3(3-0-9) 
               พพิากษา                                                                        
LAW 6502 การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการ 3(3-0-9) 
               ยุตธิรรมทางอาญา                                                
LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-9) 
**LAW 6504 กระบวนการยุตธิรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-9) 
               ชั้นสูง     
LAW 6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย         3(3-0-9)   
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3(3-0-9)                 

  LAW 6813 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาชั้นสูง             3(3-0-9) 
LAW 6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                 3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก                                                      9                     
LAW 6506  กฎหมายเกี ยวกับยาเสพยต์ิด และวธิี             3(3-0-9) 
                   พิจารณาคดี ยาเสพย์ตดิ                                                             
LAW 6507  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมฯ           3(3-0-9)   
LAW 6508  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง               3(3-0-9)   
LAW 6216  สังคมวิทยาทางกฎหมาย                           3(3-0-9) 
LAW 6308  กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา               3(3-0-9)                                 
LAW 6810  สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง              3(3-0-9)    
LAW 6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง                            3(3-0-9)                          

5. หมวดวิชาเลือก                                                      12                       
LAW 6506  กฎหมายเกี ยวกับยาเสพยต์ิดฯ                      3(3-0-9) 
LAW 6507  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3(3-0-9)   
LAW 6508  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง                 3(3-0-9)    
LAW 6216  สังคมวิทยาทางกฎหมาย                             3(3-0-9) 
LAW 6308  กฎหมายระหวา่งประเทศคดีอาญา                 3(3-0-9)                                
LAW6810   สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง            3(3-0-9) 
LAW6811  กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ                     3(3-0-9) 
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง                               3(3-0-9) 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง                3(3-0-9) 
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ                3(3-0-9) 
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ                        3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                         
6LAW 7096 การค้นคว้าอิสระ                                 6(0-0-18) 
การสอบประมวลความรู ้                                                 0 
LAW 7097 ประมวลความรู้                                      0(0-0-0) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                         6 
LAW 7096 การค้นคว้าอิสระ                                     6(0-0-18) 
  การสอบประมวลความรู้                                              0 
LAW 7097 ประมวลความรู้                                        0(0-0-0) 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายภาษีอากร (แผน ก แบบ ก 2) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ก แบบ ก 2)    หน่วยกติ  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 48 จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม 
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                                                               

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 
 (3)(3-0-9) 
(3)(3-0-9) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
 

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                      

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย  

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง                                                           
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค                                                                   
LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษอีากรและ 
              วธิีพิจารณาคดีภาษีอากร                                                                
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร                                                                      
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ                                                       
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษกีารให้                              

18 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ก แบบ ก 2) 
4. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง                                                           
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค 
**LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพจิารณา 
              คดีภาษอีากร                                                         
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร                                                                      
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษกีารให้                              
**LAW6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต                           

หน่วยกิต 
18 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก 
LAW6605 กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 
              และธุรกิจ             
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษ ี                                                               
LAW6607 กฎหมายภาษีส าหรับการปรบัโครงสร้าง 
              องค์กรธุรกิจ                
**LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าดว้ยเครื องมือและ 
              ธุรกรรมทางการเงิน            
LAW6610 ทฤษฎกีฎหมายภาษีเปรียบเทียบ                                                  
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษอีากร                                    
LAW6613 ภาษีสรรพสามิต                                                                         
LAW6614 ภาษีศุลกากร                                                                                
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที เกี ยวกับ 
              ประมวลรัษฎากร              
*LAW6616 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย                                                        

9 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาเลือก 
LAW6605 กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 
              และธุรกิจ             
**LAW6606 การวางโครงสร้างทางภาษี                                                                
LAW6607 กฎหมายภาษีส าหรับการปรบัโครงสร้าง 
              องค์กรธุรกิจ   
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกจิระหว่างประเทศ              
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าดว้ยเครื องมือและ 
              ธุรกรรมทางการเงิน                                                       
LAW6612 ทฤษฎีทางการคลังและภาษอีากร                                    
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที เกี ยวกับ 
              ประมวลรัษฎากร              
LAW6616 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                                                        

12 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

    3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
LAW7099  วิทยานพินธ์                                                 

12 
12(0-0-36) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
LAW7099  วิทยานพินธ์                                                 

12 
12(0-0-36) 

 
 
 
 

 
 
 
 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายภาษีอากร (แผน ข) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ข)    หน่วยกติ  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 48 จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม 
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                                                               

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 
(3)(3-0-9)                                
(3)(3-0-9)                                 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
 

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                      

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 

3. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง                                                         
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค                                                                      
LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษอีากร 
               และวิธพีิจารณาคดีภาษีอากร           
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร                                                            
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษ ี                                                           
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ                                                      
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษกีารให้                                 
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที เกี ยวกับ                 
                ประมวลรัษฎากร 

24 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ข) 
4. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง                                                           
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค 
**LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพจิารณา
คดีภาษีอากร                                                                
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร 
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ                                                      
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษกีารให้                                  
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที เกี ยวกับ                 
                ประมวลรัษฎากร      
**LAW6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต                    

หน่วยกิต 
24 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก       
LAW6605 กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 
              และธุรกิจ     
LAW6607 กฎหมายภาษีส าหรับการปรบัโครงสร้าง 
              องค์กรธุรกิจ            
**LAW6609 กม.ภาษีอากรวา่ด้วยเครื องมือและ 
               ธุรกรรมทางการเงิน          
LAW6610 ทฤษฎกีฎหมายภาษีเปรียบเทียบ                             
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษอีากร                                 
LAW6613 ภาษีสรรพสามิต                                                                              
LAW6614 ภาษีศุลกากร                                                                              
*LAW6616 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย                                                                   

9 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาเลือก 
LAW6605 กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 
              และธุรกิจ             
**LAW6606 การวางโครงสร้างทางภาษี                                                                
LAW6607 กฎหมายภาษีส าหรับการปรบัโครงสร้าง 
              องค์กรธุรกิจ   
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าดว้ยเครื องมือและ 
              ธุรกรรมทางการเงิน                                                       
LAW6612 ทฤษฎีทางการคลังและภาษอีากร                                    
LAW6616 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                    
                                                             

12 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                                  
การสอบประมวลความรู ้                                                   
LAW7097  ประมวลความรู้                                                 

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                                  
การสอบประมวลความรู ้                                                   
LAW7097  ประมวลความรู้                                                 

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

 

 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (แผน ก แบบ ก 2) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระหว่าง

ประเทศแผน ก แบบ ก 2 
   หนว่ยกิต  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 48 จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
(2)(2-0-6) 

 (2)(2-0-6) 
(3)(3-0-9)                                
(3)(3-0-9)                                 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
 

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                      

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรชัญา                                                     
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย              

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง                                           
LAW6702 กฎหมายเครื องหมายการค้า สิ งบ่งชี้ทาง 
              ภูมิศาสตร์และการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม                                    
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย 
              ที เกี ยวข้อง           
LAW6704 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ                               
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ                                                                                    
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                                

18 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระหว่าง
ประเทศแผน ก แบบ ก 2 
4. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง                                           
LAW6702 กฎหมายเครื องหมายการค้า สิ งบ่งชี้ทาง 
              ภูมิศาสตร์และการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม                                    
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย 
              ที เกี ยวข้อง           
LAW6704 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ                             
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ                                                                                    
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                                

หน่วยกิต 
 

18 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก  
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน                  
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน 
              ทางปัญญาระหวา่งประเทศและการระงับ 
              ข้อพพิาทเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา           
LAW6707 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ                                 
LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                          
LAW6709 กฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์                                                                   
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์                                                                                                        

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาเลือก  
 LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน                  
 LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน 
              ทางปัญญาระหวา่งประเทศและการระงับ 
              ข้อพพิาทเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา           
LAW6707 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ                                 
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์      
*LAW6713 การด าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ         
*LAW6714 กฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศ 
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                                                             

12 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
LAW7099 วิทยานิพนธ ์

12 
12(0-0-36) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
LAW7099 วิทยานิพนธ ์

12 
12(0-0-36) 

 
 
 
 
 
 



    
 

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มวชิากฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศ (แผน ข) 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 
กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระหว่าง
ประเทศแผน ข 

     หน่วยกติ     หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 48 จ านวนหน่วยกิตรวม                                                 49 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม                                              
RAM6003 บัณฑิตศึกษา                                                                                  

(10) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 
 (3)(3-0-9)                                
(3)(3-0-9)                                 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต                                                                   
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                                       
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                 
 

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 

  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 

1 
1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                        
LAW6803 บณัฑิตสัมมนาทางกฎหมาย                                                                                                      

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                                                              
LAW6801 นิติปรัชญา                                                     
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย              

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

3. หมวดวิชาบังคับ      
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง                                             
LAW6702 กฎหมายเครื องหมายการค้า สิ งบ่งชี้ทาง 
              ภูมิศาสตร์และการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม                                    
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย 
              ที เกี ยวข้อง           
LAW6704 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ                              
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน 
              ทางปัญญาระหวา่งประเทศและการระงับ 
              ข้อพพิาทเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา       
LAW6709 กฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์                                                                       
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ                                                                                    
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                                                                                 

24 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

กล่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระหว่าง
ประเทศแผน ข 
4. หมวดวิชาบังคับ      
 LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง                                             
LAW6702 กฎหมายเครื องหมายการค้า สิ งบ่งชี้ทาง 
              ภูมิศาสตร์และการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม                                    
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย 
              ที เกี ยวข้อง           
LAW6704 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ                              
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน 
              ทางปัญญาระหวา่งประเทศและการระงับ 
              ข้อพพิาทเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา       
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ                                                                                    
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ  
*LAW6715 กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทาง  
                อิเลคทรอนิกส ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หน่วยกิต 
 

24 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

4. หมวดวิชาเลือก  
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน                    
LAW6707 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ                                
LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                          
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์                                                                                                 

9 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาเลือก  
 LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการ 

ลงทุน                    
LAW6707 กฎหมายธุรกจิระหวา่งประเทศ                                
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์           
*LAW6713 การด าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ 

การค้าระหว่างประเทศ         
*LAW6714 กฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศ  
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย                                                                                                             

12 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                             
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                                  
การสอบประมวลความรู ้                                                   
LAW7097  ประมวลความรู้                                                  

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                             
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                                  
การสอบประมวลความรู ้                                                   
LAW7097  ประมวลความรู้                                                  

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กลุ่มวชิากฎหมายท่ัวไป (แผน ก แบบ ก2) 

  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 

      หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวม 49 
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  

LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                  
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                                       

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 
  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 

*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 
1 

1(1-1-0) 
  3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 

LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

  กลุ่มวิชากฎหมายท่ัวไป (แผน ก แบบ ก 2) 
4. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                       
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
LAW6105 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                              
LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
LAW 6301 หลักกฎหมายระหวา่งประเทศชั้นสูง 
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง  
               อาญา 

หน่วยกิต 
18 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
  5. หมวดวิชาเลือก 

LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
               ชั้นสูง 
LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง 
               ประเทศ 
LAW6802  ปัญหากฎหมายร่วมสมยั        
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                 

12 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

  6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
LAW7099 วิทยานิพนธ ์

12 
12(0-0-36) 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กลุ่มวชิากฎหมายท่ัวไป (แผน ข) 

 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560 

   หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวม 49 
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  

LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย                  
LAW6001 ระเบียบวิธวีิจัยทางกฎหมาย                                                       

(4) 
(2)(2-0-6) 
(2)(2-0-6) 

 
  2. หมวดบังคับบัณฑติศึกษา 

*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา 
1 

1(1-1-0) 
  3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บงัคับร่วม )                                 

LAW6801 นิติปรัชญา                                                  
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 

6 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

  กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป 
4. หมวดวิชาบังคับ 
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                       
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 
LAW6105 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                              
LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
               ชั้นสูง 
LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
LAW 6301 หลักกฎหมายระหวา่งประเทศชั้นสูง 
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง 
               อาญา 

หน่วยกิต 
24 

3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

 
  5. หมวดวิชาเลือก 

LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง 
               ประเทศ 
LAW6802  ปัญหากฎหมายร่วมสมยั        
LAW6810  สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง   
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรยีบเทียบ  
LAW6812  สัญญาและละเมิดชั้นสูง    
LAW6813  กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 
LAW6815  กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งชั้นสูง  
LAW6816  กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ  
LAW6817  กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทยีบ 
LAW6818  กฎหมายอาญาชั้นสูง                                 

12 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 

 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 
3(3-0-9) 

  6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                   
LAW7096  การค้นคว้าอิสระ                                            
การสอบประมวลความรู ้                                                  
LAW7097  ประมวลความรู้                                          

6 
6(0-0-18) 

0 
0(0-0-0) 

 
 

 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 
1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      (2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคม 
      (3) เคารพสิทธิของผู้อื น      
      (4) มีวินัย 
      (5) มีความซื อสัตย์สุจริต 
      (6) มีจิตสาธารณะ 
2.   ด้านความรู้ 
     (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเจตนารมณ์ของกฎหมายในกระบวน

วิชาที ศึกษา 
     (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา        
     (3) มีการศึกษาค้นคว้ากฎหมายใหม่หรือกฎหมายที มีการแก้ไขเพิ มเติม 
     (4) การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) คิดอย่างเป็นระบบและน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้ 

       (2) สามารถบูรณาการความรู้ทางกฎหมายกับศาสตร์อื นๆที เกี ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (3) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) สามารถแสดงทักษะความเป็นผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อื น     
    (2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื น 
    (3) มีความรับผิดชอบในหน้าที  
    (4) รับฟังความคิดเห็นผู้อื นและยอมรับความแตกต่าง 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) สามารถสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพ      
     (2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (3) การรู้เท่าทันสื อและข้อมูลข่าวสาร 
โดยระบุวา่      หมายถึงความรับผิดชอบหลัก 
                   หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
          เว้นว่าง    หมายถึงไม่เกี ยวข้อง  
และแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ข 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

วิชา 

หน
่วย

กิต
 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
LAW6000 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย (2). 


 


       




LAW6001 ระเบียบวธิีวิจัยทางกฎหมาย (2).    


         

LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3              

LAW6102   ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 3               

LAW6103   กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3              

LAW6104   กฎหมายเกี ยวกับองคก์รธุรกิจ  3  
 

          

LAW6105   กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปญัญา 3 


           

LAW6106   กฎหมายแรงงานชั้นสงู 3              

LAW6107   กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 3              

LAW6108   ปัญหาชั้นสงูในกฎหมายธุรกิจ 3 



 

        

LAW6109   กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการเงิน 3              

LAW6110   กฎหมายเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน 3          


  

LAW6112   กฎหมายพาณิชย์นาวี 3    


        

LAW6113   กฎหมายเศรษฐกิจ 3          


  

LAW6118   กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ    3    


        

LAW6201   ปรัชญาและหลกักฎหมายมหาชน 3              

LAW6202   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสงู 3              

LAW6203   กฎหมายปกครองชั้นสูง 3              



    
 

  
 

                            

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

วิชา 

หน
่วย

กิต
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
LAW6204   กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 3 


            

**LAW6205   หลักกฎหมายเกี ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ 3              

LAW6206   กฎหมายการคลังชั้นสงู 3              

LAW6207   กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3              

LAW6211   กฎหมายปกครองฝรั งเศส 3              

LAW6214   กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน 3              

LAW6216   สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3    


        

LAW6301   หลักกฎหมายระหว่างประเทศชัน้สูง 3 


         




LAW6302   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา 3 


          




LAW6303   กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศชั้นสูง 3 


           

LAW6304   กฎหมายทะเล 3              

LAW6305   กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3              

LAW6306   กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 3 


          


LAW6308   กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา 3              

LAW6310   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล 3              

LAW6311   สิทธิมนุษยชน 3              



    
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

วิชา 

หน
่วย

กิต
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
LAW6312   กฎหมายอากาศและอวกาศ 3 


          




LAW6315   กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 3 


           

LAW6316   สัญญาระหว่างประเทศ 3              

LAW6317    กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 3                    
LAW6318    กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป 3     


       

**LAW6401    กฎหมายเพื อการพัฒนา 3              

LAW6402    กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพฒันาเมืองและชนบท 3              

LAW6403    ปัญหาชั้นสงูในกฎหมายสวัสดิการและประกันสงัคม 3              

LAW6404    กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร 3              

**LAW6405    กฎหมายการแข่งขนัทางการค้า 3              

LAW6406    กฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภค 3              

**LAW6407    กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 3              

LAW6408    กฎหมายเกี ยวกับการควบคุมการใช้ที ดิน 3              

LAW6409    กฎหมายเกี ยวกับสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ   3              

LAW6501    นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังค าพิพากษา 3              

 
  

                            



    
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

วิชา 

หน
่วย

กิต
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
LAW6502    การเบี ยงผู้กระท าความผิดออกจากกระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
3   


   


   



LAW6503    สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 


          




**LAW6504   กระบวนการยุติธรรมส าหรับเดก็และเยาวชนชั้นสงู 3              

LAW6505   อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย 3              

LAW6506   กฎหมายเกี ยวกับยาเสพติดและวธิีพิจารณาคด ี
ยาเสพติด 

3              

 
LAW6507   การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3     


       

LAW6508   อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยาชั้นสูง 3     


       

LAW6601   กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง 3              

LAW6602   กฎหมายภาษีการบริโภค 3              

**LAW6603   การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร 3              

LAW6604   หลักการบญัชีภาษีอากร 3              

LAW6605   กฎหมายภาษีส าหรับการค้าระหวา่งประเทศและธุรกิจ 3              

**LAW6606   การวางโครงสร้างทางภาษ ี 3              

                                  



    
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

วิชา 

หน
่วย

กิต
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
LAW6607   กฎหมายภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ 3              

LAW6608   กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ 3              

LAW6609   กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครื องมือและธุรกรรมทางการเงิน 3              

LAW6611   ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้ 3              

LAW6612   ทฤษฏีทางการคลังและภาษีอากร 3              

**LAW6613   ภาษีศุลกากรและภาษสีรรพมิต 3              

LAW6615   หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายเกี ยวกับประมวลรัษฎากร 3              

LAW6616   หลักการบญัชีส าหรับนักกฎหมาย 3    


    


  

LAW6701   กฎหมายลิขสิทธิ์ช้ันสูง 3              

LAW6702   กฎหมายว่าด้วยเครื องหมายการคา้ สิ งบ่งช้ีทาง 
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม 

3             



 
LAW6703   กฎหมายสิทธิบัตรช้ันสูง และกฎหมายที เกี ยวข้อง 3              

LAW6704   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3              

LAW6705   การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน 3               
 ระหว่างประเทศ               

                



    
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

วิชา 

หน
่วย

กิต
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
LAW6706   ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3 
 

   





     ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทเกี ยวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

LAW6707   กฎหมายธรุกิจระหว่างประเทศ 3                
LAW6710   อนุญาโตตุลาการ 3  


   





     

LAW6711   กฎหมายขดักันในทางพาณิชย ์ 3                
LAW6712   กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ 3    


 





     

*LAW6713   การด าเนินคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ 

3    


 


       

*LAW6714   กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ 3 



 




 


   ˜  
*LAW6715  กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3     


       ˜  

LAW6801   นิติปรัชญา 3     








     
LAW6803   บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 3              

LAW6810   สัมมนาปญัหากฎหมายอาญาชั้นสงู 3              

LAW6811   กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ 3              

LAW6812   สัญญาและละเมิดชั้นสูง 3              

LAW6813   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง 3              



    
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

วิชา 

หน
่วย

กิต
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 
LAW6815   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ 3              

LAW6816   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ 3   
 

      




LAW6817   กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ  3        


    

LAW6818   กฎหมายอาญาชั้นสูง 3              

LAW7096   การค้นคว้าอิสระ 6              

LAW7097   ประมวลความรู ้ 0              

LAW7099   วิทยานิพนธ ์ 12              

RAM 6001 ความรู้คู่คณุธรรมส าหรับบณัฑติศกึษา 1                      

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



 

1.  ชื่อ – สกุล นายจตุพร  วงศ์ทองสรรค์  
ประวัติการศึกษา 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 
 LAW 6304 กฎหมายทะเล 
 LAW 6803 (S.3) บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW 3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
 LAW 4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
 LAW 4034 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์. (2558). รายงานการวิจัยเรื อง แนวทางการพัฒนากฎหมายการ
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง (ผู้วิจัยร่วม). เพื อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที อยู่ใน
 ครอบครองของเอกชนเพื อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการสอนระดับ
 บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาบัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ และหลัก
 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง. 
บทความวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศท์องสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  5เดือน
 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
บทความ 
จตุพร  วงศ์ทองสรรค์. (2557). การพิสูจน์หลักเจตนาที จะงดเว้นภายใต้บทบัญญัติเพิ มเติม รัฐธรรมนูญ ฉบับที  8
 โดยผู้ต้องขังหญิง.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 3 ฉบับที  6 พ.ย. – ธ.ค. 2557.หน้า 250-256 .
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

M.C.L. Comparative Law Penns State University U.S.A 2519 
M.S. Political Sciences Mississippi State -University U.S.A 2517 
น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2514 



 

จตุพร  วงศ์ทองสรรค์. (2557). การสอบสวนเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 
3 ฉบับที  6 พ.ย. – ธ.ค. 2557.หน้า232-249.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 

จตุพร  วงศ์ทองสรรค์. (2559). ชะลอการฟ้อง (Suspension of Prosecution) .วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที  2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า 137-147.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
จตุพร  วงศ์ทองสรรค์. (2559). ความชอบธรรมในการใช้กองก าลังต่อกลุ่มรัฐอิสลามในประเทศซีเรีย.วารสาร
 กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที  2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า148-154.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
จตุพร  วงศ์ทองสรรค์. (2559). การควบคุมและคุ้มครองสุนัข The control and protection of dogs. วารสาร

กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5ฉบับที  5 ก.ย.-ต.ค.59.หน้า 918-926.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 



 

2.  ชื่อ – สกุล  นายประเทือง  ธนิยผล 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สค.ม. อาชญวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2530 
น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2521 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 LAW 6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง 
 LAW 6803 (S.5) บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับกฎหมายทั วไป 
 LAW 2006 กฎหมายอาญา 1 
 LAW 3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
 LAW 3038 กฎหมายเกี ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 
 LAW 4048 กฎหมายทหาร 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้ร่วมวิจัย) 
บทความวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศท์องสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  5เดือน
 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
บทความ 
ประเทือง  ธนิยผล.(2557). การลดอาชญากรรมทางเพศข่มขืน และท าร้ายทารุณทางเพศด้วยการตั้งศูนย์ ข้อมูล 
 (ประวัติอาชญากรรมทางเพศ).วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที  6 พ.ศ.2557.หน้า
 382-392.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
ประเทือง  ธนิยผล.(2557). มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชน (ชั้นก่อนฟ้อง). 
 วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที  6  พ.ศ.2557. หน้า 393-401.มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง : กรุงเทพฯ 



 

ประเทือง  ธนิยผล.(2559). ปัญหาการใช้วิธีการเพื อความปลอดภัย "กักกัน" .วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.2559.หน้า 114-121.มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง : กรุงเทพฯ 
ประเทือง  ธนิยผล.(2559). ส่วนคดีนักท่องเที ยว (ศาลท่องเที ยว).วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 
 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.2559 .หน้า 122-136.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  ชื่อ – สกุล  นายจรัล  เล็งวิทยา 

  
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง 

การบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรมชั้นสูง 

ศาลยุติธรรม ไทย 2540 

M.C.J. Criminal Justice Howard University U.S.A. 2532 
เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2521 
น.บ. (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2517 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6803 (S.4) บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื อการพัฒนา 
 LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW 2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน 
 LAW 3001 กฎหมายอาญา 3 
 LAW 4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้วิจัยร่วม)รายงานการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
 กฎหมายในการติดตามทวงหนี้ของเจ้าหนี้ และเพื อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็น 
 แนวทางในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 
 จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน และสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายเพื อการพัฒนา. 
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้
 ของเจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.หน้า 435 - 
 447.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 
 



 

บทความ 
จรัล  เล็งวิทยา.(2559).เจตนาพิเศษในความผิดฐานลักทรัพย์.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปี 5 ฉบับที  2 
 มีนาคม– เมษายน59.หน้า 221-225.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
จรัล  เล็งวิทยา.(2559). “ข้อแตกต่างและเหมือนกันบางประการในความผิด3.ฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายไทย
 และกฎหมายอเมริกัน”.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  2 มีนาคม– เมษายน 59.หน้า 
 226-231.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
จรัล  เล็งวิทยา.(2559).การส่งมอบทรัพย์โดยส าคัญผิด ไทย.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5 
 กันยายน - ตุลาคม59.หน้า 844-856.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
จรัล  เล็งวิทยา.(2559).ถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอก.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5 เดือน
 กันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5.หน้า 857 – 865.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
 



 

4.  ชื่อ – สกุล  นายกิจบดี  ก้องเบญจภุช 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Docteur en droit Droit Public Paris II France 2533 
D.E.A. de  
 

Connaissance  
de Tiers Mondes 

Paris VII France 
 

2532 

D.E.A. de Droit Public Paris II France 2531 
D.E.A. de  Sociologie Paris VII  2530 
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ

บริหาร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2554 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

ไทย 2553 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไทย 2553 
ค.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2553 
น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2520 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
 LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
 LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
 LAW 6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
 LAW 6214 กฎหมายเกี ยวกับเสรีภาพมหาชน 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW 1001 หลักกฎหมายมหาชน 
 LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสภาบันการเมือง 
 LAW 2039 สังคมการเมืองส าหรับนักกฎหมาย 
 LAW 3016 กฎหมายปกครอง (ส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์) 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
นิวัติ  วุฒ,ิกิจบดี ก้องเบญจภุช,ปภาศรี  บัวสวรรค์.(2559). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างท าของ. 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ  (ผู้วิจัยร่วม)  
 
 



 

บทความวิจัย 
นิวัติ  วุฒ,ิกิจบดี ก้องเบญจภุช,ปภาศรี  บัวสวรรค์.(2559). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างท าของ.

วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2559.หน้า 249.
มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ   

บทความ 
กิจบดี  ก้องเบญจภุช.(2559).กฎหมายมหาชน Public Law.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที 2 
 เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.2559 หน้า 192-197.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
กิจบดี  ก้องเบญจภุช.(2559).การสอนกฎหมาย Law teaching .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 
 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.2559.หน้า 198-205.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
กิจบดี ก้องเบญจภุช. (2556). ไม่พัฒนาการศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร. วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที  6 ฉบับที  11 (เดือน มกราคม - มิถุนายน 2556) หน้า 1 - 4. 
 



 

5.  ชื่อ – สกุล  นายสมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Ph.D.  
 

International Relations The University  
of Oklahoma 

U.S.A. 2532 

M.P.A. Public Administration  The University  
of Oklahoma 

U.S.A. 2527 

M.A.  Developing Country Eastern New Mexico U.S.A. 2519 
น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2517 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
 LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 
 LAW 6304 กฎหมายทะเล 
 LAW 6318 กฎหมายเกี ยวกับสหภาพยุโรป 
 LAW 6803 (S.3) บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ 
ระดับปริญญาตรี 
  LAW 4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
  LAW 4031 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 
 LAW 4034 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้วิจัยร่วม)  
ปภาศรี  บัวสวรรค,์สมชาย  กษิติประดิษฐ์,สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการ

ท างานของแรงงานที เป็นคนพิการ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง. (ผู้วิจัยร่วม) 
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้
 ของเจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.หน้า 435 - 
 447.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



 

บทความ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).สถานะทางกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีสหพันธ์ฟุตบอล
 นานาชาติ (FIFA).วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา  ปี3 ฉบับที  6  พ.ศ.2557.หน้า 304-316.
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).สถานะของหมู่เกาะสแปรตลี ย์ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
 ทะเลค.ศ. 1982.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา  ปี3 ฉบับที  6  พ.ศ.2557.หน้า 317-329.
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).ปัญหาสถานะความเป็นรัฐของไต้หวัน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 
 ฉบับที  2 เดือนมนีาคม - เมษายน  พ.ศ.2557.หน้า 155-163.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).สถานะทางกฎหมายของน่านน้ าสากลตามกฎหมายทะเล.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.2557.หน้า 164-174.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหากฎหมายเกี ยวกับระบบของเกาะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
 กฎหมายทะเล ค.ศ.1982.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 
 ฉบับที  5.หน้า 772-785.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหาสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศ.
 วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 ฉบับที  5.หน้า 786-800.
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).ปัญหาสถานะความเป็นรัฐของไต้หวัน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 
 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.2557.หน้า 155-163.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).สถานะทางกฎหมายของน่านน ้าสากลตามกฎหมายทะเล.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.2557.หน้า 164-174.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : 
 กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหากฎหมายเก่ียวกับระบบของเกาะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
 กฎหมายทะเล ค.ศ.1982.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 
 ฉบับที  5.หน้า 772-785.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหาสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศ. 
 วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 ฉบับที  5.หน้า 786-800.
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.  ชื่อ – สกุล  นางสาวมัลลิกา  พินิจจันทร์  
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Doctorat d’ Université   
(MentionTrès Bien)  

Droit International Université de Nice 
 

France 2524 

น.บ. (เกียรตินิยมดี)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2516 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี 
 LAW 6304 กฎหมายทะเล 
 LAW 6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา 
 LAW 6803 (S.3) บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW 1002 หลักกฎหมายเอกชน 
 LAW 4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 
 LAW 4034 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 
 LAW 4036 กฎหมายพาณิชย์นาวี 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้ร่วมวิจัย) 
สุมาลี วงษ์วิฑิต ,มัลลิกา พินิจจันทร์ และคณะ. (2560). แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที น าเสนอ
 ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง.ส านักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
 กิจการคมนาคมแห่งชาติ(ผู้วิจัยร่วม) 
บทความวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศท์องสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  5เดือน
 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
บทความ 
มัลลิกา  พินิจจันทร์.(2559).กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา : เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที  2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า 175-182.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
มัลลิกา  พินิจจันทร์.(2559). ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 
 ฉบับที  2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า 183-191.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ



 

7.  ชื่อ – สกุล  นางสุธินี  รัตนวราห 
  
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

LL.M. Criminal Justice New York University  U.S.A. 
 

2522 

เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑติยสภา ไทย 2514 
น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2513 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6504 กฎหมายเกี ยวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง 
 LAW  6506  กฎหมายเกี ยวกับยาเสพติด และวิธีพิจารณายาเสพติด 
 LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW 3001 กฎหมายอาญา 3 
 LAW 3038 กฎหมายเกี ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
สุธินี รัตนวราห,กัลยา ตัณศิริ ,ประเสริฐ ตัณศิริ. (2557). รายงานการวิจัยเรื อง โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 
  ว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานควบคุม. ทุนวิจัยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 
  พลังงานกระทรวงพลังงาน (ผู้ร่วมวิจัย). เพื อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์  
  พลังงานและผลิตพลังงานควบคุม และเพื อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย.  
บทความ 
สุธินี  รัตนวราห. (2559).ความรับผิดทางอาญาและมาตรการที ศาลมีอ านาจใช้กับเด็กกระท าผิด.วารสาร
 กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5.หน้า 356-365.มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สุธินี  รัตนวราห. (2559). เรื องความผิดฐานพรากผู้เยาว์และการยกความไม่รู้อายุของเด็กเป็นข้อต่อสู้เพื อไม่
 ต้องรับผิด.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5.หน้า 356-365.
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
เกริกก้อง  วุฒิเกษ ,สุธินี  รัตนวราห  และวรานนท์  คงสง.(2559).การตรวจสอบระบบประกอบอาคารชุด
 กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยของ บมจ.ศุภาลัย  การประชุมวิชาการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที  15 วันที  
 11-13 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ หน้า 209 
 



 

ณัฐพล  ทองอ าภา สุธินี  รัตนวราห  และวรานนท์  คงสง.(2559)การวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบใบอนุญาต
 ตรวจสอบอารในเขตเทศบาลต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการ
 สิ งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที  15 วันที  11-13 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ หน้า 
 211 
 
 
 
 
 
 



 

8.  ชื่อ – สกุล  นายสมชาย  กษิติประดิษฐ์ 
  
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Diplôme Universitaire  
de Recherche (DROIT), 
(Mention Tres  
Honorable) 

Droit de 
Dévellopment 

Université de Nice France 
 

2530 

น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2521 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2008 Sec.02   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน  
 LAW2036 สิทธิมนุษยชน 
 LAW3003 Sec.01  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  
  LAW4004 Sec.02  กฎหมายเกี ยวกับการปฏิรูปที ดิน 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ปภาศรี  บัวสวรรค,์สมชาย  กษิติประดิษฐ์,สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการ

ท างานของแรงงานที เป็นคนพิการ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง. (ผู้วิจัยร่วม) 
บทความ 
สมชาย  กษิติประดิษฐ์.(2557).สิทธิคนพิการที จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในสังคม.วารสาร
 รามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์  ปี3 พ.ศ. 2557 ฉบับที 2 .หน้า 15-40.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชาย  กษิติประดิษฐ์.(2557).สิทธิเด็กก่อนและหลังคลอดที จะต้องได้รับการคุ้มครอง.วารสารนิติศาสตร์ปรีดี 
 พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที  2 ฉบับที  4 พ.ค. 57– ก.ค.57.หน้า 7-26.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
สมชาย  กษิติประดิษฐ์.(2559). การคุ้มครองผู้สูงอายุ .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนมกราคม - 
 กุมภาพันธ์ 2559 ปีที  5 ฉบับที  1.หน้า 243-268.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สมชาย  กษิติประดิษฐ์.(2559).บุคคลที แปลงเพศกับสิทธิในการมีครอบครัว.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ปีที  5 ฉบับที  1.หน้า 269.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
ต ารา 
สมชาย กษิติประดิษฐ์.(2557). LAW2036/LAW4063 สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง. ISBN978-616-318-698-0. 
 



 

9.  ชื่อ – สกุล  นางกัลยา  ตัณศิริ  
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

D.S.U. 
 

Diplôme Supérieur de 
L’Université 

Paris II 
 

France 
 

2537 

D.E.D. (Très Honorable) 
 

Diplôme d’ Etudes 
Doctorale 

Paris II 
 

France 
 

2534 

น.ม.   กฎหมายแพ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2526 
น.บ. (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2517 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ 
 LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 LAW6406 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
 LAW 6802  Sec.01 สัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย  
 LAW6803 Sec.01 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ  
 LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW1002 Sec.01 หลักกฎหมายเอกชน 
  LAW2005 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ด้วยซื้อขาย แลกเปลี ยน ให้  
 LAW2040 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ 
  LAW3003 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
สุธินี  รัตนวราห,กัลยา  ตัณศิริ ,ประเสริฐ  ตัณศิริ. 2557).โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์

พลังงานและผลิตพลังงานควบคุม.กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวง
พลังงาน (ผู้ร่วมวิจัย) 

สุมาลี วงษ์วิฑิต,กัลยา  ตัณศิริ และคณะ.(2560).การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื อนไขใบอนุญาตของผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื นความถี  แบบบอกรับสมาชิก.ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช). (ผู้วิจัยร่วม) 

บทความ 
กัลยา  ตัณศิริ. (2559).ผู้บริโภค : CONSUMER .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 
 2559 ฉบับที  5หน้า 890-904.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
กัลยา  ตัณศิริ. (2559).พัฒนาการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กรณีทาส. วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือน
 กันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5.หน้า 905-917.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ



 

10.  ชื่อ – สกุล    นางสาวสุมาลี  วงษ์วิฑิต 
 
 ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

พัฒนบริหารศาสตร- 
ดุษฎีบัณฑิต 

การบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

ไทย 2546 

M.CJ.    Comparative  
Jurisprudence 

Howard University U.S.A. 2534 

เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2525 
น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2524 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6001 Sec.02 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
  LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนาสังคม 
  LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง 
 LAW6802  Sec.01 สัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย  
 LAW6803 Sec.07 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินฯ 
  LAW6812 Sec.01 สัญญาและละเมิดชั้นสูง 
  LAW6812 Sec.02 สัญญาและละเมิดชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2003 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั ง ลาภมิควรได้ 
 LAW4009 Sec.01 กฎหมายเกี ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1 
 LAW4015 Sec.01 กฎหมายพาณิชย์นาวี 
 LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
 LAW4037 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 
 LAW4053 กฎหมายเกี ยวกับคอมพิวเตอร ์ 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
สุมาลี  วงษ์วิฑิต,มัลลิกา  พินิจจันทร์และคณะ. (2560). แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที น าเสนอ 
  ข่าวสารทางการเมืองของ กลุ่มการเมือง.ส านักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
  กิจการคมนาคมแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
สุมาลี วงษ์วิฑิต, สุขสมัย สุทธิบดี, สุนทร เฉลิมสันต์ และแพรวพรรณ หลายปัญญา.(2560). รายงานการวิจัยเรื อง 
 การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการศึกษาตามกรอบความตกลง



 

 อาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ(AFAS) ที มีต่อกฎหมายไทย. ทุนวิจัยกองแผนงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 (หัวหน้าโครงการวิจัย). เพื อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื อพัฒนาการค้าและบริการตามกรอบความ
 ตกลงอาเซียน และเพื อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการสอนระดับ
 บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย. 
สุมาลี วงษ์วิฑิต,กัลยา ตัณศิริ และคณะ.(2560).การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื อนไขใบอนุญาตของผู้
 ประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื นความถี  แบบบอกรับสมาชิก.ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช). (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
สุมาลี วงษ์วิฑิต. (2556). รายงานการวิจัยเรื อง กฎหมายเพื อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโลจิ 
  สติกส์. ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้วิจัย). เพื อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
  กฎหมายเพื อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งเพื อเป็นการพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย 
  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
บทความ  
สุมาลี  วงษ์วิฑิต.(2556).กฎหมายเพื อการพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือก.วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที  6 
 เล่มที  3 ก.ย.-ธ.ค. 56.หน้า 29-48.กรุงเทพ : ส านักงานกิจการยุติธรรม 
เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ และสุมาลี วงษ์วิทิต. (2559). การพัฒนากฎหมายก ากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ. 
 วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ปีที  1 ฉบับที  2 
 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559. 
สุมาลี วงษ์วิทิต. (2555). การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่ม
 ครอบครัวและชุมชน (มาตรา 63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครอง
 เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร. วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที  5 เล่มที  3 ก.ย.-ธ.ค. 55. หน้า 73-
 106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. ชือ่ – สกุล    นายณฐ   สันตาสว่าง 
 
 ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Doctorat de 3 cycle Droit Public Paris I, Panthéon- Sorbornne France 2529 
D.E.A. Droit Public Paris I, Panthéon- Sorbornne France 2522 
Certificate en Droit Droit Administraitif Paris II France 2521 
LL.M. Law New York University U.S.A 2519 
เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2516 
น.บ. (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2515 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
  LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
  LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั งเศส 
  LAW6406 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 LAW6802 Sec.02 สัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย  
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2004 Sec.01 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
 LAW2045 กฎหมายว่าด้วยการเกษตร  
 LAW3012 Sec.01 กฎหมายปกครอง  
 LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  
 LAW4010 Sec.01 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ณฐ  สันตาสว่าง.(2560).ปัญหาการค้ามนุษย์กับกระบวนการยุติธรรมของไทย.มหาวิทยาลัยรามค าแหง:กรุงเทพฯ 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,จรัล  เลง็วิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญาวัฒนรุ่ง, 
 จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์,ธีรนิติ์
 เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้ของ
 เจ้าหนี้.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้วิจัยร่วม)  
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,จรัล  เลง็วิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญาวัฒนรุ่ง, 
  จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์,ธีรนิติ์ 
  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้ของ 



 

  เจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.หน้า 435 -  
  447.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
บทความ 
ณฐ  สันตาสว่าง.(2559).การกระท าทางรัฐบาลและการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง.วารสารกฎหมาย 
 ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 ฉบับที  5.หน้า 801-821.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
ณฐ  สันตาสว่าง.(2559).การลงประชามติกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 ฉบับที  5.หน้า 822-843.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 



 

12. ชื่อ – สกุล    นางภูริชญา  วัฒนรุ่ง 

 
 ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Doctorat d’  Université 
de Droit         

Droit  Public Paris I France 2526 

น.บ. (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2518 
 
ต าแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
 LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
 LAW6211 กฎหมายปกครองฝรั งเศส 
 LAW6803 Sec.02 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน  
ระดับปริญญาตรี 
 LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 
  LAW3043 กฎหมายเกี ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย   
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณฎัฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้วิจัยร่วม)  
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์,
 ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้ของ
 เจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.หน้า 435 -  
 447.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
บทความ 
ภูริชญา  วัฒนรุ่ง. (2557).การกระท าของรัฐบาล.วารสารรฐัสภาสาร.ปีที  62 ฉบับที  2 เดือน ก.พ.57.หน้า100-
 111. .ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ 
ภูริชญา  วัฒนรุ่ง. (2557).ค าพิพากษาในนิติรัฐต้องสอดคล้องกับความยุติธรรมตามธรรมชาติ.วารสารรัฐสภาสาร. 
 ปีที 62 ฉบับที  1 เดือน ม.ค. 57.หน้า 101-107. .ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ 



 

 

บทความ 
ภูริชญา  วัฒนรุ่ง. (2556).รัฐกับกฎหมายในรัฐฟาสซิสต์นาซี.วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย
 ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที  2 ฉบับที  1 ส.ค.56-ต.ค.56. หน้า 51-64. : กรุงเทพฯ 
ภูริชญา  วัฒนรุ่ง. (2556).รัฐไทยในยุคความยุติธรรมสองมาตรฐาน.รัฐสภาสาร ปีที่ 61 ฉบับที่ 10 เดือนต.ค. 
 56.หน้า 9-14.ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ 
ภูริชญา  วัฒนรุ่ง. (2556).กฎเกณฑ์ของกฎหมายเป็นเครื่องบ่งบอกชี วัดคุณธรรม.รัฐสภาสาร ปีที  61 ฉบับที  1 
 เดือนพ.ย. 56.หน้า118-126.ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ 
ภูริชญา  วัฒนรุ่ง. (2556).พื นฐานความคิดท่ีมาของกฎหมายที่ดีในนิติรัฐปรัชญากฎหมายธรรมชาติกรีกและ
 ปรัชญาสโตอิคโรมัน.รัฐสภาสาร ปีที  61 ฉบับที  12 เดือนธ.ค. 56.หน้า74-90.ส านักงานเลขาธิการสภา
 ผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ 



 

13. ชื่อ – สกุล    นางสาวปภาศรี  บัวสวรรค์ 

ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
น.ด. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2549 
น.ม นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2540 
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2532 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW6702 กฎหมายว่าด้วยเครื องหมายทางการค้า สิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2012 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 
 LAW2044 กฎหมายเกี ยวกับการปฏิรูปที ดิน 
 LAW4004 Sec.02 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 
  LAW4007 Sec.02 นิติปรัชญา   
ผลงานทางวิชาการ 
บทความ 
ปภาศรี  บัวสวรรค,์สมชาย  กษิติประดิษฐ์,สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการ 
  ท างานของแรงงานที เป็นคนพิการ.มหาวิทยาลัยรามค าแหง:กรุงเทพฯ(หัวหน้าโครงการวิจัย)   
นิวัติ  วุฒ,ิกิจบดี ก้องเบญจภุช,ปภาศรี  บัวสวรรค์.(2559). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างท าของ.

กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง. (ผู้วิจัยร่วม)  
ปภาศรี  บัวสวรรค์. (2557).มาตรการทางกฎหมายด้านแรงงานต่างด้าวกรณีเปิดเสรีอาเซียน.กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
บทความวิจัย 
ปภาศรี  บัวสวรรค์.(2557).มาตรการทางกฎหมายด้านแรงงานต่างด้าวกรณีเปิดเสรีอาเซียน.บทบัณฑิตย์ เล่มที  70 

ตอนที  4 ธ.ค.57.หน้า19-45.เนติบัณฑิตยสภา :กรุงเทพฯ (ISSN 0857-2992) 
นิวัติ  วุฒ,ิกิจบดี ก้องเบญจภุช,ปภาศรี  บัวสวรรค์.(2559). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างท าของ.

วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2559.หน้า 249.
มหาวิทยาลัยรามค าแหง:กรุงเทพฯ 

ปภาศรี  บัวสวรรค์. (2561).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการท างานของแรงงานที เป็นคนพิการ.บทบัณฑิตย์ 
เล่มที  70 ตอนที  4 ธ.ค.57.หน้า19-45.เนติบัณฑิตยสภา :กรุงเทพฯ (ISSN 0857-2992) 

ต ารา 
ปภาศรี  บัวสวรรค์.(2558).กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1 (LAW 4009)ปี 2556.พิมพ์ครั้งที  3  
 พ.ศ.2558.ISBN: 978-616-318-728-4.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 



 

14.  ชื อ – สกุล   นายสุเมธ  จานประดับ 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2538 
เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2520 
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2519 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW 2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 
  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 
 LAW 3015 กฎหมายธุรกิจ 2 
 LAW 4005 หลักวิชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 
 LAW 4017 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน. มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ.(ผู้ร่วมวิจัย) 
สุเมธ  จานประดับ. (2560).ปัญหากฎหมายเกี ยวกับส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที ประกันวินาศภัย.มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง:กรุงเทพฯ 
บทความวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศท์องสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบบัที  5เดือน
 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
บทความ 
สุเมธ  จานประดับ. (2559).การกู้ภัยทางทะเล.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที  1 มกราคม-
 กุมภาพันธ์ 59.หน้า 175-178.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
สุเมธ  จานประดับ. (2559).การรับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัยทางทะเล.วารสารกฎหมายฉบับบัณฑิตศึกษา
 ปี 5 ฉบับที  1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 59.หน้า 179-183.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
 
 
 



 

15.  ชื่อ – สกุล   นางจุฑามาศ  นิศารัตน์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ม. กฎหมายแพ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2524 
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2514 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW 6001 Sec.01 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
  LAW 6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 
  LAW 6408 กฎหมายเกี ยวกับการควบคุมการใช้ที ดิน 
ระดับปริญญาตรี 
  LAW 2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 
  LAW 2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี ยน ให้ 
  LAW 4043 กฎหมายเกี ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  LAW 4044 กฎหมายเกี ยวกับการปฏิรูปที ดิน 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
จุฑามาศ  นิศารัตน์. (2560).การประยุกต์หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าในการวิเคราะห์และการตีความ 
        กฎหมาย.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง.มหาวิทยาลัยรามค าแหง  : กรุงเทพฯ 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน. มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ.(ผู้ร่วมวิจัย) 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้วิจัยร่วม)  
บทความวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศท์องสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บคุคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  5เดือน
 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์,



 

 ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้ของ
 เจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.หน้า 435 -  
 447.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
บทความ 
จุฑามาศ  นิศารัตน์.(2559).การปฏิรูปที ดินของไทย เกาไม่ถูกที คัน .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี ฉบับที  1 
 มกราคม-กุมภาพันธ์ 59.หน้า 91-100.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
จุฑามาศ  นิศารัตน์.(2559).การแย่งชิงทรัพยากรที ดิน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที  1 
 มกราคม-กุมภาพันธ์ 59.หน้า 101-109.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
จุฑามาศ  นิศารัตน์.(2557).กฎหมายผังเมืองกับการแก้ปัญหาน้ าท่วมภัยแล้งตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ
 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว .วารสารรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์  ปี 3 พ.ศ.2557 ฉบับที  2. หน้า 1-14.
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
จุฑามาศ  นิศารัตน์.(2557).การปฏิรูปที ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ (กับถุงกล้วยแขกพระพะยอม).วารสาร
 กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที  6 พ.ศ.2557.หน้า176-185.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
 
 
 



 

16.  ชื่อ – สกุล   นายประเสริฐ  ตัณศิริ 

 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

D.S.U. Sociologie du droit Paris II France 2535 
LL.M. Commercial Law University of 

California (Berkeley) 
U.S.A. 2517 

น.บ. (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2519 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW6801 Sec.01 นิติปรัชญา 
 LAW6801 Sec.02 นิติปรัชญา 
 LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2010 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า   
 LAW2037 สังคมวิทยาทางกฎหมาย  
 LAW2040 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ  
 LAW4007 Sec.01 นิติปรัชญา 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
สุธินี รัตนวราห, กัลยา ตัณศิริ, ประเสริฐ ตัณศิริ, ภัทระ ลิมป์ศิระ (2557) โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
 การอนุรักษ์พลังงาน และผลิตพลังงานควบคุม. สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง.กรมพัฒนา
 พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ผู้วิจัยร่วม) 
บทความ 
ประเสริฐ  ตัณศิริ. (2559).เด็ก เยาวชน ผู้เยาว์ ผู้ใหญ่ตามนัยของกฎหมาย.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา 
 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5 ครั้งที  1.หน้า 866-876.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
ประเสริฐ  ตัณศิริ. (2559).ปัญหาบทบัญญัติและการใช้กฎหมายขายฝาก.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา 
 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5 ครั้งที  1.หน้า 878 – 899.มหาวิทยาลัยรามค าแหง :
 กรุงเทพฯ 
 
 
 
 



 

17.  ชื่อ – สกุล   นางสุขสมัย  สุทธิบดี 
 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2533 
ประกาศนียบัตร บริหารงานระดับสูง ทบวงมหาวิทยาลัย ไทย 2541 
ประกาศนียบัตร การบริหารงานกระบวนการ 

ยุติธรรมชั้นสูง 
ศาลยุติธรรม ไทย 2542 

น.บ. (เกียรตินิยมดี)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2519 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW6401 กฎหมายเพื อการพัฒนาสังคม 
 LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 LAW6803 Sec.04 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกกฎหมายเพื อการพัฒนา 
 LAW6803 Sec.05 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
สุมาลี  วงษ์วิฑิต,สุขสมัย  สุทธิบดี,ธนสร  สุทธิบดี และจักรวาล  กลีบบัว. (2560).การเตรียมความพร้อมรองรับ
 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการศึกษาตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้า
 บริการ (AFAS) ที มีต่อกฎหมายไทย.กองแผนงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ (ผู้ร่วมวิจัย) 
บทความ 
ปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559).มาตรการทางกฎหมายเพื อรองรับอนุสัญญาต่อต้านการ
 ทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื นที โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที ย  ายีศักดิ์ศรี.วารสารดุษฎี
 บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ปีที  6 
 ฉบับที  2 พฤษภาคม 2559, 150-175. 
อัครเดช มณีภาค และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559). แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเครื องส าอางของประเทศไทย. 
 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎี- บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง, ฉบับพิเศษ มกราคม 2559, 17-23. (ISSN 2229-1148) 
สุกิจ พูนศรีเกษม และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559). การพัฒนากระบวนพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
 การเมือง,วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ฉบับพิเศษ มกราคม 2559, 53-65.(ISSN 2229-1148) 
สมนึก เขมทองค า และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559). การพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญาของไทย. วารสารดุษฎี
 บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ฉบับ
 พิเศษ มกราคม 2559, 97-109.(ISSN 2229-1148)  



 

18.  ชื่อ – สกุล   นายจรัญ  โฆษณานันท์ 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

LL.M.  Human Rights Sydney University Australia 2526 
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   ไทย 2518 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW6801 Sec.01 นิติปรัชญา 
 LAW6801 Sec.02 นิติปรัชญา 
 LAW6311 สิทธิมนุษยชน 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW3033  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
 LAW4007 Sec.02  นิติปรัชญา     
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้
 ของเจ้าหนี้.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้วิจัยร่วม)  
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.หน้า 
 435 - 447.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
บทความ 
จรัญ  โฆษณานันท์.(2559).แนวคิดพฤติกรรมนิยมในอ านาจตุลาการ.วารสารรัฐสภาสาร ปีที  64 ฉบับที  11 เดือน
 พฤศจิกายน 2559.หน้า 29 – 45.ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ(ISSN 0125-0957) 
จรัญ  โฆษณานันท์.(2560).นิติปรัชญาแนวเสรีก้าวหน้าของโรแนลด์ดวอร์กิ้น (Ronald Dworkin) : กฎหมายและ

 การใช้กฎหมายบนรากฐานแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และภารดรภาพทางศีลธรรม.วารสารรัฐสภาสาร ปี
 ที  65 ฉบับที  4 เดือนเมษายน 2560.หน้า 9-50.ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ  

  (ISSN 0125-0957) 
ต ารา 
จรัญ  โฆษณานันท์.(2559).สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมายและความเป็นจริงทางสมคม.พิมพ์
 ครั้งที  3,นิติธรรม: กรุงเทพฯ 



 

19.  ชื่อ – สกุล   นางพิมพ์ใจ  รื่นเริง 
 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

LL.M. General Tulane University U.S.A. 2529 
เนติบัณฑิตไทย Commercial Law เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2525 
น.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2523 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 LAW6104 กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ 
 LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ     
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2001 Sec.02  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 
 LAW2009 Sec.02  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า 
 LAW3002 Sec.01  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน จ ากัด 
  LAW4051 กฎหมายภาษีท้องถิ น 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
พิมพ์ใจ  รื นเริง. (2560).การบังคับมาตรการทางจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย.
 ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง.กรุงเทพฯ 
บทความ 
พิมพ์ใจ  รื นเริง. (2559).ฎีกาวิเคราะห์ เรื อง ข้อสัญญาที ไม่เป็นธรรม.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือน
 กันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 ฉบับที  5.หน้า 388-401.กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พิมพ์ใจ  รื นเริง. (2559).ผู้มีสิทธิได้รับที ดินจากการปฏิรูปที ดินเพื อเกษตรกรรม.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที  5 ฉบับที  5.หน้า 402-417.กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 



 

20.  ชื่อ – สกุล   นางวิณัฏฐา  แสงสุข 
 
ประวัติการศึกษา 
 

  วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ) 
 

นิติศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 
 

2553 
 

LL.M. International and 
Comparative Law 

Chicago-Kent College of  
Law (IIT) 

U.S.A 2549 
 

Certificate English legal Methods University of Cambridge U.K. 2552 
น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2544 
เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2537 
น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2536 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 
ระดับปริญญาตรี  
 LAW2011 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า 
 LAW3009 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
วิณัฏฐา  แสงสุข. (2559).ปัญหากฎหมายอันเกี ยวด้วยเด็กเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์
 เมื อชายหรือหญิงถึงแก่ความตาย.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ(ผู้วิจัยร่วม)  
วิณัฏฐา  แสงสุข. (2557).ปัญหากฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย.มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง : กรุงเทพฯ 
วิณัฏฐา  แสงสุข,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,รัฐศักดิ์พิศุทธางกูร,ฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง,ภัทรวรรณ  ทองใหญ่.(2556).
 การศึกษาเพื อแสวงหาค าตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 พุทธศักราช 2550.ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กรุงเทพฯ 
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์



 

 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.หน้า 
 435 - 447. มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ  
วิณัฏฐา  แสงสุข. (2556).ปัญหากฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย.วารสาร
 ฉบับพิเศษ การประชุมสัมมนาวิชาการ –วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที  7 “การพัฒนาท้องถิ นอย่าง ยั งยืน 
 เพื อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 7 ธ.ค. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.2 .หน้า 463-473.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : อุตรดิตถ์ 
วิณัฏฐา แสงสุข. (2560). ปัญหากฎหมายอันเกี ยวด้วยเด็กที เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 เมื อชาย หรือหญิงคู่สมรสถึงแก่ความตาย (เรื องเต็มการประชุมทางวิชาการครั้งที  55 ของมหาวิทยาลัย
 เกษตรศาตร์ เล่ม 3 ระหว่างวันที  31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
 



 

21.  ชื่อ – สกุล   นายพัฒนะ  เรือนใจดี 
 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

ไทย 2537 

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2537 
น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2533 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท  
 LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
 LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง 
 LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ      
 LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง                   
ระดับปริญญาตรี 
 LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 
 LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ 
 LAW3052 กฎหมายระบบพรรคการเมือง 
  LAW3054 กฎหมายเกี ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
พัฒนะ เรือนใจดี.(2560).การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติท้องถิ น : กรณีศึกษาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลก่อเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขื องใน จ.อุบลราชธานี.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ:ชัยภูมิ (ผู้วิจัยร่วม) 
บทความวิจัย 
พัฒนะ เรือนใจดี.(2560).การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติท้องถิ น : กรณีศึกษาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลก่อเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขื องใน จ.อุบลราชธานี.วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที  18 ฉบับที  1 
 ประจ าเดือนมกราคม – เมษายน 2561(วารสารTCI กลุ่ม 1ISBN : 1513-5845) (ผู้วิจัยร่วม) 
บทความ 
พัฒนะ เรือนใจดี. (2559). ข้อสังเกตบางประการเกี ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง. วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 (เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559) หน้า 347 - 354.คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พัฒนะ เรือนใจดี. (2559). ข้อคิดบางประการจากรัฐธรรมนูญชั วคราว พ.ศ.2557. วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 (เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559) หน้า 335 - 346.คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



 

 
 
Pattana  Reonchaidee.(2018).Some observation on the Constitution of the Kingdom of 
 Thailand,B.E.2560(2017).International Journal of Management and Economics.Vol. I No.28 
 September-2018.Chetan Publications Aurangabad-India.(ISSN : 2231-4687) 
พัฒนะ เรือนใจดีและ มารุตพงศ์  มาสิงห์.(2560).ข้อสังเกตบางประการเกี ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ.
 2560.วารสารรัฐสภาสาร.ปีที 65 ฉบับที  12. เดือน ธันวาคม 2560หน้า 7-26 (ISBN : 1513-5845) 
พัฒนะ เรือนใจดีและ มารุตพงศ์  มาสิงห์.(2560).ข้อสังเกตบางประการเกี ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
 รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560.วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ น คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที 1 ฉบับที  2. เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560หน้า 1-28 (ISSN : 
 2586-8802) 
พัฒนะ เรือนใจดี.(2557).ข้อคิดบางประการจากธรรมนูญชั วคราว พ.ศ.2557.วารสารรัฐสภาสารปีที  62 ฉบับที 12 
 เดือนธันวาคม 2557.หน้า 9 – 23.ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :กรุงเทพ (วารสารTCI กลุ่ม 3 
 ISBN : 0125-0957) 
 
 
 



 

22.  ชื่อ – สกุล   นายประโมทย์  จารุนิล 

 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2548 
น.บ. 
 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2520 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : รองศาสตราจารย์ 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท  
 LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 
   
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 
 LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน 
 LAW3038 กฎหมายการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
สุมาลี  วงษ์วิฑิต,ประโมทย์  จารุนิล และคณะ. (2560).โครงการศึกษาผลกระทบจากการด าเนินงานของส านักงาน
 คณะกรรมการกิจการๆกระจายเสียง,กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในพื้นที  3 จังหวัด
 ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560.ทุนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 แห่งชาติ: กรุงเทพ (ผู้วิจัยร่วม) 
บทความ 
ประโมทย์  จารุนิล.(2557).การห้ามมีทนายความแก้คดีแทนจ าเลยในการพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและ
 ครอบครัว .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปีที  3 ฉบับที  6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557.
 หน้า 186-197.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ  
ประโมทย์  จารุนิล.(2557).สัญญาทางปกครอง .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปีที  3 ฉบับที  6 เดือน
 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557.หน้า 198-206.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23.  ชื่อ – สกุล   นายธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์ 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2556 
ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่นที  1) 

ไทย 
 

2547 
 

เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2544 
น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2041 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ  
 LAW3006  Sec.02 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
 LAW3008  Sec.01 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
 LAW3036  ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 LAW4073  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 
ระดับปริญญาโท  
 LAW 6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
วิณัฏฐา  แสงสุข,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร,ฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง,ภัทรวรรณ  ทองใหญ.่(2556).
 การศึกษาเพื อแสวงหาค าตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 พุทธศักราช 2550.ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กรุงเทพฯ 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ(ผู้วิจัยร่วม)  
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตาม
 ทวงหนี้ของเจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.
 หน้า 435 - 447. มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ  
 
 
 



 

บทความ 
ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,สลิล  สิรพิทูร. (2559).การแปลงสัญชาติ Naturalization.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5 ครั้งที  1.หน้า 378-387.มหาวิทยาลัยรามค าแหง: 
 กรุงเทพฯ  



 

24.  ชื่อ – สกุล   นายพันธ์เทพ  วิทิตอนันต์ 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ด. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2556 
รป.ศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
ไทย 

 
2550 

น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2540 
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไทย 2536 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW1001 Sec.02 หลักกฎหมายมหาชน 
 LAW2004 Sec.01 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
 LAW4007 Sec.03 นิติปรัชญา 
 LAW3046 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  LAW4052 การใช้และการตีความกฎหมาย 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6803 Sec.2 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย 
  LAW 6402 กฎหมายเกี ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท 
  LAW 6404 กฎหมายเกี ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์. (2559).กฎหมายเพื อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษาของนักศึกษาพิการใน 
  สถาบันอุดมศึกษา.ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์.(2558).กฎหมายเพื อการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ ประเทศ
 ไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน.ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์. (2558).การจัดท าข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 เกี ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์. (2556).การศึกษาเพื อแสวงหาค าตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญ
 แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  
บทความ 
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2557). พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ ผู้ทรงมีส่วนส าคัญในการวางบรรทัดฐานและ
 แนวความคิดทางกฏหมายที ส่งผลต่อการปฏิรูประบบกฎหมายไทย.วารสารรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์ 
 ปี 3 ฉบับที  1 ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ.2557, หน้า 1-9. 



 

พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ (2558). “กฎหมายเพื อการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
 ประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที  
 18 ฉบับ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 หน้า 127-145 
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2558). Design and Investigation of Compressor-less Cooling System used for 
 Automotive Application. วารสารวิชาการโรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า ปีที  13 (เดือนมกราคม 
 - ธันวาคม 2558) หน้า 101-112. 
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2558). การจัดท าข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 เกี ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งที  
 5. ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี- นครินทรวิโรฒ เมื อวันที  3 กันยายน 2558 .หน้า 285-298. 
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์.(2558).บทคัดย่อเอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติทางชีวภาพ 
 Biomedical Engineering International Conference BMEicon 2015 งานวิจัย เรื อง 
 “Conceptual Design of the Electrotherapeutic Device for Blood Viscosity Attenuation”
 ณ พัทยาและเกาะเสม็ด (Pattaya & Samet Island (Koh Samet), Thailand จัดโดย IEEE 
 Thailand Section เมื อวันที  25-27 พฤศจิกายน 2558 
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2559).เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ เรื อง Law for the 
 Promotion and Photection of the Right to Education of Students with Disabilitties in the 
 University จัดโดย IEEE Thailand Section เมื อวันที  12-14 ตุลาคม 2559 การประชุมระดับ
 นานาชาติ 
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2560). กรอบแนวความคิดในการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที เกี ยวข้องกับมนุษย์พ.ศ. 
 .... วารสารรามค าแหงฉบับนิติศาสตร์ ปีที  6 ฉบับที  1 ม.ค.-30 มิ.ย. 60. หน้า 53-76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25.  ชื่อ – สกุล   นางสาวสลิล  สิรพิทูร 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2556 
LL.M.in International 
Legal Studies 

 Washington Collage of 
Law, American  
University, Washington D.C 

U.S.A. 
 

2542 

น.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2538 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 LAW6000 Sec.01 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
 LAW6104 กฎหมายเกี ยวกับองค์กรธุรกิจ   
 LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย  
 LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์ 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW2016 กฎหมายธุรกิจ 
 LAW2041 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 
 LAW3015 กฎหมายธุรกิจ 2 
 LAW4006 Sec.01  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 
    LAW4056 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ(ผู้วิจัยร่วม)  
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตาม
 ทวงหนี้ของเจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.
 หน้า 435 - 447. มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ  
 
 



 

บทความ 
ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,สลิล  สิรพิทูร. (2559).การแปลงสัญชาติ Naturalization.วารสารกฎหมาย ฉบับ
 บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที  5 ครั้งที  1.หน้า 378-387.มหาวิทยาลัยรามค าแหง: 
 กรุงเทพฯ 
พรพรหม  อินทรัมพรรย์,สลิล  สิรพิทูร.(2558).กรณีการกลับหลักกฎหมายตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 
 16 วรรคสี เดิม โดยแก้ไขเพิ มเติม มาตรา 19/1 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ มเติมพระธรรมนูญศาล
 ยุติธรรมพิมพ์ครั้งที 1.พ.ศ.2558.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับ
 ที  5.หน้า 329 -334.มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ 
 



 

26.  ชื่อ – สกุล   นายพรพรหม  อินทรัมพรรย์ 

 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2556 
LL.M. นิติศาสตร์ Case Western Reserve  

University, Ohio 
U.S.A. 

 
2544 

น.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2541 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6000 Sec.01 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย 
  LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 
  LAW6710 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 
 LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับกฎหมายทั วไป 
 LAW3014 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 
 LAW3004 Sec.02 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
 LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวง
 หนี้ของเจ้าหนี้.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ(ผู้วิจัยร่วม)  
บทความวิจัย 
แพรวพรรณ  หลายปัญญา,ทิวากร  อังศุธารางกูร,วิณัฎฐา  แสงสุข,จรัล  เล็งวิทยา,จุฑามาศ  นิศารัตน์,ภูริชญา 
 วัฒนรุ่ง,จรัญ  โฆษณานันท์,ณฐ  สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล  สิรพิทูร,พรพรหม  อินทรัมพรรย์
 ,ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์  เตชะมา,Frederick Ceely.(2559).ปัญหากฎหมายในการติดตาม
 ทวงหนี้ของเจ้าหนี้.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที  5 ฉบับที  5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559.
 หน้า 435 - 447. มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ  
 
 
 



 

บทความ 
PattharaLimsira ,Pornprom  Indrambarya. (2558). “Leveraging on Enhance E-Book on Legal 
 Systems to Promote Cross-Border Legal Education in Support of the ASEAN 
 Community: Thailand’s Perspective.วารสารบทบัณฑิต เล่มที  71 ตอนที  2  พิมพ์ครั้งที  1 ฉบับ
 เดือนเมษายน - มิถุนายน  2558 หน้า 350-369.มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ  
พรพรหม  อินทรัมพรรย์,สลิล  สิรพิทูร. (2559).กรณีการกลับหลักกฎหมายตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 
 16 วรรคสี เดิม โดยแก้ไขเพิ มเติม มาตรา 19/1 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ มเติมพระธรรมนูญศาล
 ยุติธรรมพิมพ์ครั้งที 1.พ.ศ.2558.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 
 ฉบับที  5.หน้า 329 -334.มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ 
ต ารา 
พรพรหม อินทรัมพรรย์.(2560).พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (LAW 3004).พิมพ์ครั้งที  2.ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
 รามค าแหง.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ (ISBN 9786164147195) 



 

27.  ชื่อ – สกุล   นางสาวมณทิชา  ภักดีคง 

 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2555 
LL.M. กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2549 
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 2548 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6405 กฎหมายการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW1003 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 
 LAW2001 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 
 LAW2005 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี ยน ให้ 
  LAW2008 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(หัวหน้าโครงการวิจัย) 
บทความวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศท์องสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  5เดือน
 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
บทความ 
มณทิชา  ภักดีคง.(2558). Stepping Towards AEC and Fair Competitive Drive (Proceedings of 
 Ramkhamhaeng University .Internation Research Conference 2015 September 2-3-
 2015pp.55-61 
ต ารา 
มณทิชา  ภักดีคง.(2560).กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน ให้.พิมพ์ครั้งที  2.ส านักพิมพ์
 มหาวิทยาลัย.รามค าแหง.มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ (ISBN 9786164143081) 



 

28. ชื่อ – สกุล   นางสาวดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

DOCTOR OF 
PHILOSOPHY LAW 

LAW UNIVERSITY OF 
ABERDEEN ; UK 

UK 2558 

 LL.M.  INTERNATIONAL TRADE 
AND COMMERCIAL LAW 

UNIVERSITY OF 
DURHAM ; UK 

UK 2550 

เนติบัณฑิตไทย กฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2546 
น.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ไทย 2544 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6110 กฎหมายเกี ยวกับอุสาหกรรมและการลงทุน 
  LAW6118 กฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
 LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ  
ระดับปริญญาตรี 
  LAW3003 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 
 LAW4005 Sec.02 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 
 LAW4010 Sec.01 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 LAW4010 Sec.02 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 LAW4017 Sec.01 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง.(ผู้ร่วมวิจัย) 
บทความวิจัย 
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา  พินิจจันทร์,จตุพร  วงศท์องสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์, 
 สุเมธ จานประดับ,ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
 บุคคลที อยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที  5เดือน
 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามค าแหง : กรุงเทพฯ 
 
 



 

บทความ 
ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ.(2558). The Rotterdom Rules: A Lifeboat Safeguarding Maritime Shipping 
 for ASEAN (Proceedings of  Ramkhamhaeng University .Internation Research  Conference 
 2015 September 2-3,2015pp.47-59) 
ต ารา 
ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ.(2560).กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล(LAW4070).พิมพ์ครั้งที 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.มหาวิทยาลัยรามค าแหง: กรุงเทพฯ(ISBN: 978-616-414-667-9) 
 



 

29.  ชื่อ – สกุล   นายฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา 

 
ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Docteur en droit 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

กฎหมายมหาชน Universite Toulouse I-
Capitole, France 

France 
 

2557 

Master II-Droit public 
fundamental 

กฎหมายมหาชน Universite Toulouse I-
Capitole, France 

France 
 

2555 

Diplome d’etudes 
francaises 

 Institut de Touraine France 
 

2554 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไทย 2553 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ ดร. 
ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
 LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 
 LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
 LAW2007 กฎหมายอาญา 2 
 LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 
ระดับปริญญาโท 
  LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา.(2560).การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง.สถาบันปกเกล้า:กรุงเทพฯ 
บทความวิจัย 
ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา.(2560).การประกันความมั นคงแห่งรัฐธรรมนูญ.วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที  7 ฉบับที  2 มกราคม – มิถุนายน 2560. (ISSN : 2286-6965) 
บทความ 
ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา.(2560).รูปแบบการสถาปนารัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาญา
 จักรไทย,Liber amicorum Vishnu Varunyou, ส านักพิมพ์นิติธรรม : กรุงเทพฯ  
ต ารา 
ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา.(2559).กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบ
 ประชาธิปไตย,ส านักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ (ISBN : 9786162694462) 
 
 
 



 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา (สกอ.บังคับทุกหลักสูตรต้องระบุ) 
 
  ปีที  1 มีความรู้ ความเข้าใจในพ้ืนฐานของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที เกี ยวข้องกับกฎหมาย 
 ในแต่ละด้าน เช่นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน    
 ปีที  2 มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติกฎหมายโดยพิจารณาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง 
  กฎหมาย หรือศาสตร์อื นๆที เกี ยวข้อง และทราบถึงปัญหากฎหมายที เกิดขึ้นรวมถึง 
  แนวทางของภาคปฏิบัติในการด าเนินการต่อปัญหากฎหมายที ได้เกิดข้ึน   



 

 


