มคอ. 2
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 49 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรไม่ตากว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาทีใช้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างประเทศ ทีฟังและอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอืน ๆ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอืนทีมีข้อตกลงความร่วมมือ

6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา..........ปีการศึกษา ..........................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2560
 ทีประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
วาระที 4.1 ครั้งที 8/2560 เมือวันที 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
 ทีประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
วาระที 4.60 ครั้งที 4/2560 เมือวันที 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
 สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมือวันที...............เดือน......................พ.ศ..........................
 สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมือวันที...............เดือน......................พ.ศ..........................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ว่าเป็นหลักสูตรทีมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปี พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ตุลาการ
พนักงานอัยการ
ตารวจ
พนักงานฝ่ายปกครอง
ทนายความ

8.6
8.7
8.8
8.9

อาจารย์
นิติกร
ทีปรึกษากฎหมาย
อืน ๆ

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.สุมาลี
วงษ์วิทิต

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

รอง
- พัฒนบริหารศาสตร
ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต
ดร.
- M.CJ.

สาขาวิชา
- การบริหารการพัฒนา
- Comparative
Jurisprudence

- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต
2.

น.ส.ปภาศรี
บัวสวรรค์

รอง
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศาสตราจารย์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.
- นิตศิ าสตรบัณฑิต

- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ไทย

2546

U.S.A.

2534

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย

2525
2524

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย

2549
2540
2532

สถานศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Howard University

ลาดับ
3.

ชื่อ-นามสกุล
นางวิณัฏฐา
แสงสุข

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

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

4.

5.

นายพันธ์เทพ
วิทิตอนันต์

น.ส.สลิล
สิรพิทูร

รอง
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศาสตราจารย์ - รัฐประศาสนศาสตร
ดร.
มหาบัณฑิต
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ ดร. - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย

2553

- International and
Comparative Law
- English legal
Methods
- กฎหมายธุรกิจ

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

U.S.A.

2549

U.K.

2552

ไทย
ไทย
ไทย

2544
2537
2536

- นิติศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย

2556
2550

ไทย
ไทย
ไทย

2540
2536
2556

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

U.S.A.

2542

ไทย

2538

สาขาวิชา

- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์

สถานศึกษา

(ภาคภาษาอังกฤษ)

- LL.M.in International
Legal Studies
- นิติศาสตรบัณฑิต

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเรียน LWB2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
(การวิเคราะห์หลักสูตร)
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2555-2559) ซึงเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ทีมีความเกียวเนืองสัมพันธ์กันทั้งระบบในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องคานึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาให้ทัน สมัย
และสอดรับกับการเปลียนแปลงดังกล่าว ดังนั้นเมือกระแสโลกเปลียนระบบเศรษฐกิจสังคมเปลียนมีผลทา
ให้กฎหมายหรือ กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวง ต้องปรับเปลียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเรียน
การสอนจึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้ศึกษาทีมีความต้องการทีแตกต่างกันในเป้าหมาย ประกอบ
กับต้องสร้างความชานาญทางกฎหมายเฉพาะด้านในแต่ละสาขา รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการ
นาความเชียวชาญทีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตรนั้น
ได้คานึงถึงคุณภาพของสังคม โดยหลักสูตรมีส่วนในการสร้าง สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเพือสร้าง
คนออกไปสู่สังคมทีเป็นคนเก่งและเป็นคนดี

12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและการเปลียนแปลงทางด้านวัฒนธรรมจึงมี
การแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการออก
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ทีเปลียนแปลงไปรวมตลอดถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศทีทาอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เหล่านี้นามาสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทีใช้สอนในสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลียนแปลงของสังคมอันเป็นหนึงในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมทีมีผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อันเนืองมาจากสถานการณ์ของความรู้ทีแพร่หลาย การพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องเน้นถึงความเข้าใจใน
บริบทของสังคมทีแตกต่างแต่ต้องคงไว้ซึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ทีต้องผสานการใช้เทคโนโลยีกับการ
เปลียนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอย่างมีอารยะ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หลักสูตรนิติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ทางวิชาชีพซึงต้องมีการบูรณาการนาไปประยุกต์ใช้กับการงาน
อาชีพในทุกสาขา
13.1 รายวิชาในหลักสูตรทีเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
- RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเปิดสอนให้สาขาวิชาอืนเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรมหาบั ณฑิต มุ่งผลิ ตนักกฎหมายให้ มีความเชียวชาญ มีคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึงสอดคล้องกับปรัชญาของคณะนิติศาสตร์ว่า คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพือพัฒนาความรู้ในทางสายวิชาชีพกฎหมายจากระดับ พื้นฐาน
ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะระดับสูงขึ้นทีจาเป็นต่อการประกอบอาชีพนาไปสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและเพือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถให้พัฒนาตามธรรมชาติได้เต็มตามศักยภาพ มุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาวิชาการ
และการค้นคว้า วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
พิจารณาจากหลักสูตรนิติ ศาสตรมหาบัณฑิตทีได้รับอนุมัติและกาหนดให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา
2555 รวมกับผลการประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.7) เพือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสานักงานการอุดมศึกษา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ.2560 จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความรู้ในทางสายวิชาชีพกฎหมายจากระดับพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะระดับสูง
ขึ้นทีจาเป็นต่อการประกอบอาชีพนาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและเพือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ให้พัฒนาตามธรรมชาติได้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
ความดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาวิชาการ และการค้นคว้า วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา
สังคมต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร
เนื องจากมี การเปลี ยนแปลงและการพัฒ นาในด้า นต่า ง ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น ทางวิช าการสั ง คม
การเมืองและเศรษฐกิจ จึงสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และเพือให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education; TQF : HEd)” ดังนี้
1.4.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพือให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซับซ้อนทั้งทางวิชาและทางอาชีพ สามารถจัดการวินิจฉัยอย่าง
ผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักการเหตุผลค่านิยมอันดีงามในปัญหาทีเกิดขึ้นแม้ไม่มีข้อมูลทาง
จรรยาบรรณหรือระเบียบบังคับเพียงพอ มีความริเริมทบทวนและแก้ไข ปัญหาทางจรรยาบรรณทีมีอยู่
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อืนใช้การวินิจฉัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมจัดการกับปัญหาและข้อโต้แย้ง
แสดงออกซึงภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในสภาพแวดล้อม
ของการทางานและในชุมชนให้กว้างขวางขึ้น
1.4.2 ด้านความรู้
เพื อให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเชี ยวชาญทางด้ า นกฎหมายทั้ ง ในทางทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ อย่างลึกซึ้งสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจัยหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพได้ในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ ใหม่ๆและนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ตลอดถึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันทีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชีพรวมถึง ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ
ทีอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรับรู้เหตุผลและการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1.4.3 ด้านทักษะและปัญญา
เพือให้นักศึกษาสามารถนา ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปจัดการบริบททีไม่
คาดคิด และพัฒนาแนวคิดริเริมและสร้างสรรค์เพือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ทีมีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิงตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ มาพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ สามารถใช้เทคนิคทัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเกียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถนาความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย ไปวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ

หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปทีสมบูรณ์ซึงขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพทีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
1.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เพือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทาง
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อืนอย่างเต็มทีในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออก
ทักษะการเป็นผู้ นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพือเพิมพูนประสิทธิภาพในการทางาน
ของกลุ่ม
1.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ และสือสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัวไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิงตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีสาคัญ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
- จัดทาแผนการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ/ - ประเมินหลักสูตรตามแผนทีวางไว้
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
- กระทรวงศึกษาธิการ/สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ศึกษาการเปลียนแปลงทางการ
กับการเปลียนแปลงทางการศึกษา
ศึกษาและความต้องการของสังคม
การเปลียนแปลงทางสังคม และ
ตามความต้องการของสังคม
3. ปรับปรุงคุณภาพการเรียน
- วิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชา
การสอน
ทุกกระบวนวิชา
- ปรับปรุงแผนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- แผนการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรทีประเมินแล้ว
- รายงานผลการประเมินการใช้
หลักสูตร
- รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจของบัณฑิต
- การประเมินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
- มีรายละเอียดของรายวิชาครบ
ทุกกระบวนวิชา
- รายงานผลการวิเคราะห์ราย
ละเอียด ของรายวิชา
- เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
ทีปรับปรุงแล้ว

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและวิจัย

- สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ
เพิมพูนประสบการณ์ความรู้โดย
การศึกษา ดูงาน เข้าร่วมอบรม
ประชุมสัมมนา ทาวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่
สังคม

- ปริมาณการศึกษา ดูงาน อบรม
ประชุมสัมมนาของอาจารย์
- ปริมาณผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยของอาจารย์

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอ้ น
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที 1 เดือน กรกฎาคม – เดือน พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที 2 เดือน ธันวาคม - เดือน เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาโท)
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 13.2 และข้อ 15
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในชั้นปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที
กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
อนึง ผู้เข้าศึกษาตามแผนการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกาหนด (ทีคณะกาหนด)
- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีสังคมรังเกียจ
- มีคะแนนเฉลียสะสมในชั้นปริญญาตรีไม่ตากว่า 2.75 กรณีทีคะแนนเฉลียสะสมไม่ถึงเกณฑ์
ดังกล่าว ต้องมีประสบการณ์การทางานมาแล้วไม่ตากว่า 2 ปี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ถ้ามี)
ไม่มี

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา (ถ้ามี)
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

2560 2561 2562 2563 2564 2560
ชั้นปีที 1
10 10 10 10 10 420
ชั้นปีที 2
10 10 10 10
รวมจานวนนักศึกษา
10 20 20 20 20 420
จานวนทีคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา 10 10 10
-

2561
420
420
420
-

2562
420
420
840
420

2563
420
425
840
420

2564
420
420
840
420

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ไม่รวมหมวดเงินเดือน)

2560
7,750,000
200,000
300,000
500,000
8,750,000

2561
7,750,000
200,000
300,000
500,000
8,750,000

จานวนเงิน
2562
7,750,000
200,000
300,000
500,000
8,750,000

2563
7,750,000
200,000
300,000
500,000
8,750,000

2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 70,000 ต่อคน
ทีมา : บัณฑิตวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 อืน ๆ

2564
7,750,000
200,000
300,000
500,000
8,750,000

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การรับเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือรับเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือ
วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาทีมีความรู้
ความสามารถที สามารถวั ด มาตรฐานได้ แ ละการลงทะเบี ย นเรี ย นเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิท ยาลั ย รามคาแหง ว่า ด้ว ยการศึกษาระดับบั ณฑิตศึก ษา พ.ศ.2552 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา
ประเภทนักศึกษา การลงทะเบี ยนเรียน การบอกเลิกกระบวนวิชา การรับโดนนักศึกษา และการขอเทียบ
โอนกระบวนวิชา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย
- จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 49 หน่วยกิต
- โครงสร้างหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
หมวดวิทยานิพนธ์
การสอบประมวลความรู้
รวม

จานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2
(4)
1
6
18
12
12
49

จานวนหน่วยกิต แผน ข
(4)
1
6
24
12
6
0*
49

* การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาทีเกียวข้อง ผู้มีสิทธิสอบต้องสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตร และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
- รายวิชา (ระบุรหัส/ชือวิชาภาไทย-ภาษาอังกฤษ/จานวนหน่วยกิต/จานวนชัวโมงบรรยาย/
จานวนชัวโมงปฏิบัติ และจานวนชัวโมงศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชาประกอบด้วยหลักสูตร 3 ตัวดังนี้
LAW หมายถึง รหัสในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
RAM หมายถึง รหัสในหลักสูตรทีเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
เลขรหัสวิชาตัวทีหนึง (หลักหน่วย)
6000 หมายถึง กระบวนวิชาหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
6800 หมายถึง กระบวนวิชาหมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวมทั้งกระบวนวิชาเลือกไม่
สังกัดหมวดวิชาเอกใด ทั้งแผน ก 2 และแผน ข
7096 หมายถึง กระบวนวิชาการค้นคว้าอิสระ (หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระหลักสูตรแผน ข)
7097 หมายถึง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรแผน ข
7099 หมายถึง วิทยานิพนธ์ (หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรแผน ก 2)

เลขรหัสวิชาตัวทีสอง (หลักสิบ)
1 หมายถึง กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายธุรกิจ
2 หมายถึง กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายมหาชน
3 หมายถึง กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
4 หมายถึง กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายเพือการพัฒนา
5 หมายถึง กระบวนวิชา กุล่มวิชาบริหารงานยุติธรรม
6 หมายถึง กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายภาษีอากร
7 หมายถึง กระบวนวิชา กุล่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
8 หมายถึง กระบวนวิชา วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวลความรู้
เลขรหัสวิชาตัวทีสามและตัวทีสี (หลักร้อยและหลักพัน)
0 - 20 หมายถึง อนุกรมกระบวนวิชา
** หมายถึงวิชาทีปรับปรุง
* หมายถึง วิชาใหม่
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาบังคับและวิชาเลือกในกลุ่มวิชาอืนได้
ยกเว้น นักศึกษากุล่มวิชากฎหมายภาษีอากร และกุล่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ให้เลือกเรียนตามแผนการศึกษาทีหมวดวิชาเอกกาหนดเท่านั้น
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตร แผน ข
1. รายวิชาสาหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 2 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
(English for Legal Study)
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
(Legal Research Methodology)
- หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา รวม 1 วิชา 1 หน่วยกิต
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
(Knowledge and Morality For Graduate Studies)
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 2 วิชา 6 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(Graduate Seminar in Law)
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(Principle of Civil and Commercial Law)

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

3 (3-0-9)

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

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)

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

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)

LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
(Advanced Criminal Procedure)
LAW6815 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
(Advanced Civil Procedure)
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
(Comparative Law on Evidence)
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
(Comparative Commercial Law)
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(Advanced Criminal Law)

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

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

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)

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

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)

- หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต
LAW7099 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
(Thesis)
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคาพิพากษา
3 (3-0-9)
(Policy on Crime and Post Conviction Process)
LAW6502 การเบียงผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 (3-0-9)
(Diversion of Offenders from Criminal Justice Processes)
LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-9)
(Human Rights and Criminal Justice Processes)
**LAW6504 กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
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 กฎหมายเกียวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
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
(Advanced Civil Procedure)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
(Seminar in Advanced Criminal Law)
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
(Advanced Law on Securities)
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
(Advanced Contracts and Torts)
LAW6815 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
(Advanced Civil Procedure)
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
(Comparative Law on Evidence)
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
(Comparative Commercial Law)
กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
(Advanced studies of income tax laws)
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
(Consumption taxes)
**LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
(Tax Investigation and Procedures of Tax Cases)
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
(Principle of tax accounting)
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
(Property Tax, Heritage Tax and Gift Tax)
**LAW6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต
(Customs Law and Excise Tax)
- หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12 หน่วยกิต
LAW6605 กฎหมายภาษีสาหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
(Tax laws on international trade and logistics)
**LAW6606 การวางโครงสร้างทางภาษี
(Tax Structuring)
LAW6607 กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
(Tax laws on business re-structuring)

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)

LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
(Laws of international business taxation)
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครืองมือและธุรกรรมทางการเงิน
(Tax laws on business re-structuring)
LAW6612 ทฤษฏีทางการคลังและภาษีอากร
(Public Finance and Taxation Theories)
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกับประมวลรัษฎากร
(Legal Principles and Theories of the Revenue Code)
LAW6616 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
(Accounting Principles for Lawyers)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)

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

กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- หมวดวิชาบังคับ รวม 6 วิชา 18 หน่วยกิต
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Copyright Law)
LAW6702 กฎหมายเครืองหมายการค้า สิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
3 (3-0-9)
การแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
(Trade Mark Law, Geographical Identity Protection and
Unfair Competition)
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายทีเกียวข้อง
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 จานวน 12 หน่วยกิต
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(Alternative Dispute Resolution for Trade and Investment)
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
และการระงับข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(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
(Conflict of Law in Commercial Transactions)
*LAW6713 การดาเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(The Procedure for Intellectual Property and International
Trade Court)
*LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ
(International Sale of Goods Law)
*LAW6715 กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Law of E-commerce and Electronic Transaction Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)
กลุม่ วิชากฎหมายทั่วไป
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW 6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(Principle of Civil and Commercial Law)
LAW 6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
(Advanced Taxation)
LAW 6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(Law on Intellectual Property)
LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
(Philosophy and Principles of Public Law)
LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
(Advanced Constitutional Law and Political Institutions)
LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
(Advanced Administrative Law)
LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
(Advanced International Law)
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Justice Administration)
- หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12 หน่วยกิต
LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(International Trade and Investment Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)
LAW 6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
(Advanced Law on Securities)

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)

LAW 6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
(Comparative Commercial Law)
LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(Advanced Criminal Law)
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
(Seminar in Advanced Criminal Law)
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
(Advanced Contracts and Torts)
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
(Advanced Criminal Procedure)
LAW6815 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
(Advanced Civil Procedure)
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
(Comparative Law on Evidence)
2. รายวิชาสาหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 2 วิชา ดังนี้
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
(English for Legal Study)
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
(Legal Research Methodology)
- หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา รวม 1 วิชา 1 หน่วยกิต
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
(Knowledge and Morality For Graduate Studies)
- หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม) รวม 2 วิชา 6 หน่วยกิต
LAW6801 นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
(Graduate Seminar in Law)
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(Principle of Civil and Commercial Law)
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
(Theory of Private Law)
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
(Advanced Taxation)

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)

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

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

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

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)

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

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)

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

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)

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

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)

LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
(Advanced Problems in Welfare and Social Security Law)
LAW6404 กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
(Law on Agriculture and Agricultural Institutions)
**LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
(Competition Law)
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
(Consumer Protection Law)
**LAW6407 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(Law of Natural Resources and Environment)
LAW6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
(Law on Land Use Control)
- หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12 หน่วยกิต
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
(Advanced Labor Law)
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
(Advanced Insurance Law)
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
(Industrial and Investment Law)
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
(Advanced Public Financial Law)
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
(Economic Public Law)
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
(Sociology of Law)
LAW6409 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
(International Environmental Law)
LAW6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(Narcotics Law and Procedure)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
(Seminar in Advanced Criminal Law)
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
(Advanced Law on Securities)
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
(Advanced Contracts and Torts)

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)

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

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)

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

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)

LAW6607 กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
(Tax laws on business re-structuring)
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครืองมือและธุรกรรมทางการเงิน
(Tax laws on business re-structuring)
LAW6612 ทฤษฏีทางการคลังและภาษีอากร
(Public Finance and Taxation Theories)
LAW6616 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
(Accounting Principles for Lawyers)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)

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

กลุ่มวิชากฎมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Copyright Law)
LAW6702 กฎหมายเครืองหมายการค้า สิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการแข่งขัน
3 (3-0-9)
ทีไม่เป็นธรรม
(Trade Mark Law, Geographical Identity Protection and
Unfair Competition)
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายทีเกียวข้อง
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)
และการระงับข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(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
(Law of E-commerce)
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
(Conflict of Law in Commercial Transactions)
*LAW6713 การดาเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(The Procedure for Intellectual Property and International
Trade Court)
*LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ
(International Sale of Goods Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
- หมวดวิชาบังคับ รวม 8 วิชา 24 หน่วยกิต
LAW 6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(Principle of Civil and Commercial Law)
LAW 6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
(Advanced Taxation)
LAW 6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(Law on Intellectual Property)
LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
(Philosophy and Principles of Public Law)
LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
(Advanced Constitutional Law and Political Institutions)
LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
(Advanced Administrative Law)
LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
(Advanced International Law)
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Justice Administration)
- หมวดวิชาเลือก รวม 4 วิชา 12 หน่วยกิต
LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(International Trade and Investment Law)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
(Contemporary Legal Problems)
LAW 6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
(Advanced Law on Securities)

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)

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

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 (0-0-18)
0 (0-0-0)

แผนการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2
รหัส
LAW6000
*RAM6001
LAW6801
LAW6101
LAW6102

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
รวม

LAW6001
LAW6103
LAW6105
LAW6118
LAW........
LAW6104
LAW6803
LAW........
LAW........
LAW7099
LAW........

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
12 (0-0-36)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ แผน ข
รหัส
LAW6000
*RAM6001
LAW6801
LAW6101
LAW6102

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
รวม

LAW6001
LAW6103
LAW6105
LAW6118
LAW........
LAW6104
LAW6106
LAW6803
LAW6817
LAW7096
LAW........
LAW……..
LAW........
LAW7097

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายแรงงานชั้นสูง
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน แผน ก แบบ ก 2
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
LAW........ วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
**LAW6205 หลักกฎหมายเกียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
เลือก
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 1 วิชา

LAW7099
LAW........

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

รวม

12

รวม

12 (0-0-36)
3 (3-0-9)
15

รวมตลอดหลักสูตร

0 (0-0-0)
49

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน แผน ข
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
**LAW6205 หลักกฎหมายเกียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
LAW........ วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
LAW7097 สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2
รหัส
LAW6000
*RAM6001
LAW6801
LAW6301
LAW6303

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
รวม

LAW6001
LAW6302
LAW6305
LAW6118
LAW........
LAW6304
LAW6803
LAW........
LAW........
LAW7099
LAW........

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายทะเล
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
12 (0-0-36)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผน ข
รหัส
LAW6000
*RAM6001
LAW6801
LAW6301
LAW6303

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
รวม

LAW6001
LAW6302
LAW6305
LAW6409
LAW6118
LAW……..

LAW6304
LAW6803
LAW6306
LAW6308
LAW6317

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

LAW7097

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เลือก
กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
2 วิชา
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายทะเล
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
กฎหมายเกียวกับองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
เลือก
กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 2 วิชา
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10

(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก 2
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
**LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนา
LAW6402 กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
LAW…….. วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
**LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW........ วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
LAW7099 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
12
15
0
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา แผน ข
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
**LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนา
LAW6402 กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
LAW……… วิชาเลือก
LAW……… วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
LAW6404 กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
**LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
**LAW6407 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
LAW…….. วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
LAW7097 สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10

(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม แผน ก แบบ ก 2
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคาพิพากษา
LAW6502 การเบียงผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW........ วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
**LAW6504 กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW........ วิชาเลือก
LAW........ วิชาเลือก

LAW........
LAW7099

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

รวม

12

รวม

3 (3-0-9)
12 (0-0-36)
15

รวมตลอดหลักสูตร

0 (0-0-0)
49

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม แผน ข
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคาพิพากษา
LAW6502 การเบียงผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LAW…….
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
**LAW6504 กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
LAW…….
วิชาเลือก
LAW…….
วิชาเลือก
LAW…….
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
LAW7097 สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10

(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร แผน ก แบบ ก 2
รหัส

ชือกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LAW.......... วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
**LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
**LAW6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต
LAW…….... วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
LAW…….... วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW.......... วิชาเลือก
LAW7099 วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร แผน ข
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกับประมวลรัษฎากร
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
**LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
**LAW6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต
LAW…….... วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
LAW.......... วิชาเลือก
LAW.......... วิชาเลือก
LAW.......... วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
LAW7097 สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10

(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
กลุม่ วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รหัส
LAW6000
*RAM6001
LAW6801
LAW6701
LAW6702

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
กฎหมายเครืองหมายทางการค้า สิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
การแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
รวม

LAW6001
LAW6703
LAW6704
LAW6710
LAW........
LAW6712
LAW6803
LAW........
LAW........
LAW........
LAW7099

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายทีเกียวข้อง
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รหัส
LAW6000
*RAM6001
LAW6801
LAW6701
LAW6702

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

LAW6706
LAW6715
LAW6712
LAW6803

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

LAW7097

ชื่อกระบวนวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
นิติปรัชญา
กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
กฎหมายเครืองหมายทางการค้า สิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
การแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมายทีเกียวข้อง
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
และการระงับข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10

(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
รหัส

ชือกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6801 นิติปรัชญา
รวม
LAW6001
LAW6105
LAW6201
LAW6803
LAW……....
LAW6507
LAW6301
LAW……....
LAW……....

LAW..........
LAW7099

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบวิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
12 (0-0-36)
15
0 (0-0-0)
49

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
รหัส

ชื่อกระบวนวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6801 นิติปรัชญา
รวม
LAW6001
LAW6105
LAW6201
LAW6202
LAW6803
LAW6203
LAW6301
LAW……....
LAW……....
LAW6507
LAW7096
LAW……....
LAW……....
LAW7097

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กฎหมายปกครองชั้นสูง
กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
สอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(2) (2-0-6)
1 (1-1-0)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
10
(2) (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12
3 (3-0-9)
6 (0-0-18)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
15
0
49

3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2
3

4

ชื่อ-นามสกุล
นายจตุพร
วงศ์ทองสรรค์

นายประเทือง
ธนิยผล
นายจรัล
เล็งวิทยา

นายกิจบดี
ก้องเบญจภุช

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์
- M.S.
- น.บ.
รอง
- สค.ม.
ศาสตราจารย์
- น.บ.
รอง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ศาสตราจารย์
- M.C.J.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- D.E.A. de
ศาสตราจารย์ - D.E.A. de
ดร.
- D.E.A. de
- Docteur en droit
- ศศ.ม

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

- Comparative Law

- Penns State University

U.S.A.

2519

- Political Sciences

- Mississippi State
University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล

U.S.A.

2517

ไทย
ไทย

2514
2530

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ศาลยุตธิ รรม

ไทย
ไทย

2521
2540

- Howard University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Paris VII
- Paris II
- Paris VII

U.S.A.
ไทย
ไทย
France
France
France

2532
2521
2517
2530
2531
2532

France
ไทย

2533
2554

ไทย

2553

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.

2553
2523
2520
2532

U.S.A.

2527

U.S.A.

2519

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Université de Nice

ไทย
France

2517
2524

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- New York University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Université de Nice

ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
France

2516
2522
2514
2513
2530

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย

2521

- อาชญาวิทยาและ
งานยุติธรรม
- การบริหารงาน
กระบวนการยุตธิ รรม
ชั้นสูง
- Criminal Justice

- Sociologie
- Droit Public
- Connaissance
de Tiers Monde
- Droit Public
- Paris II
- เศรษฐศาสตร์การเมือง - มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และการบริหาร

5

นายสมชัย
ศิริสมบูรณ์เวช

- รป.ม.

- รัฐประศาสนศาสตร์

- บธ.ม.
- ค.บ.
- น.บ.
- Ph.D.

- บริหารธุรกิจ

รอง
ศาสตราจารย์
ดร.
- M.P.A.
- M.A.

6

น.ส.มัลลิกา
พินิจจันทร์

7

นางสุธินี
รัตนวราห

8

นายสมชาย
กษิติประดิษฐ์

- น.บ.
รอง
- Doctorat d’
ศาสตราจารย์ Université
ดร.
(Mention
Très Bien)
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- LL.M.
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- Diplôme Universitaire
ศาสตราจารย์ de Recherche (DROIT),
ดร.
(Mention Tres
Honorable)
- น.บ.

- International
Relations
- Public
Administration
- Developing
Country
- Droit
International

- Criminal Justice
- Droit de
Dévellopment

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- The University
of Oklahoma
- The University
of Oklahoma
- Eastern New Mexico

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

9

นางกัลยา ตัณศิริ

10

11

12

น.ส.สุมาลี
วงษ์วิฑิต

นายณฐ
สันตาสว่าง

นางภูริชญา
วัฒนรุ่ง

13

น.ส.ปภาศรี
บัวสวรรค์

14

นายสุเมธ
จานประดับ

15

นางจุฑามาศ
นิศารัตน์
นายประเสริฐ
ตัณศิริ

16

17

นางสุขสมัย
สุทธิบดี

18

นายจรัญ
โฆษณานันท์

19

นางพิมพ์ใจ
รืนเริง

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

รอง
- D.S.U.
ศาสตราจารย์
ดร.
- D.E.D.
(Très Honorable)
- น.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- รัฐประศาสนศาสตรศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต
ดร.
- M.C.J.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- Doctorat de 3 cycle
ศาสตราจารย์ - D.E.A.
ดร.
- Certificate en Droit
- LL.M.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
ศาสตราจารย์
ดร.
รอง
ศาสตราจารย์
ดร.
รอง
ศาสตราจารย์

- Doctorat d’
Université de Droit
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- น.ด.
- น.ม.
- น.บ.
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- น.ม.
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- D.S.U.
ศาสตราจารย์
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศาสตราจารย์ - ประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
- Diplôme
Supérieur de
L’Université
- Diplôme d’
Etudes Doctorale
- กฎหมายแพ่ง
- การบริหารการ
พัฒนา
- Comparative
Jurisprudence

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

- Paris II

France

2537

- Paris II

France

2534

ไทย
ไทย
ไทย

2526
2517
2546

U.S.A.

2534

ไทย
ไทย
France

2525
2524
2529

France

2522

France
U.S.A
ไทย
ไทย
France

2521
2519
2516
2515
2526

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2518
2549
2540
2532
2538
2520
2519

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Paris II

ไทย
ไทย
France

2524
2514
2535

- University of California
(Berkeley)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทบวงมหาวิทยาลัย
- ศาลยุตธิ รรม

U.S.A.

2517

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2514
2533
2541
2542

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Sydney University
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
Australia
ไทย

2515
2526
2518

Tulane University
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

U.S.A.
ไทย
ไทย

2529
2525
2523

สถานศึกษา

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Howard University

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Droit Public
- Paris I, PanthéonSorbornne
- Droit Public
- Paris I, PanthéonSorbornne
- Droit Administraitif - Paris II
- Law
- New York University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Droit Public
- Paris I
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์

- กฎหมายแพ่ง
- Sociologie du
droit
- Commercial Law

- บริหารรัฐกิจ
- บริหารงานระดับสูง
- การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรม
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
ชั้นสูง
ศาสตราจารย์ - LL.M. Master of Law - Human Rights
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
รอง
- LL.M.
- General
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.

ลาดับ
20

21

22
23

24

25

ชื่อ-นามสกุล
นางวิณัฏฐา
แสงสุข

นายพัฒนะ
เรือนใจดี

นายประโมทย์
จารุนิล
นายธีรนิติ์
เทพสุเมธานนท์

นายพันธ์เทพ
วิทิตอนันต์

น.ส.สลิล
สิรพิทูร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ)
ศาสตราจารย์ - LL.M.
ดร.
- Certificate

รอง
ศาสตราจารย์

-

น.ม.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ.
พบ.ม.

- น.ม.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
รอง
- น.ม.
ศาสตราจารย์ - น.บ.
ผู้ช่วย
- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ)
ศาสตราจารย์ - ประกาศนียบัตร
ดร.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- น.ด.
ศาสตราจารย์ - รป.ศ.ม.
ดร.
- น.ม.
- น.บ.
อาจารย์ ดร. - น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ)
- LL.M.in
International Legal
Studies

26

นายพรพรหม
อินทรัมพรรย์

อาจารย์ ดร.

27

น.ส.มณทิชา
ภักดีคง

28

น.ส.ดนพร
จิตต์จรุงเกียรติ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.
อาจารย์ ดร.

- น.บ.
- น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ)
- LL.M.
- น.บ.
- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ)
- น.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- Doctor of
Philosophy Law
- Master of Law
- เนติบัณฑิตไทย
- นบ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

29

นายฐากูร
ศิริยุทธ์วัฒนา

อาจารย์
ดร.

- Docteur en droit

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

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

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Chicago-Kent College
of Law (IIT)
- University of
Cambridge
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
U.S.A.

2553
2549

U.K.

2552

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2544
2537
2536
2537

ไทย
ไทย

2537
2533

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่นที 1)
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Washington Collage of
Law, American
University, Washington
D.C.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Case Western Reserve
University, Ohio
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- University of Aberdeen
- University of Durham;
Durham
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2520
2556
2547

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2544
2543
2556
2550

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.

2540
2536
2556
2542

ไทย
ไทย
U.S.A.

2538
2556
2544

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
UK

2541
2555
2549
2548
2558

UK

2550

ไทย
ไทย

2546
2544

France

2557

France

2555

- รัฐประศาสนศาสตร์
- กฎหมายมหาชน
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา
- นิติศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์

- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- กฎหมายธุรกิจ
- นิติศาสตร์
- Law
- International
Trade
And Commercial
Law

- นิติศาสตร์
- กฎหมายมหาชน

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

- Master II-Droit

- กฎหมายมหาชน

- Universite Toulouse ICapitole, France
- Universite Toulouse I-

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

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

สาขาวิชา

สถานศึกษา
Capitole, France
- Institut de Touraine

- นิติศาสตร์

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

France

2554

ไทย

2553

3.3 อาจารย์บัณฑิตประจา
ลาดับ
1

2

ชื่อ-นามสกุล
นางสุขสมัย
สุทธิบดี

นายจตุพร
วงศ์ทองสรรค์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

รอง
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - บริหารรัฐกิจ
ศาสตราจารย์ - ประกาศนียบัตร
- บริหารงานระดับสูง
- ประกาศนียบัตร
- การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรม
- น.บ. (เกียรตินิยมดี) ชั้นสูง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทบวงมหาวิทยาลัย
ศาลยุติธรรม

ไทย
ไทย
ไทย

2533
2541
2542

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2515

รอง
- M.C.L.
ศาสตราจารย์
- M.S.

- Comparative Law

Penns State University

U.S.A.

2519

- Political Sciences

Mississippi State
University

U.S.A.

2517
2514
2538
2520
2519

วุฒิการศึกษา

3

นายสุเมธ
จานประดับ

4

นายประโมทย์
จารุนิล

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

5

นางจุฑามาศ
นิศารัตน์

6

นายประเทือง
ธนิยผล

7

8

9

นายณฐ
สันตาสว่าง

นายสุนทร
เฉลิมสันต์
นางพิมพ์ใจ
รืนเริง

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

- นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย

2548
2520

รอง
- น.ม.
ศาสตราจารย์ - น.บ.

- กฎหมายแพ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

2524
2514

รอง
- สค.ม.
ศาสตราจารย์
- น.บ.
รอง
- Doctorat de 3
ศาสตราจารย์ cycle
ดร.
- D.E.A.

- อาชญวิทยาและงาน
ยุติธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2530

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Droit Public
Paris I, PanthéonSorbornne
- Droit Public
Paris I, PanthéonSorbornne
- Certificate en Droit - Droit Administraitif Paris II
- LL.M.
- Law
New York University
- เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วย
- น.ม.
- นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
- น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
France

2521
2529

France

2522

France
U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2521
2519
2516
2515

รอง
- LL.M.
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.

U.S.A.
ไทย
ไทย

2529
2525
2523

- General

Tulane University
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524
2523

ลาดับ
10

ชื่อ-นามสกุล
นายสาครินทร์
ยุวะพุกกะ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
- High certificate
- LL.M.
- M.C.L.

11

นายกิจบดี
ก้องเบญจภุช

- น.บ.
รอง
- D.E.A. de
ศาสตราจารย์ - D.E.A. de
ดร.
- D.E.A. de
- Docteur en droit
- ศศ.ม
.
- รป.ม.

12

13
14

15

16

17

นายสมชัย
ศิริสมบูรณ์เวช

นางฐิติพร
ลิ้มแหลมทอง
นายพัฒนะ
เรือนใจดี

นายอภิชัย
มานิตยกุล

น.ส.มัลลิกา
พินิจจันทร์
นายจรัล
เล็งวิทยา

- บธ.ม.
- ค.บ.
- น.บ.
- Ph.D. (Pol.Sc.)

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

- Legisterative
Drafting
- International Law
- Comparative Law

Royal Institution of
Public Administration
Howard University
The American
University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Paris VII
Paris II
Paris VII

U.K.

2538

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

2538
2537

ไทย
France
France
France

2528
2530
2531
2532

Paris II
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

France
ไทย

2533
2554

ไทย

2553

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.

2553
2523
2520
2532

U.S.A.

2527

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2519
2517
2537
2531
2537

ไทย
ไทย

2537
2533

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2548
2539
2538
2537

France

2524

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาลยุติธรรม

ไทย
ไทย

2516
2540

Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A.
ไทย
ไทย

2532
2521
2517

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอง
ศาสตราจารย์
ดร.
- M.P.A. (Pol.Sc.)

- International
Relations
- Public
Administration

- M.A. (Pol.Sc.)
- น.บ.
ผู้ช่วย
- น.ม.
ศาสตราจารย์ - น.บ.
รอง
- พบ.ม.
ศาสตราจารย์
- น.ม.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผู้ช่วย
- น.ม.
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตร
- น.บ.

- DevelopingCountry

- กฎหมายมหาชน
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- หลักสูตรวิชาว่าความ

รอง
- Doctorat d’
- Droit International
ศาสตราจารย์ Université
ดร.
(Mention Très Bien)
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- ประกาศนียบัตร
- การบริหารงาน
ศาสตราจารย์ ชั้นสูง
กระบวนการยุตธิ รรม
ชั้นสูง
- M.C.J.
- Criminal Justice
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
The University of
Oklahoma
The University of
Oklahoma
Eastern New Mexico
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Université de Nice

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

18

นางสุธินี
รัตนวราห

19

นายประเสริฐ
ตัณศิริ

20

21

นางกัลยา ตัณศิริ

นางภูริชญา
วัฒนรุ่ง

22

นายจรัญ
โฆษณานันท์

23

น.ส.สุมาลี
วงษ์วิฑิต

ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา
วิชาการ
รอง
- LL.M.
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- D.S.U.
ศาสตราจารย์
- LL.M.

สถานศึกษา

ประเทศ

New York University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Paris II

U.S.A.
ไทย
ไทย
France

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2522
2513
2512
2535

University of
California (Berkeley)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Paris II

U.S.A.

2517

ไทย
France

2514
1994

- D.E.D.
(Très Honorable)
- น.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
รอง
- Doctorat d’
- Droit Public
ศาสตราจารย์ Université de Droit
ดร.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
ศาสตราจารย์ - LL.M. Master of
- Human Rights
Law
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

Paris II

France

1991

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Paris I

ไทย
ไทย
France

2526
2516
2526

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sydney University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
Australia
ไทย

2518
2526
2518

รอง
- รัฐประศาสนศาสตรศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต
ดร.
- M.C.J.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Howard University

ไทย

2546

U.S.A.

2534

ไทย
ไทย

2525
2524

France

2530

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2521
2549
2540
2532

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

ไทย
U.S.A.

2553
2549

U.K.

2552

ไทย
ไทย
ไทย

2544
2537
2536

รอง
ศาสตราจารย์
ดร.

- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- D.S.U.

สาขาวิชา
- Criminal Justice
- Sociologie du
droit
- Commercial Law
- Diplôme
Supérieur de
L’Université
- Diplôme d’
Etudes Doctorale
- กฎหมายแพ่ง

- การบริหารการ
พัฒนา
- Comparative
Jurisprudence

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
24

นายสมชาย
กษิติประดิษฐ์

25

น.ส.ปภาศรี
บัวสวรรค์

26

นางวิณัฏฐา
แสงสุข

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รอง
- Diplôme Universitaire
ศาสตราจารย์ de Recherche
ดร.
(DROIT),
(Mention Tres
Honorable)
- น.บ.
รอง
- น.ด.
ศาสตราจารย์ - น.ม.
ดร.
- น.บ.

- Droit de
Dévellopment

ผู้ช่วย
- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ)
ศาสตราจารย์ - LL.M.
ดร.
- Certificate

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

- น.ม.
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- น.บ.

- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นิติศาสตร์

Université de Nice

ลาดับ
27

28

29

30

ชื่อ-นามสกุล
นายสถาพร
สระมาลีย์

นายพันธ์เทพ
วิทิตอนันต์

นายรติชัย
รถทอง

นายธีรนิติ์
เทพสุเมธานนท์

31

น.ส.มณทิชา
ภักดีคง

32

น.ส.แพรวพรรณ
หลายปัญญา

ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา
วิชาการ
ผู้ช่วย
- Doktor der Rechte
ศาสตราจารย์ (Dr.jura),
ดร.
- Mag.iuris
(Mag.iur)
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
รอง
- น.ด.
ศาสตราจารย์ - รป.ม.
ดร.
- น.ม.
- น.บ.
ผู้ช่วย
- Ph.D
ศาสตราจารย์ - LL.M.
ดร.
- Certificate

- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
ผู้ช่วย
- น.ด.
ศาสตราจารย์ - น.ม.
ดร.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผู้ช่วย
- LL.M. (Honor)
ศาสตราจารย์
- Certificate

น.ส.พัชรดา
เอื้อวรรณกิจ

34

น.ส.สลิล
สิรพิทูร

35

นายพรพรหม
อินทรัมพรรย์

- น.บ.
- พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี
ผู้ช่วย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศาสตราจารย์ - เนติบัณฑิตยไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
- น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ)
ดร.
- LL.M.

สถานศึกษา

Germany

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2542

Germany

2539

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2529
2527
2556
2550

ไทย
ไทย
U.K.
U.K.
U.K.

2540
2536
2559
2545
2552

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2537
2556
2547
2544

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2544
2543
2555
2549
2548

Case Western
Reserve University
Case Western
Reserve University
University of East
Anglia
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

U.S.A.

2551

U.S.A.

2550

U.K.

2550

ไทย
ไทย

2547
2547

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Washington College
of Law, American
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
CASE WESTERN
RESERVE UNIVERSITY
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A

2550
2545
2544
2556
2542

ไทย
ไทย
U.S.A.

2539
2556
2542

ไทย

2541

Oeffentliches Recht Göttingen University
(Verwalthungsrecht)
Göttingen University

- นิติศาสตร์

- Tax Law
- International Law
- English legal
Methods

- น.บ.
ผู้ช่วย
- น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) - นิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ - น.ม.
- นิติศาสตร์
ดร.
- ประกาศนียบัตร
- กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา

- LL.M.

33

สาขาวิชา

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

- น.บ.
อาจารย์ ดร. - น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) - นิติศาสตร์
- LL.M. (Master
- Law
Degree of Law)
- น.บ.

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Brunel University
University of Hull
University of
Cambridge
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา (รุ่นที 1)
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ลาดับ
36

37

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.ดนพร
จิตต์จรุงเกียรติ

น.ส.นันทรัตน์
เตชะมา

ตาแหน่งทาง
วุฒิการศึกษา
วิชาการ
อาจารย์ ดร. - Doctor of
Philosophy Law
- Master of Law

อาจารย์ ดร.

- เนติบัณฑิตไทย
- นบ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
- น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ)
- LL.M.

38

นายรัฐศักดิ์
พิศุทธางกูร

อาจารย์

39

น.ส.ชนกพร
พรหมปิ่นชมพู

อาจารย์

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

อาจารย์

- LL.M
- น.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- Master of Law

40

41

42

น.ส.ภัทรวรรณ
ทองใหญ่

นายพิชญ์
วิทยารัฐ

นายฐากูร
ศิริยุทธ์วัฒนา

อาจารย์

อาจารย์
ดร.

- เนติบัณฑิตยไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต
- LL.M
- LL.M
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
- Docteur en droit

สาขาวิชา

สถานศึกษา

- Law

- University of
Aberdeen
- International Trade - University of
And Commercial Law Durham; Durham
- นิติศาสตร์
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์
- Intellectual
Property Law
- นิติศาสตร์
- International
Commercial Law
- นิติศาสตร์
- Criminal Justice
Policy
- นิติศาสตร์
- กฎหมายทัวไป
- กฎหมายระหว่าง
ประเทศ
- นิติศาสตร์
- กฎหมายมหาชน

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

43

นางสาวกิตติยา
พฤกษารุ่งเรือง

อาจารย์

- Master II-Droit
- กฎหมายมหาชน
public fundamental
- Diplome d’etudes
francaises
- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2) - นิติศาสตร์
- LL.M(เกียรตินิยมอันดับ1) - Tax Law

44

นางสาวศศิประภา
ศิสศิ วรรณาการ

อาจารย์

- น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) - นิติศาสตร์
- LL.M
- นิติศาสตร์

-มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-Case Western
Reserve University
-มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-เนติบัณฑิตยสภา
-มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-University of Kent at
Canterbury
-University of Oregon
-มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-เนติบัณฑิตยสภา
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-The London School
of Economic and
Political Science
-เนติบัณฑิตยสภา
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LA Trobe University
-University of Durham

Mr. Frederick
Ceely

- Juris doctor
(Pepperdine )
- B.A.

-

UK

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558

UK

2550

ไทย
ไทย

2546
2544

ไทย
U.S.A.

2560
2548

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
UK

2546
2543
2554
2552
2549
2540

U.S.A.

2554
2552

ไทย
ไทย
UK
ไทย
ไทย
Australia
UK

2538
2551
2553
2548

-เนติบัณฑิตยสภา
-มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Universite Toulouse
I-Capitole, France
- Universite Toulouse
I-Capitole, France
- Institut de Touraine

ไทย
ไทย
France

2557

France

2555

France

2554

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Queen Mary
University of London
-มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Stockholms
University

ไทย
London

2553

อาจารย์ชาวต่างประเทศ
1

ประเทศ

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

ไทย
Sweden

3.4 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

ศาสตราจารย์

2

กริชผกา บุญเฟื่อง

อาจารย์ ดร.

3

กวีพล สว่างแผ้ว

อาจารย์

4

กฤติกา ปั้นประเสริฐ

อาจารย์

5

กฤษณ์ วสีนนท์

อาจารย์ ดร.

6

กุลพล พลวัน

ศาสตราจารย์
พิเศษ

7

ไกรสร บารมีอวยชัย

8

กาธร
กาประเสริฐ

รอง
ศาสตราจารย์

9

จรัญ ภักดีธนากุล

ศาสตราจารย์
พิเศษ

10

จินดาวรรณ
แสงกาญจนวนิช

อาจารย์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา
- นบ.ท.
- น.บ.
- S.J.D.
- LL.M.
- LL.M.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)

สาขาวิชา

- Law
- Law
- กฎหมายธุรกิจ

- น.ม.
- น.บ.
- LL.M.

- Maritime Law

- น.ม.
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- น.บ.

- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายมหาชน

- Docteur En Droit
(Mention Très
Honorable avec
Félicitation)
- D.E.A.
- D.S.U.
- น.บ.
- น.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- M.C.L.
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
- Barister of Law
- นบ.ท.
- น.บ.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- LL.M.
- M.C.L
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.

- Maritime Law

-

สถาบัน

ประเทศ

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- American University
- University of Pennsylvania
- American University
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

- Université de Nantes
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- International Maritime
Law Institute
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

France
ไทย

- Université de Paris I

France

ไทย
ไทย
ไทย

- De Droit Public
- Université de Paris I
Interne
- De Droit Administratif - Université de Paris II
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

France

- นิติศาสตร์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
S.M.U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย

- Gray's Inn
- เนติบัณฑิตยสภา
- Cambridge University
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- KYUSHU University
- INDIANA University
- Temple University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.K.
ไทย
U.K.
ไทย
Japan
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย

- Comparative Law

- Tax Law
- Bussiness Law

France
ไทย
ไทย
ไทย

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

12

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

อาจารย์

- International Legal
- กฎหมายมหาชน
Studies LL.M.
- Licence en droit public
- Cert. in Tax Law
- Tax Law
- LL.M.
- Law
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)

13

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

อาจารย์

- LL.M.

11

จินห์จุฑา มโนธรรม

อาจารย์

- University of IOWA

U.S.A

- American University

U.S.A

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

- Boston University

U.S.A

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- George Washington U.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

- Master of Arts
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

- ประชากรและการ
พัฒนา
- Administrative Sci.
- เศรษฐศาสตร์

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- Law

France

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต

- Law

- นิติศาสตรบัณฑิต

- Law

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต
- J.S.D.

-กฎหมายระหว่างประเทศ

- Université Paris 2
Panthéon-Assas
- Université Paris 2
Panthéon-Assas
- Université Paris 2
Panthéon-Assas
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Columbia University
- Columbia University
- Yale University
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Robert Schuman
- PANTHE'ON ASSAS
- Robert Schuman
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A
U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
France
France
France
ไทย
ไทย

- International &
Comparative Law
- International Legal
Studies

- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
ชาญชัย
บุญฤทธิ์ไชยศรี

อาจารย์

- LL.M.

- Banking Law

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- น.บ.
15

16

ไชยยงค์ มงคลกิจงาม

ฐิติรัฐ ว่องแก้ว

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

17

ทัชชมัย ทองอุไร

ศาสตราจารย์

18

ธรรมนูญ พิทยาภรณ์

อาจารย์ ดร.

19

ธนกฤต วรธนัชชากุล

อาจารย์ ดร.

ประเทศ

- Georgetown University

- LL.M.

14

สถาบัน

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- Master of Laws
- Master of Laws
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- Doctorat
- D.S.U.
- D.E.A.
- นบ.ท.
- น.บ.

- Doctor of Science
of Law
- Law
- Law
- นิติศาสตร์

- droit Prive
- กฎหมายแพ่ง
- droit Prive

- Universite Jean Moutin
Lyon 3
- New South Wales
- Duke
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A
France
Australia
U.S.A
ไทย
ไทย

U.S.A
ไทย

France
France
ไทย
ไทย
U.S.A

ลาดับ
20

21

ชื่อ - นามสกุล
ธรัมพ์ ชาลีจันทร์

ธนสร สุทธิบดี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M. (Honor)
- Certificate (Honor)

22

23

24

25

นัทธี จิตต์สว่าง

นันทน อินทนนท์

นิรุจน์ มณีพันธ์

บัณฑิต อุชชิน

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ ดร.

- LL.M.
- น.บ.
- วศ.บ.
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
- Master of science
Interne
- น.ม.
- LL.M.
- LL.M.
- LL.M.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- M.C.J
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- Ph.D
- LL.M.

26

27

บุญอนันต์
วรรณพาณิชย์

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

- น.บ.
- D.E.D.

สาขาวิชา
- Public
International Law

สถาบัน

ประเทศ

- Bristol University

U.K.
ไทย
ไทย
U.S.A

- การบริหาร

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Case Western Reserve
University
- Case Western Reserve
University
- University of East Anglia
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Criminology

- Florida State University

U.S.A

- นิติศาสตร์
- Information
Technology
- Distinction
- Human Right
- นิตศิ าสตร์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- University of Stockholm

ไทย
Sweeden

- University of Leicester
- University of Hongkong
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Howard University
- Temple University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Brunel University

U.K.
Hongkong
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
U.K.

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

- Law

- International Tax
Law
- International
Economic Law
- กม.แพ่งและกม.อาญา
- de droit public

- Warwick University

U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

U.K.

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Université de Toulouse

ไทย
France
France
ไทย
ไทย
ไทย

- D.E.A.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.

- de droit public
- นิติศาสตร์

- Université de Toulouse
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.

- นิติศาสตร์

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย

ลาดับ
28

ชื่อ - นามสกุล
ประเสริฐ โหล่ว
ประดิษฐ์

29

ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

30

ประพจน์ คล้าย
สุบรรณ

31

32

33

34

35

ประภาศ คงเอียด

ประสาท พงษ์สุวรรณ์

ปิยะ ปะตังทา

ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์

ป้องกมล แสงเทียน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

อาจารย์

- น.ม.

อาจารย์

- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- น.บ.
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

อาจารย์

36

ปัญญา สุทธิบดี

ศาสตราจารย์
พิเศษ

37

ประกอบ ประพันธ์เนติ
วุฒิ

รอง
ศาสตราจารย์

- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.
- ITP/LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- Docteur en Droit
- D.E.A.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- LL.M.
- น.ม.
- น.บ.
- LL.M.
- Cert.In Crime
Prevention and
Treatments of
Offenders
- Cert.In Financial
Investigation
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- LL.M.
- น.บ.
- บัญชีบัณฑิต
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- M.C.L.
- Dip. On Int’l Law
Teaching
- น.บ.

สาขาวิชา
- อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา

- Air and Space
- กฎหมายสิงแวดล้อม
- Law

- International Tax
Law

- de droit public
- de droit public
- นิติศาสตร์

- International Law
- กฎหมายอาญา
- International &
Comparative Law

สถาบัน
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ไทย

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- McGill University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
Canada
ไทย
ไทย

- University of Aberdeen
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Harvard Law School

U.K.
ไทย
ไทย
U.S.A

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- PANTHE'ON ASSAS
- Toulouse I
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Golden Gate
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- VRIJE Universeit, Bruseles

ไทย
ไทย
France

- Unafei Tokyo

- Customs House

- Taxation
- ต้นทุน
- นิติศาสตร์

- Comparative Law
- Human Rights

ประเทศ

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- University of London
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
S.M.U.
International Institute of
Human Rights, Strasbourg,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
Belgium
Japan

London
ไทย
ไทย
U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
France
ไทย

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

38

พงษ์เดช วานิชกิตติกุล

อาจารย์

39

พนิต ธีรภาพวงค์

อาจารย์ ดร.

วุฒิการศึกษา
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.

พรชัย ขันตี

41

พรรณวิภา ณ บางช้าง

อาจารย์
พล.ต.ต. ดร.

อาจารย์

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- London University

ไทย
U.K.

- Warwick University

U.K.

- น.บ.

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

- Ph.D.
- M.A.
- รัฐประศาสนศาสตร์

- Sam Houston State U.
- Sam Houston State U.
- ร.ร.นายร้อยตารวจ

U.S.A
U.S.A
ไทย

- Cornell University
- Legal Institution,
Wisconsin University
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

U.S.A
U.S.A

- University of London

U.K.

- University of Exeter
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

- น.บ.

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย

- S.J.D.
- ศษ.ด.
- M.S.I.S

- Northwestern California U.
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- U. of Pittsburgh School of
Information Sci.
- U. of Miami School of Law
- U. of Missouri School
of Law
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยการยุติธรรม

U.S.A
ไทย
U.S.A

- LL.M.
- LL.M

- International Tax
Law
- International
Economic Law

- Law
- Law

- นบ.ท.
- น.บ.
42

เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุล
กิจ

43

ไพฑูรย์ เนติโพธิ์

44

เพิมบุญ แก้วเขียว

45

ไพจิตร สวัสดิสาร

อาจารย์ ดร.

อาจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.

- Ph.D.
- LL.M.
- น.บ.
- บธ.บ.
- นบ.ท.
- น.บ.
- น.ม.

- M.C.L.
- LL.M.

- International Tax
Law
- International Law
- การจัดการทัวไป

- นิติศาสตร์

- ประชากรศึกษา

- Law

- นบ.ท.
- น.บ.
- บ.ย.ส.
46

ภรณิกา กาญจนกุญชร

อาจารย์

ประเทศ
U.S.A.
ไทย

- Ph.D.

- Law

สถาบัน
- American University
- เนติบัณฑิตยสภา

- LL.M.

40

สาขาวิชา

- LL.M.
- LL.M.
- LL.B.

- Human Right
- International Law

- U. College London
- U. College London
- University of Bristol

ไทย
ไทย

U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย
U.K.
U.K.
U.K.

ลาดับ
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ชื่อ - นามสกุล
ภูมิ โชคเหมาะ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
ดร.

วุฒิการศึกษา
- Docteur en Droit :
Nouveau Régime
1984 (Mention Très
Honorable)
-Maîtrise en Droit
(Equivalent)
- น.บ.
- Cert. in Instructor

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

- Droit économique
International

- Université de
Bourgogne (Dijon)

France

- Droit investment

- Université de
Bourgogne (Dijon
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Instructor School,
Sandiego
- U.S. Naval School
Command, San
Francisco
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

France

- Detroit University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- University of Bristol
- University of Bristol
- University of Bristol
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Robert Schuman de
Strasbourg
- Robert Schuman de
Strasbourg
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- London University
- Pennsylvania University
- Tulane University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A
ไทย
ไทย
U.K.
U.K.
U.K.
ไทย
ไทย
France

- Boston University

U.S.A

- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

- Damage Control

- Cert. in Damage
Control
48

49

มยุรี พันแสงดาว

มรกต
ศรีจรุณรัตน์

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

50

รัตนา เพ็ชรวิจิตร

อาจารย์

51

รุ่งแสง กฤตยพงษ์

อาจารย์ ดร.

52

วรรณชัย บุญบารุง

อาจารย์ ดร.

- พบ.ม.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- พบ.ม.
- เนติบัณฑิตไทย
- น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
- M.B.A
- น.บ.
- พ.บ.
- Ph.D.
- LL.M.
- Hier. Cert.in Law
- นบ.ท.
- น.บ.
- Doctorat
- D.E.A.

53

วรวุฒิ ทวาทศิน

อาจารย์

54

วสันต์ เทียนหอม

อาจารย์

- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M
- LL.M
- LL.M
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ.

- นโยบายสาธารณะและ
บริหารโครงการ
- พัฒนบริหารศาสตร์

-พาณิชยศาสตรบัณฑิต
- Commercial Law

- Droit Privé
- Droit Privé

- Law
- Law
- Law

- International
Banking Law

ไทย
U.S.A.
U.S.A.

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

France
ไทย
ไทย
U.K.
U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

55

วารี นาสกุล

ศาสตราจารย์
ดร.

- Dr. eu Droit
- Lieeueie
- น.บ.

56

วัลย์ลดา วิวัฒน์พน
ชาติ

รอง
ศาสตราจารย์
ดร.

- สถิติประยุกต์

57

วิชัย อริยะนันทกะ

ศาสตราจารย์
พิเศษ

58

วิชา มหาคุณ

ศาสตราจารย์
พิเศษ

59

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อาจารย์ ดร.

60

วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

61

วิษณุ มกรพงศ์

อาจารย์

62

วุฒิพงษ์ เวชยานนท์

อาจารย์

63

ศิริพงษ์ ศุภกิจจา
นุสรณ์

อาจารย์

64

ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ

อาจารย์ ดร.

พ.ต.ท. ดร.

- M.A
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
- Barrister-at-Law
- LL.M.
- LL.B.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- น.ม.
- น.บ.
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์
มหาบัณฑิต
- วศ.บ.
- น.บ.
- Ph.D.
- M.Soc.Sc
- นบ.ท.
- น.บ.
- Master of Laws
- น.บ.
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- Program of
Instruction for Lawyers
- Diploma in
Criminology
- Certificate in English
Studies
- นบ.ท.
- น.บ.
- J.S.D
- LL.M.
- LL.M.
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.

สาขาวิชา

- ประชากรและการ
พัฒนา
- Economics

- Law

- บริหารรัฐกิจ
- นิติศาสตร์
- การบริหารจัดการ
ภาครัฐและเอกชน
- ไฟฟ้า
- Economics
- Public Policy

- Law
- Law

- Doctor of Science of
Law
- Law
- Law
- กฎหมายมหาชน

สถาบัน

ประเทศ

- Paris University
- Paris University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

France
France
ไทย

- บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไทย

- Syracuse University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Gray's Inn
- London University
- Wales University
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

U.S.A
ไทย
U.K.
U.K.
U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Sydney University
- Waikato University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CWRU
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Harvard University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Harvard Law School

ไทย
ไทย
Australia
Newzealand
ไทย
ไทย
U.S.A
ไทย
U.S.A
ไทย
U.S.A

- University College,
Cardiff , Wales
- University of Cambridge

U.K.

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย

- UIUC

U.S.A

- University of Illinois
- Indiana U. – Bloomington
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A
U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย

U.K.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

65

ศิริพล ยอดเมืองเจริญ

อาจารย์

66

ม.ล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์

อาจารย์

67

68

69

สถิตย์ ลิมพงศ์พันธุ์

สมจิตต์ เซอร์ซันซี

สมชาย
เจริญอานวยสุข

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์

วุฒิการศึกษา
- DBA
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- เศรษฐศาสตร์
- M.C.J
- M.C.L
- นบ.ท.
- น.บ.
- Ph.D. Candidate
- Master of Laws
- น.บ.
- LL.D.
- LL.M.
- น.บ.
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

สมพล วณิคพันธุ์

71

สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อาจารย์

อาจารย์ ดร.

72

สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์

อาจารย์

73

ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

อาจารย์

74

สุเทพ พงษ์พิทักษ์

อาจารย์

75

สุทธิพล ทวีชัยการ

อาจารย์ ดร.

- LL.M.
- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยม)
- น.ด
- Master in European
Business Law
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- Master of Taxation
- นบ.ท.
- น.บ.
- น.ม.
- น.บ.
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- นิเทศศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
- S.J.D.
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยม)

ประเทศ

- U. of South Australia
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Howard University
- The Dickinson School
of Law
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Delft

ไทย
ไทย
Netherland

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- KOBE University

ไทย
Japan

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย

- Law

- U. of London
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Aix-Marseille III U.

U.K.
ไทย
ไทย
ไทย
France

- นิติศาสตร์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Melbourne University
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย
ไทย
ไทย
Australia
ไทย
ไทย
ไทย

- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

- Securities &
Corpuration Laws

- น.บ.
70

สถาบัน

- กฎหมายธุรกิจ
- บริหารรัฐกิจ
- ภาษาไทย
- ประชาสัมพันธ์
- การสอนสังคมศึกษา
- การบัญชี
- Law

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- University of Pennsylvania
- Harvard University /
University of Pennsylvania
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Australia
ไทย
ไทย
U.S.A
U.S.A

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

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

76

สุพัตรา สืบสมอนันต
พงศ์

อาจารย์

77

สุภา ธรรมนิติวัฒน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา
- น.ม.
- นบ.ท.
- น.บ.
- LL.M.
- LL.M.

78

สุรพล อ่อนอุระ

79

อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

80

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

อาจารย์
อาจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

- นบ.ท.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)
- LL.M.
- น.บ.
- น.บ.
- J.S.D.
- LL.M.
- น.บ. (เกียรตินิยมดี)

81

อรรณพ ลิขิตจิตถะ

อาจารย์

- นบ.ท.
- น.บ.

82

อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

อาจารย์

- น.ม.
- รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
- น.บ.

83

84

อาบ นคะจัด

อานาจ เนตยสุภา

ศาสตราจารย์

อาจารย์

85

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

86

อุทัย อาทิเวช

ร.ต.ท. ดร.

87

อรวรรณ พจนานุรัตน์

รอง
ศาสตราจารย์

- Ph.D Candidate
- M.S.
- ธรรมศาสตร์บัณฑิต
- LL.M.
- น.บ.
- M.S.C.
- น.บ.

สาขาวิชา
- นิติศาสตร์

- Securities
Regulation
- Law

- Law
- กฎหมายธุรกิจ

- Law

- กฎหมายมหาชน

- Land Economics
and Farm
Management
- Law

- H.S.D.

- Docteur en Droit
- D.E.A.
- D.S.U.
- นบ.ท.
- น.บ.
- น.ม.
- น.บ.

- นิติศาสตร์

สถาบัน

ประเทศ

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Georgetown U. Law
Center
- U. of Chicago Law
School
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- McGill University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A

- New York University
- New York University
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A
U.S.A
ไทย

- เนติบัณฑิตยสภา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย

- Cornell University
- Oregon State University

U.S.A
U.S.A

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- The American U. ,
George Washington U.
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- A.I.T.
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
U.S.A

- Paris I
- Paris I
- Paris II
- เนติบัณฑิตยสภา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

France
France
France
ไทย
ไทย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย
ไทย

U.S.A
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

ลาดับ
88

ชื่อ - นามสกุล
อริสา สุคนธทรัพย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
- Master of Law
- Master of Law
- น.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน
- Leibniz Universitaet
- Universite de Rouen
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรได้กาหนดให้นักศึกษาเลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องทาวิทยานิพนธ์โดยต้องเป็น
ประเด็นหรือหัวข้อทีเกียวกับกฎหมาย หรือเลือกศึกษาในแผน ข ซึงต้องทาการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
วิทยานิพนธ์เป็นการค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรืองทีเกียวข้องกับกฎหมาย เพือค้นพบแนวคิด
ทางกฎหมาย หรือองค์ความรู้ใหม่ และเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที เสนอในความควบคุมของ
อาจารย์ทีปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึงนักศึกษาต้องยืนเสนอโครงร่างการทาวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10.3.3 อาจารย์ทีเป็นทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก วิทยานิพนธ์ร่วม และ
การค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นตาปริญญาโททีมีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์มีผลงานทางวิชาการ 3 รายการ อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ทั้งนี้คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ข้อ 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือทีปรึกษาวิทยานิ พนธ์ร่วม กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้อ งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก มีผลงานทีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ รวมถึงให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 4 ข้อ 28
5.1.2 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาค้นคว้า หัวข้อเกียวกับกฎหมาย ทางด้านทฤษฎี และ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ายใต้ ค วามเห็ น ชอบและควบคุ ม งานเขี ย นโดยที ปรึ ก ษาซึ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึงต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10.3.3 และนาเสนอการวิเคราะห์ในรูปเล่มรายงาน

ประเทศ
Germany
France
ไทย

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีการเรียนรู้จากกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถประยุกต์และบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านกฎหมาย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยทีเอื้อหรือเป็นอุปสรรค
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที 1 และ 2 ของชั้นปีที 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต สาหรับวิทยานิพนธ์ และ 6 หน่วยกิต สาหรับการค้นคว้าอิสระ
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
ก่อนทีนักศึกษาจะเขียนโครงการวิจัยต้องปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 เกียวกับหัวข้อทีสนใจ ทาหารสืบค้นข้อมูลใหม่ การเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมผ่านการตรวจและเข้าทีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพือเสนอบัณฑิตเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
5.5.2 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
มีการเตรียมการให้คาแนะนา และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา โดยแต่งตั้ง
อาจารย์ทีปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนาช่วยเหลือ โดยอาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 คือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือขั้นตาปริญญาโททีมีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ ส่วนหนึง
ของการศึกษาเพือปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีกาหนดอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
เมื อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ สร็ จ ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย บเรี ย ง ก่ อ นยื นเรื องขอสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึงประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็ น อาจารย์ ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ อาจารย์ ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม โดยอาจารย์ ผู้ ส อบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ สมบั ติ และผลงานทางวิ ช าการตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นักศึกษาต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้อักษร S
และผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อทีประชุมวิชาการโดยบทความทีนาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนืองการประชุมวิชาการ (Proceedings)
5.6.2 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
เมือศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีกาหนดในหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือส่วนใดส่วนหนึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หนึงทีสืบค้นได้ ทั้งนี้ จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลียรวมทุกวิชาไม่ตากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 หรือ
เทียบเท่า เพือสอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ปากเปล่าใน
สาขาวิชานั้น
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นาทางวิชาการ
1.1.1 มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ละวิชา
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจน การจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดอบรม และ สัมมนาเพือให้
นักศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทีเป็นผู้ทีมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมทีแสดงออกถึง
ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมันทีจะเพิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มุ่งให้นักศึกษาศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองได้ และ
สามารถจั ด ระบบองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆด้ ว ยตนเองโดยอาจารย์ ผู้ ส อนในแต่ ล ะวิช าจะแนะน าให้ นั ก ศึ ก ษา
ท าการศึ ก ษาเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ ซึ งอาจท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น ค้ น คว้ า หาความรู้ โ ดยผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ อ่านหนังสือหรือวารสารทางกฎหมายทีมีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุทีมีสาระ
ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้งสามารถ จับใจความสาคัญเพือแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลทีได้มาอย่างมี
เหตุผล
1.1.2 มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน การจัดสัมมนา โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชา
กฎหมายแต่ละวิชาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เพือให้นักศึกษาเป็นผู้นาทางวิชาการด้าน
กฎหมาย ทีมีคุณลักษณะเฉพาะตัว เช่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทัศนคติทีดี ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที
แตกต่างได้ มองอนาคตและเตรียมการอย่างเป็นระบบ
1.1.3 สามารถมองประเด็นแห่งปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แม้ไม่เห็นด้วยในบางกรณี สามารถ
คิดหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างแนวทางในการพัฒนาวิชาการได้ สามารถทางานร่วมกับผู้อืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะประเด็นปัญหากฎหมายทีสาคัญๆ ตั้งใจจริงและกล้าทีจะ
ตัดสินใจทางานให้ประสบผลสาเร็จได้ รับผิดชอบต่อหน้าที โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อวิชาชีพกฎหมาย
การมุ่งงานทีรับผิดชอบให้สาเร็จลุล่วงไปโดยไม่หวัน หรือย่อท้อต่ออุปสรรค นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละวิชาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษารับความรู้เพิมเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยอีกทางหนึง
1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
1.2.1 ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนวิช ากฎหมายแต่ ล ะวิ ช าสอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน
เพือให้ นั กศึก ษารั กและศรั ทธาในวิช าชีพกฎหมาย เพื อให้ เป็น ผู้ ป ระกอบวิช าชีพกฎหมายที มุ่งรั กษา
มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัดในอนาคต ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย
ให้แก่นักศึกษา มุ่งปลูกฝังจิตสานึกให้แก่นักศึกษาในเรืองการรักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพกฎหมายให้มีความ
รักและความศรัทธาในวิชาชีพกฎหมาย
1.2.2 จัดให้มีการอภิปราย ตลอดจนการสัมมนา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาการยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างมีมาตรฐานใน
อนาคต โดยเน้นเรืองการประกอบวิชาชีพด้วยถูกต้องชอบธรรมไม่มีความอคติ กล่าวคือ มีฉันทาคติ
ลาเอียงเพราะความรัก มีโทสาคติ ลาเอียงเพราะความโกรธ มีภยาคติ ลาเอียงเพราะความกลัว และมี
โมหาคติ ลาเอียงเพราะความหลง ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบใน
ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วย

1.3 ด้านจิตสานึกสาธารณะ
จะมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสอนในชั้นเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแต่ล ะวิช า
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดสัมมนา เพือนักศึกษาจะได้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทีมีจิตสานึกสาธารณะมุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ทีมองเห็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมมากกว่าทีจะมองเห็นผลประโยชน์ทีเป็นค่าตอบแทนส่วนตน
มุ่งให้เกิดจิตสานึกของการรักษาประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเองและพวกพ้องอีกด้วย
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคม
(3) เคารพสิทธิของผู้อืน
(4) มีวินัย
(5) มีความซือสัตย์สุจริต
(6) มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพือให้ นั กศึกษาเป็น ผู้ ทีมีคุณธรรม จริยธรรมทีดี อาจารย์ผู้ สอนจะต้องเน้นการเข้า
ห้องเรียน ให้ตรงเวลา รู้หน้าทีและมีความรับผิดชอบในการทางาน การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอาจารย์
ผู้สอนต้องสอดแทรกเรืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาเพือให้นักศึกษาเป็นผู้ทีมีวินัย มีความ
ซือสัตย์สุจริต ยุติธรรม ตรงต่อเวลา และประโยชน์ส่วนรวม
2.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าห้องเรียน
(2) ประเมินจากการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหงว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในห้องสอบ
(4) ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายในกระบวนวิชาทีศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
(3) มีการศึกษาค้นคว้ากฎหมายใหม่หรือกฎหมายทีมีการแก้ไขเพิมเติม
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การบรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา การวิเคราะห์สังเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลทีเกียวข้องรวมทั้งการศึกษาเพิมเติมในประเด็นสาคัญต่าง ๆ

(2) ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น อีกทั้งมีการจัดสัมมนา หรือจัดอบรมในประเด็น
ข้อกฎหมายทีกาลังเป็นทีสนใจเพือเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา
2.2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ใช้การสอบเก็บคะแนน ทารายงานรายบุคคล หรือ ทารายการกลุ่ม
(2) การสอบปลายภาค โดยข้อสอบอัตนัยทีเน้นการวัด ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีขั้นสูง และการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบ
โดยพิจารณา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางกฎหมายระหว่าง กฎหมายไทยและกฎหมายของต่างประเทศได้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
2.3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างเป็นระบบและนาไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้
(2) สามารถบูรณาการความรู้ทางกฎหมายกับศาสตร์อืนๆทีเกียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
2.3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้การบรรยายอย่างเป็นระบบและสร้างความสัมพันธ์ต่อเนืองในเนื้อหา
(2) เน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยการ อภิปราย
กลุ่ม หรือการจัดทารายงาน
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการศึกษา ค้นคว้า เพือหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เช่น
มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้ามาก่อนเข้าชั้นเรียน ในประเด็นทีน่าสนใจ
2.3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม หรือ รายงาน
(2) ใช้การสอบปลายภาค โดยข้อสอบอัตนัยทีเน้นหลักการของกฎหมาย การตีความ
และการปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงทีตรงกับปัจจุบัน ตลอดจนสอดแทรกแนวคิด ทฤษฎีขั้นสูง
ทั้งกฎหมายของประเทศไทย และ กฎหมายของต่างประเทศ
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแสดงทักษะความเป็นผู้นา และสามารถทางานร่วมกับผู้อืน
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที
(4) รับฟังความคิดเห็นผู้อืนและยอมรับความแตกต่าง
2.4.2 วิธีการสอน
(1) ให้อาจารย์ผู้บรรยายสอดแทรกความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจการ
ทางานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
(2) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม หรือ จัดทารายงานกลุ่ม มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลใน
เชิงปฏิบัติการ นาเสนอปัญหาทางกฎหมายทีเกียวข้อง
2.4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม หรือ การจัดทารายงานกลุ่ม โดยพิจารณาว่า นักศึกษา
มีความรับผิดชอบต่องานของกลุ่มทีได้รับมอบหมาย ตลอดจน การยอมรับของเพือนนักศึกษาในกลุ่ม

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
2.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การรู้เท่าทันสือและข้อมูลข่าวสาร
2.5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสือต่าง ๆ
(2) ชี้แนะแหล่งข้อมูลทีเกียวข้องกับรายวิชาเพือการค้นคว้า
2.5.3 วิธีการประเมินผล
(1) พิจารณาจากการนาเสนอแหล่งข้อมูลทีค้นคว้า
(2) พิจารณาจากการสร้างความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูล
วิธีการวัดผล
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสาหรับกระบวนวิชาทีนักศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง การวัดผลอาจทาในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมือสิ้นภาคการศึกษาหนึง ๆ จะมีการสอบไล่ใน
แต่ละกระบวนวิชา บางกระบวนวิชาอาจไม่มีการสอบไล่ตอนปลายภาค จะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศ
กระบวนวิชาทีเปิดสอน

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
หมวด 4 ข้อ 24 (แนบท้ายภาคผนวก)
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
เป็นการทวนสอบรายกระบวนวิชาในระหว่างการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ร่วมปรึกษาความเหมาะสมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
โดยการตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต การสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพือประเมิน
ความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษา หรือจากการประเมินตาแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2552 ข้อ 33.2 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
14.2 ปริญญาโท
แผน ก
ข้อ 14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง ได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่ว นหนึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ 14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีกาหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้รับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการทีคณบดีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อทีประชุมวิชาการ โดยบทความทีนาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข
ข้อ 14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีกาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดั บ คะแนนเฉลี ยสะสมไม่ ต ากว่ า 3.00 และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ ( Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการทีคณบดีแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึงของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึงทีสืบค้นได้

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การพัฒนาคณาจารย์
1.1 มีการจัดปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
เพือให้อาจารย์มีความเข้าใจในนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที
อาจารย์พึงได้รับ รวมถึงเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบในตาแหน่งและหน้าทีการทางาน และการ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2 กาหนดให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และประชุมทางวิชาการเพือพัฒนาการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และการทาวิจัย ตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
1) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเพือเพิมพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะเกียวกับการ
จัดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ อบรมเกียวกับการวัดผลและการประเมินผลการสอน รวมถึง
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการเกียวกับการทาวิจัยเพือพัฒนาการ
เรียนการสอน การแลกเปลียนความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
2) จัดหาฐานข้อมูลกฎหมายไทย และกฎหมายของต่างประเทศเพิมเติม เช่น ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ WestLaw Next และ e-brary เป็นต้น

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน ๆ
1) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
2) ส่งเสริมการทาวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพือนามาใช้ใน
การสอน
3) ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ให้มี
จานวนและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
มีการปรั บปรุ งหลั กสูตรตามรอบระยะเวลา คือ ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพือให้หลักสูตรใช้ในงานในปีที 6
2. บัณฑิต
หลั กสู ตรมีก ารติด ตามคุ ณภาพบัณ ฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ อุด มศึ กษาแห่ ง ชาติ ตามที
หลักสูตรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ ซึงครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสารวจจากผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปีและรายงานผลการสารวจต่อทางคณะเพือเป็นข้อมูล
สาหรับปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญในการทีนักศึกษาจะต้องมีความเชียวชาญในหมวดวิชาเอกของตน โดย
ได้รับการพัฒนาความรู้จากระดับพื้นฐานจนมีทักษะสูงขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความรู้ความคิด ความสามารถ รวมถึงการค้นคว้า การวิจัยเพือพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒ นาสังคม มี
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21
นอกจากนี้หลักสูตรกาหนดระบบในการดูแลให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในการทาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้หลักสูตรได้คานึงถึงผลทีจะเกิดกับนักศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา จึงมีการ
รายงานการคงอยู่ของนักศึกษา การสาเร็จการศึกษา รวมถึงสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพือนาผลการสารวจมาปรับปรุง พัฒนาให้ดียิงขึ้น

4. อาจารย์
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมี
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
4.1) หลักสูตรมีกลไกในการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสรร
หาอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาจากอาจารย์ ป ระจ าที มี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง ที ก าหนดไว้ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 หลั ง จากได้ อ าจารย์ ป ระจ าที มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ น ารายชื อเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะเพือพิจารณาหากเห็นชอบจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยเพือแต่งตั้งต่อไป
4.2) หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยกาหนดให้อาจารย์ประจาทาแผนพัฒนาตนเอง ใน
เรืองการศึกษาต่อ การทาผลงานทางวิชาการเพือขอตาแหน่งทางวิชาการ เพือให้มีคุณสมบัติในการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพือวางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรหรือ
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร ในกรณีทีอาจารย์ผู้ รับผิ ดหลั กสู ตรหรืออาจารย์ประจาหลั กสู ตรเกษียณอายุ
ราชการ ลาศึกษาต่อหรือมีเหตุอืนใดทีไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้
4.3) หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยกาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรทาแผนพัฒนาตนเอง ในเรืองการศึกษาต่อ การทาผลงานทางวิชาการเพือขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ การเข้าอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรี ยนการสอนหรือด้านทีเกียวข้อง
เพือให้ คณะจั ดสรรงบประมาณหรื อดาเนินการสนั บสนุน ด้านอืนๆ เพือให้ ไปตามแผนพัฒ นาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.4) หลักสูตรให้ความสาคัญกับผลทีเกิดขึ้นกับอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีการรายงานผลการ
คงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกปีและมีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร ในเรือง ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที
ทันสมัยและมีการปรับปรุงหลักสูตรตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณากาหนดผู้สอนจากความสามารถ ความเชียวชาญในวิชาที
สอน เสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพือพิจารณาและเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพือพิจารณา
ต่อไป
หลักสูตรมีการกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และใน
การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงกากับควบคุมดูแล ในการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระอย่างมีระบบจนกว่า
นักศึกษาทาผลงานได้สาเร็จ
หลั ก สู ต รมี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย น
โดยประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและมีการกากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) รวมทั้งการ
ประเมิ น วิ ทยานิ พ นธ์ และการค้น คว้า อิส ระ ได้ ตั้ง คณะกรรมการการสอบผู้ มีคุ ณสมบั ติทีก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตร ใช้สิ งสนับสนุนการเรียนการสอนทีมหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้ องสมุด
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและการสืบค้นกฎหมาย การเรียนการสอนในห้องเรียน สัญญาณ Wi-Fi เครืองมือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอืนๆ
หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
ท่านกาหนดสิงสนับสนุนการเรียนรู้ทีจาเป็นต่อ การจัดการเรียนการสอน อาทิ ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
ออนไลน์ ฐานข้อมูลตารากฎหมายของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้กาหนดให้มีการจัดพื้นที เพือให้นักศึกษาได้
ทากิจกรรม และประชุมกลุ่มย่อยอีกด้วย นอกจากนี้หลักสูตรยังสารวจความต้องการสิงสนับสนุนการเรียนรู้
ทีจาเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ
หน่วยงานทีเกียวข้องเพือพิจารณาดาเนินการต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานทีใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจาปี ทีสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ดัชนีบ่งชีแ้ ละเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชาทีเปิดสอน
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทีกาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาทีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานทีรายงานใน มคอ.7 ปีทีแล้ว
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ดัชนีบ่งชีแ้ ละเป้าหมาย
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึงครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต
ใหม่ทีมีต่อหลักสูตร เฉลียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทีมีต่อ
มหาบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.0
รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ข้อ
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
(2) ประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการซักถาม การตอบคาถามในชั้นเรียน และ
การอภิปรายในชั้นเรียน
(4) ดาเนินการอบรมความรู้เพือการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
(2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพือพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิต
(2) คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต
(3) คณะนิติศาสตร์ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
โดยต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทและตัวบ่งชี้ข้างต้น โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุมเพือนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
(4) มีการนาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(5) ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรนิติสาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
LAW6000

ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
2 (2-0-6)
(English for Legal Study)
ศึกษาศัพท์และส านวนกฎหมายเพือเป็นประโยชน์ในการเขียน การแปล การอ่านและ
การจับใจความในเชิงนิติศาสตร์ เพือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทาวิจัยทางกฎหมาย
The study of vocabulary, idioms, translation, reading and comprehension
related to law, legal study research.
LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
(Legal Research Methodology)
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยทีจะนามาใช้กับการวิจัยทางนิติศาสตร์ 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)
ศึก ษาระบบกฎหมายเปรีย บเทีย บ ประวั ติ รากฐาน แนวคิ ดของกฎหมายแพ่ งว่ า ด้ ว ย
ลักษณะสัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพย์สินและหลักกฎหมายพาณิชย์ ปัญหาการนาหลักกฎหมายแพ่งและ
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 และวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิชานิติศาสตร์อันเป็ น
ทีมาของระบบกฎหมายเอกชน เช่น ทฤษฎีเกียวกับสภาพบุคคล เจตนา ความรับผิ ด ความเสมอภาค
ความสุจริต และหลักการพื้นฐานของนิติสัมพันธ์แบบต่าง ๆ เป็นต้น
This course studies the root of theory, the evolution of law, and the jurisprudence 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)
ศึกษาการวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องกับองค์กรทางธุรกิจแต่ ละประเภท การวางแผน
ภาษีอากรให้สอดคล้องกับสัญชาติของผู้ร่วมลงทุน เพื อให้เกิดภาระภาษีอากรน้อยทีสุด ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล และในกรณีทีผู้ร่วมลงทุนเป็นคนสัญชาติของประเทศทีมีสั ญญาภาษีซ้อนกับรัฐบาลไทย
การวางแผนภาษีอากรให้สอดคล้องกับกิจการค้าหรือตามสัญญา เช่น สัญญาว่าจ้างทีปรึกษาชาวต่างประเทศ

สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งระบบภาษีมูลค่าเพิม และการเปรียบเทียบผลกระทบจากการใช้กฎหมาย
ภาษีมูลค่าเพิม (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
โดยเน้นบริษัทจากัดและสัญญาการร่วมทุนเพือประกอบกิจการ ทฤษฎีแ ละแนวคิดทางกฎหมายเกียวกับ
อานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 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 และลั กษณะของทรัพย์สิ นทางปัญญา ซึงประกอบด้ว ยสิ ทธิบัตร
เครืองหมายการค้า และลิ ขสิทธิ์ รวมทั้งแง่มุมอืนทีเกียวเนืองกับทรัพย์สิ นทางปัญญา ตลอดจนระบบ
สิทธิบัตร เครืองหมายการค้า 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)
ศึกษาทฤษฎีเกียวกับ แรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสั มพันธ์ นโยบายด้า น
แรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทแรงงาน สถานะทางกฎหมาย และบทบาทของสหภาพแรงงาน กฎเกณฑ์ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ และความเกียวพันธ์ของกฎเกณฑ์ 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

กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Insurance Law)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎี กฎหมายประกันภัยชั้นสูง ซึงเกียวกับหลักการใช้
การตีความ และการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพือเป็นเครืองมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบ
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)
ศึกษาปัญหาทีสาคัญในกฎหมายธุรกิจ อาทิ การกาหนดนโยบายการเงิน และการคลังของ
รัฐทีมีผลกระทบต่อธุรกิจเอกชน การปล่อยสินเชือของสถาบันการเงินเพือบริการนักธุรกิจ 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
อืน 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)
ศึกษากฎหมายเกียวกับการตั้งและการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน สิทธิและหน้าทีของผู้ทีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สนธิสัญญาเกียวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศทีส่งผลกระทบต่อการลงทุนภายใน ปัจจัยในการเลือกการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในบริษัท
การประเมินหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมและตลาดหุ้น รวมทั้งศึกษากฎหมายควบคุมการแสวงหาประโยชน์

และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทั้งนี้โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะเดียวกันของ
ประเทศกาลังพัฒนาอืน 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
บังคับกับคดีการขนส่งทางทะเลทีสาคัญ (Case Study) สิทธิและหน้าทีความรับผิดชอบของเจ้าของ กัปตัน
ผู้ ว่ าจ้ างและลู กเรื อ หลั กเกณฑ์ว่ าด้ ว ยสถานะทางกฎหมายแรงงานของลู กเรือ (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 ความหมายและทีมาของกฎหมายเศรษฐกิจ ลักษณะทัว ๆ ไป
ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายเศรษฐกิ จ กั บ สาขากฎหมายคลาสสิ ก กฎหมายเกี ยวกั บ สถาน
ประกอบการ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับการเปลียนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของระบบทุนนิยม
โดยเน้นทีการรวมศูนย์ปัจจัยการผลิตของระบบทุนนิยม 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)
ศึกษาปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติทีเกียวกับการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต ขนส่ง ประกันภัย วิธีระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ การบังคับคดีตามคา
พิพากษา และการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหากฎหมายทีเกียวข้อง

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 สาระสาคัญของรัฐ ลักษณะทาง
กฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย อานาจ ทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจสถาบันภายในรัฐ
ทีใช้ อ านาจต่ า งๆ เช่ น สถาบั น ทางการเมื อง สถาบั น ทางปกครอง สถาบั น ทางการคลั ง สถาบั น ศาล
การจากัดอานาจรัฐ การควบคุมการใช้อานาจต่างๆ
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 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Constitutional Law and Political Institutions )
ศึกษาทฤษฎีทัวไปของกฎหมายรัฐ ธรรมนูญการควบคุมการใช้อานาจของรัฐ กาเนิดและ
วิวัฒนาการของแนวความคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม และสถาบันการเมืองของประเทศสาคัญในระบบ
การปกครองประชาธิป ไตยและแบบสั งคมนิยมทั้ง ในประเทศทีพัฒ นาแล้ ว และกาลั งพั ฒ นา ลั กษณะ
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 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Administrative Law)
ศึกษาถึงรากฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎีเกียวกับการจัดระเบียบการปกครอง ทฤษฎี
เกียวกับนิติกรรมทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมาย สัญญาทางปกครอง การจัดทากิจการทาง
ปกครองต่าง ๆ ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและศาลปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศ
อังกฤษ ฝรังเศสเยอรมัน 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 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Administrative Procedure)
ศึกษาเกียวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองทีมีลักษณะพิเศษในระบบไต่สวน การนัง
พิ จ ารณาและการจั ด องค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษา ผู้ พิ จ ารณาคดี ระบบวิ ธี พิ จ ารณาแบบสองชั้ น ตลอดจน
สาระสาคัญของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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)
ศึกษาถึงหลักทฤษฎีทัวไปเกียวกับศาลรัฐธรรมนูญหลักว่าด้วยความเป็ นกฎหมายสูงสุดของ
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 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Public Financial Law)
ศึกษาถึงแนวความคิดทัวไปทางการคลัง ทีมาของกฎหมายการคลัง นโยบายทางการคลัง
การเงิน สถาบันทางการคลัง โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของรัฐ การจัดทางบประมาณ 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 การก่อรูปและทีมาของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง
ขององค์กรทางปกครองทางเศรษฐกิจ ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ หลักกฎหมายเกียวกับการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ เช่น วิธีการทางกฎหมาย
ของฝ่ายปกครองในการดาเนินกิจการทางเศรษฐกิจ ปัญหาเกียวกับความชอบทางกฎหมาย 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)
ศึกษาถึงหลักกฎหมายปกครองในประเทศฝรังเศสอย่างกว้าง ๆ และเน้นความสาคัญใน
ปัญหาเกียวกับคดีปกครอง การจัดระเบียบทางศาลในคดีปกครอง อานาจศาลในคดีปกครอง โดยพิจารณา
ถึงอานาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม และการแบ่งอานาจกันภายในศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครองในสภาทีปรึกษาแห่งรัฐ และในศาลปกครองชั้นต้น คดีปกครองประเภทต่าง ๆ อาทิ คดีเพิกถอน
นิติกรรมทางปกครอง คดีทีศาลปกครองมีอานาจเต็ม 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)
ศึกษาถึงความหมายของเสรีภ าพมหาชน เทคนิคทางกฎหมายในการคุ้มครองเสรีภาพ
มหาชนในประเทศทีสาคัญ หลักกฎหมายทีเกียวกับเสรีภ าพมหาชนทีสาคัญ เช่น เสรีภาพทางร่างกาย
เสรีภาพทางความคิดหรือ ความเชือ เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาของ
กฎหมายในเรืองนี้ ต่อพัฒนาการของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่อืน 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)
ศึ ก ษาความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และความสั ม พั น ธ์ ข องสั ง คมวิ ท ยาทางกฎหมายกั บ
สังคมศาสตร์ อืน ๆ วิธีการศึกษาโดยทัวไป และเทคนิคเฉพาะ แนวความคิดของนักทฤษฎีคนสาคัญ
ทางด้านสังคมวิทยาทางกฎหมาย อาทิ เวเบอร์ (Max Weber) เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) เยียริช
(Eugene Ehrlich) ประเด็นปัญหาสาคัญต่าง 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 โดยวิธีรุนแรงและแนวความคิดเกียวกับการ
ใช้กาลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา และคดีทีสาคัญ 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)
ศึกษาบทบาทของสนธิสั ญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของสนธิสั ญญา
กระบวนการในการทาสนธิสัญญา เงือนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา ผลของสนธิสัญญา การแก้ไข
เปลียนแปลงและการสิ้นสุดของสนธิสัญญา โดยยึดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ.1969
(Vienna Convention on The Law of Treaties) เป็นหลักในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเที ยบกับ
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)
ศึกษาอานาจอธิป ไตยและสิทธิอธิปไตยของรัฐ ในการใช้ประโยชน์จากทะเล วิเคราะห์
หลักการ และเหตุผลในการร่างกฎหมายทะเลตั้งแต่การประชุมกฎหมายทะเลครั้งทีหนึงถึงปัจจุบัน 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)
ศึกษาระบบกฎหมายทีใช้บังคับความสั มพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาระของ
หลักเกณฑ์ กลไกต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีเกียวข้องทางด้านการเงิน การคลัง
การธนาคาร การค้า การพัฒนา ฯลฯ ในระดับสากลและระดับภูมิภาค และวิเคราะห์ปัญหาและข้อกฎหมาย
ทีมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศกาลังพัฒนา
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)
ศึ ก ษาสภาพสถานะและโครงสร้ า งกฎหมายของการร่ ว มมื อ ส่ ว นภู มิ ภ าคที ส าคั ญ เช่ น
ประชาคม ยุโรป อาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา และแอฟริกา
โดยเน้นทีผลกระทบของการร่วมมือ หรือการรวมตัวดังกล่าวต่อเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย
รวมทั้งบทบาทของประเทศไทยทีจะคุ้มครอง เรียกร้อง หรือป้องกันผลประโยชน์หรือผลเสียทีเกิดจาก
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)
ศึก ษาหลั ก กฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี อ าญาสนธิ สั ญ ญาที เกี ยวข้ อ งและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการลงโทษผู้กระทาความผิด
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)
ศึกษากฎหมายว่าด้ว ยการทูตและกงสุล ซึงเป็นส่ว นหนึงของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมืองและวิวัฒนาการ โดยยึดหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ ทางการทูต 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 พื้น ฐานเกี ยวกับ การวิวั ฒ นาการ ตลอดจนแนวคิ ดเกียวกับ สิ ท ธิม นุษ ยชน
การพยายามพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้เป็นสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งเหตุการณ์ปัญหาตลอดจนวิธีการและ
อุปสรรคในการทีจะพยายามทาให้สิทธิมนุษยชนมีผลบังคับจริงในทางปฏิบัติ 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 ความสาคัญของการบินพลเรือนอากาศ ทีว่างเปล่าในอากาศ
สิทธิการบินความหมายของลักษณะของกฎหมายอากาศ องค์กรบริหารการบินการเดินอากาศ (อากาศยาน
สนามบิน และเครืองอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ฯลฯ) การควบคุมจราจรทางอากาศ ฯลฯ การรับขน
ทางอากาศ ความเสีย หายโดยอากาศยานต่อบุคคลทีสามบนพื้นผิว กฎหมายอากาศเกียวกับคดีอาญา
(สลัดอากาศ) รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศทีเกียวข้อง และเกียวกับสนธิสัญญาอวกาศซึงครอบคลุมถึง
กิจกรรมของรัฐ ในการส ารวจและการใช้ประโยชน์ในอวกาศรวมตลอดถึงดวงจันทร์และดวงดาวอืน ๆ
การควบคุมการใช้อาวุธในอวกาศ ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ สัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบ
สาหรับความเสียหายทีเกิดขึ้นจากวัตถุอวกาศ สัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ อานาจอธิปไตย
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)
ศึกษาทฤษฎีเกียวกับระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกียวกับอนุสั ญญาภาษีซ้อน
ปัญหาและการหลีกเลียงภาษีระหว่างประเทศโดยบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลียนเงินตรา กิจการของ
บรรษัทข้ามชาติทีเกียวกับดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกาไรระหว่างบริษัทในเครือ
ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี การวางแผนนโยบายเกียวกับภาษี สนธิสัญญาภาษีอากรและแนวความคิด
เกียวกับ Unitary Tax System อืน 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 การเปลียนแปลงใน
โครงสร้างของสัญญาเมือมีการเปลียนจากการลงทุนทางตรงมาเป็นการลงทุนในการบริการ การร่างและ
การตรวจสัญญา ข้อความทีได้เปรียบเสียเปรียบกับประเทศกาลังพัฒนาในสัญญาประเภทต่าง ๆ และ
ในกิจการประเภทต่าง ๆ การเจรจาต่อรองเกียวกับสัญญาระหว่างประเทศ 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)
ศึกษาความหมายและความสาคัญของอนุญาโตตุลาการต่อการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
และธุรกิจระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาโตตุลาการทีมีอยู่ ทั้งในด้านกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 และกฎหมายต่างประเทศ สนธิสัญญาต่าง ๆ
ทีเกียวข้อง หลักปฏิบัติของนานาประเทศและของสถาบันอนุญาโตตุลาการทีนิยมใช้กันทัวไป ตลอดจน
การบังคับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศโดยศาลไทยและศาลของนานาประเทศ
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)
ศึกษาสถาบันและระบบกฎหมายทั้งในด้านองค์กรและการทางาน สาระสาคัญของกฎหมาย
และนโยบายของสหภาพยุโ รป 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)
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดเกียวกับบทบาทหน้าทีของกฎหมายในการจัดระเบียบการ
พัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเกษตร และการเมือ ง ทีสืบเนืองจากวิถีการพัฒนา
ตามแบบจาลองต่าง ๆ ซึงส่ งผลต่อระบบกฎหมาย ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเกียวกับการพัฒ นา
ประเทศ ทีปรากฏในระบบกฎหมายภายในโดยเฉพาะเรืองปัญหาความไม่สมดุลระหว่างความก้าวหน้าของ
การพัฒนาประเทศ และความล้าหลังในการพัฒนาระบบกฎหมายทีได้ มาตรฐาน การพัฒนาเชิงโครงสร้าง
ต่อกฎหมายทีเกียวข้องกับ การพัฒ นา โดยเปรียบเทียบกับ ต่างประเทศ พร้อมกับศึ กษาเชือมโยงกั บ
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)
ศึกษากฎหมายเกียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถินตามเมืองและชนบทการวางผังเมือง
และชนบท การวางนโยบายหรือแผนเตรียมรับการขยายตัวในอนาคตของเมืองสาคัญต่าง ๆ เพือให้เกิดการ
พัฒนาเพิมขึ้น รวมทั้งศึกษาปัญหาด้านเคหะสถาน ระบบการอนุญาต (Permit System) ให้ก่อสร้างสิง
ต่าง ๆ ขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีรัฐผู้รับผิดชอบ การปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม และการ
ควบคุมสิงแวดล้อม
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)
ศึกษาถึงปัญหาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติทีเกียวกับกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคมใน
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายในลักษณะเดียวกันของประเทศซึงเป็นสวัสดิการต่าง 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)
ศึกษาถึงกฎหมายอันเกียวข้องกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร อันรวมถึงกฎหมายทีมี
ผลกระทบถึงกรรมสิทธิ์ทีดินซึงใช้ในการเกษตร การควบคุมการใช้ทีดิน การพัฒนาและปฏิรูปทีดิน หรือ
ปัญหาเกียวกับสถาบันอันเป็นตัวแทนของเกษตรกร
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)
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดทีทาให้เกิดการตรากฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย
เปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ทีใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย และประเทศ
อุตสาหกรรมทีสาคัญอืน ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญีปุ่นหรือออสเตรเลีย
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)
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดทีทาให้เกิดความจาเป็นในการตรากฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภค โดยเปรียบเทียบ หลักการและ
มาตรการทางกฎหมายเพื อคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของประเทศไทยและประเทศอื น ๆ พั ฒ นาการของ
แนวความคิดใหม่ ๆ ทางสังคมซึงเปิดกว้างให้มีการปกป้องทางกฎหมายต่อสิทธิของผู้บริโภคเพิมขึ้น รวมทั้ง
ศึกษาตัวอย่างคดีและปัญหาต่าง ๆ ทีเกียวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
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)
ศึกษาถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะของปัญหาเกียวกับสิงแวดล้อม จาก
แง่มุมทีมีสาระสัมพันธ์กับสถาบันทางกฎหมาย และทิศทางการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตร์
การเมืองและสิงแวดล้อม การบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายในฐานะเป็นเครืองมือเพือแก้ไขปัญหา
เกียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแผนการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม รวมทั้งปัญหาทั้งในทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติของกฎหมายเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทั้งหลายทีปรากฏจากการ
ทางานของรัฐหรือสถาบันต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาหรับความ
เสียหายทีเกิดจากปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
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 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน
3 (3-0-9)
(Law on Land Use Control)
ศึกษาเกียวกับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของรัฐ ในการควบคุมการใช้ ทีดินและการพัฒนา
องค์กรของรั ฐ ทีมีอานาจและความรั บ ผิ ดชอบด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ทีดิ น กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับทีควบคุมการใช้ทีดินซึงประชาชนอยู่อาศัย และทางานเพือประโยชน์ด้านการควบคุมสิงแวดล้อม
การหลีกเลียงเหตุราคาญสาธารณะ (Public Nuisance) การสงวนคุ้มครองเพือประโยชน์ทางประวัติศาสตร์
(Historic Preservation) การแบ่งเขตการใช้ทีดิน กฎหมายผังเมือง กฎหมายเกียวกับการจัดสรร ทีดิน
ข้อกาหนดเกียวกับการสาธารณูปโภค และบริการต่าง ๆ หรือกฎหมายภาษีเกียวกับทีดิน ข้อจากัดสิทธิการ
ใช้ทีดินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ทีรัฐจะเข้าถือประโยชน์ในทีดิ นของเอกชน ทั้งในแง่การเวนคืนทีดินและปัญหาการจ่ายค่า ทดแทนทีเป็น
ธรรม รวมทั้งกฎหมายเกียวกับการใช้ทีดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ทีป่าสงวนและทรัพยากรธรรมชาติอืน 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)
ศึกษาถึงกฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมของประเทศอุตสาหกรรม
การเติบโตของกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมทางอาญา (Criminal Environmental Law) การประสานงาน
ความร่วมมือเพือควบคุมสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ มาตรฐานระหว่างประเทศของคุณภาพสิงแวดล้อม
ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาข้อตกลงหรือหลักการเกียวกับความรับผิดชอบของรัฐหรือบริษัท
ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ในเรืองมลภาวะทางทะเล แม่น้า อากาศ บรรยากาศของโลก สารกัมมันตภาพรังสีหรือ
สารพิษต่า ง ๆ รวมทั้งการปกป้ องต่อสั ต ว์ป่า เผ่ า พันธุ์ชีวิตที หายากหรื อสรรพสิ งอันจัดเป็น มรดกของ
วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (World Cultural and Natural Heritage) ให้ปลอดพ้นจากการถูก
ทาลายสาบสูญ
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 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคาพิพากษา
3 (3-0-9)
(Policy on Crime and Post Conviction Processes)
ศึกษาหลักและทฤษฎีในการวางนโยบายของรัฐ เพือกาหนดความรับผิดทางอาญา โดย
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ในแต่ละยุคสมัย ทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ทีจะมีผลต่อนโยบายทางอาญาของรัฐ การประยุกต์ใช้นโยบายทางอาญา
เพื อให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารงาน ยุ ติธ รรม อีก ทั้ง ศึ กษาถึง การลงโทษผู้ กระทาความผิ ด ทั้ง ในและ
นอกทัณฑสถานและมาตรการอืนซึงทดแทนการลงโทษ
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 การเบี่ยงผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-9)
(Diversion of offenders from Criminal Justice Processes)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการผลักดันผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา กลไกทางกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ทีใช้ทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการในขั้นตอน
ต่าง ๆ เช่น การไกล่เกลียคดี การไม่รับลงประจาวัน การชะลอ ฟ้องร้อง การต่อรอง คารับสารภาพ การคุม

ประพฤติในชั้น ศาลและในชั้น ราชทัณฑ์ และการพักโทษ เป็น ต้น รวมทั้งวิเคราะห์ แนวทางปรับใช้ใ น
ประเทศไทย และผลกระทบทีอาจเกิดขึ้นต่อผู้กระทาความผิด 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)
ศึกษาถึงปรัช ญา แนวคิดและหลั กเกณฑ์ในการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะเกียวกับ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations Standard, Norms and Guidelines) ทีเกียวกับเรืองนี้ ในการศึกษาจะเน้นความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชนและความจาเป็นทีรัฐจักต้องให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จาเลย ผู้ต้องขัง
ผู้เสี ย หาย และพยานในคดีอาญา โดยจะให้ ความส าคัญเป็ นพิเศษกับการคุ้มครองสิ ทธิเด็กและผู้ ห ญิง
นอกจากนี้จะนาเอากฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติทีเกียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
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 กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Judicial Process for Child and Juvenile Law)
ศึกษาถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วิวัฒนาการของกฎหมาย
มาตรฐานสากลของกฎหมายเกียวกับเด็กและเยาวชน รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ
และภูมิภาคต่าง ๆ บทบาทและหน้าทีขององค์กรต่าง ๆ ทั้งขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชน
รวมทั้งปั ญหาการละเมิดสิ ทธิเด็ก การกระทาความผิ ดของเด็กและเยาวชน ในการศึกษาให้ คานึงถึ ง
กฎหมายภายในทีให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบบกระบวนการยุติธรรม 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)
ศึกษาความหมายของอาชญากรรมทั้งอาชญากรรมพื้นฐาน และอาชญากรรมในสั งคม
ปั จ จุ บั น ความเปลี ยนแปลงของอาชญากรรมตามสภาวการณ์ ของสั งคม อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ
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)
ศึกษากฎหมายทีเกียวข้องกับยาเสพย์ติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การป้องกันและ
การปราบปรามธุรกิจเกียวกับยาเสพย์ติด กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินการริบทรัพย์สินทีใช้ในการกระทา
ความผิด และการริบทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดเกียวกับยาเสพย์ติดความร่วมมือระหว่างประเทศใน
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)
ศึกษาการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เริมตั้งแต่
ขั้นตอนการจับกุม การสอบสวน การคุ้มครองพยาน การฟ้องร้อง การดาเนินคดีในศาล จนถึงการลงโทษ
และการแก้ไขผู้กระทาความผิดอาญา โดยเน้นทั้งด้านการบริหารงานของหน่วยงานและการดาเนินงานของ
บุคคลในทุกขั้นตอน ได้แก่ ตารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ บทบาทและหน้าทีของทนายความในการ
ผดุงความยุติธรรมตามวิชาชีพทนายความ สิทธิมนุษยชนกับงานยุติธรรมทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับประเทศต่าง ๆ ศึกษาถึงคดีตัวอย่าง และวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน
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
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ในการวิ เคราะห์ ส าเหตุของอาชญากรรมการป้ องกัน การลงโทษ
การแก้ไขผู้กระทาผิด 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)
ศึกษาบทบัญญัติทีเกียวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ การยกเว้น การลดหย่อ น
การวางแผนภาษีหัก ณ ทีจ่าย ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล และการขจัดภาระภาษีซ้าซ้อนระหว่างบริษัท
และผู้ ถื อ หุ้ น การรวมกลุ่ ม ภาษี เ งิ น ได้ ภ ายในสหภาพยุ โ รป และการจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ ใ นประเทศ
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)
ศึกษาบทบัญญัติทีเกียวกับการจัดเก็บภาษีจากการบริโภค โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิม และ
รูปแบบภาษีการค้าประเภทต่าง ๆ การจัดเก็บและการส่งเสริมการส่งออก การรวมกลุ่มภาษีมูลค่าเพิม
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 การกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบภาษี , วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ทั้งกรณีการ
อุทธรณ์ภาษีกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ตลอดจนการบังคับคดีทางภาษีอากร
Studies on case studies and tax practices about tax investigation, in particular reassessment, 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)
ศึกษาหลักการทางบัญชีภาษีอากรเพือการคานวณกาไรสุทธิ หรือเงินได้สาหรับหน่วยธุรกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรา 65 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับบริษัทหรือห้าง
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 กฎหมายภาษีสาหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
3 (3-0-9)
(Tax Laws on International Trade and Logistics)
ศึกษากฎหมายภาษีทีเกียวกับการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
ประเภทต่าง ๆ การประกันภัย ตลอดจนภาระภาษีและปัญหาทีเกียวกับระบบจัดส่งธุรกิจระหว่างประเทศ
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 การบรรเทาภาระภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม
ตลอดจนภาษีต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รูปแบบการบรรเทาภาระภาษีทียอมรับได้และปัญหา
การหนีภาษี
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 กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
3 (3-0-9)
(Tax Laws on Business Re-structuring)
ศึกษากฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ เช่น การควบรวม การเข้า
ครอบงา การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน การรับจ่ายเงินภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคทางภาษีทีเกียวกับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
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)
ศึกษาบทบั ญญัติทีเกียวกับการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศทีเกียวกับปัญหาภาษีซ้าซ้อน รูปแบบการวางแผนภาษีโดยกลุ่มบริษัท

ข้ามชาติ เช่น การตั้งราคาโอน การตั้งทุนตา และบทบัญญัติเพือป้องกันการหลี กเลียง 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)
ศึกษากฎหมายภาษีอากรทีจัดเก็บจากการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน
สมัยใหม่ ทั้งกฎหมายในประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย ปัญหา
และอุปสรรคทางภาษีต่อเครืองมือทางการเงินรูปแบบต่าง 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)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีเกียวกับภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้วิเคราะห์
ปัญหาและความเหมาะสมในการนาภาษีมรดกและภาษีการให้มาใช้ในระบบภาษีอากรขอ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
และศึก ษาบทบั ญญั ติแห่ งกฎหมายภาษีท รัพย์ สิ น ทีจั ดเก็ บ โดยองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น คื อ ภาษี
โรงเรือนและทีดิน ภาษีบารุงท้องที ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น และภาษีอืน ๆ ในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินที
ต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าทีเสียภาษี ฐานภาษีและอัตราภาษี การยืนแบบรายการและการชาระภาษี การยกเว้น
และลดหย่อนภาษีการควบคุมและมาตรการบังคับจัดเก็บภาษี การประเมิน และการอุทธรณ์ภาษีท้องถิน
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 ตลอดจนนโยบายภาษีอากรทีได้นามาปรับใช้ใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กฎหมายว่าด้วยการคลังและงบประมาณ การงบประมาณท้องถิน
และแนวทางการจัดทาระเบียบและรูปแบบภาษีอากรทีจัดเก็บในแต่ละปีงบประมาณ

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 และลาดับชั้นของกฎหมายกรณีการร่างบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
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 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-9)
(Accounting Principles for Lawyers)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการบัญชี หลักการรับรู้รายการบัญชี กระบวนการจัดทาบัญชีค วาม
มุ่งหมายในการเสนอรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทัวไปกฎหมายวิชาชีพบัญชี การใช้
และวิเคราะห์งบการเงิน ความเกียวข้องระหว่างมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวิชาชีพบัญชีกับมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการบัญชี กฎหมายวิชาชีพบัญชี กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายภาษีอากรทีเกียวข้องกับองค์กรธุรกิจ ปัญหาในทางปฏิบัติจากความแตกต่างระหว่างกฎหมาย
บัญชีกับประมวลรัษฎากร
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 การประเมิ นอากร การอุทธรณ์การประเมิน คดีและการดาเนินคดี / ระงับคดี
ภาษีอากร สิทธิและหน้าทีของผู้ประกอบการ และอานาจของศุลกากรในการตรวจสอบภายหลังการนาเข้า
(Post Customs Clearance Audit) โดยการศึกษาวิเคราะห์จากตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร
(ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร) ปัญหาทีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ คา
วินิ จฉัยของหน่ วยงาน ตลอดจนคาพิพากษาของศาล และศึกษาหลั กเกณฑ์ในทางทฤษฎีเกียวกับภาษี
สรรพสามิต บทบัญญัติแห่งกฎหมายทีเกียวกับการจัดเก็บภาษี สินค้าและบริการทีต้องเสียภาษี ผู้มีหน้าที
เสียภาษี ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี ฐานภาษีและอัตราภาษี การยืนแบบแสดงรายการภาษี การ

ยกเว้น การคืน และการลดหย่อนภาษี การควบคุม และมาตรการบังคับในการจัดเก็บภาษี การประเมิน การ
คัดค้าน และการอุทธรณ์ทีเกียวกับภาษีสรรพสามิต
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
และสิ ทธิข้างเคีย ง โดยศึกษาสารบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ของต่างประเทศในภูมิภาคยุโรป อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ทีเกียวข้องกับลิขสิทธิ์ รวมทั้งศึกษากฎหมาย
ระหว่างประเทศทีเกียวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนั้น ยังศึกษาเกียวกับประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์
ทีเชือมโยงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 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 เป็นการศึกษาความเป็นมาในการให้ความคุ้มครองเครืองหมาย
การค้า ตลอดจนหลักการป้องกันการแข่งขันทางการค้าทีไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ยังได้กาหนดให้มีการศึกษา
รายละเอียดเกียวกับพระราชบัญญัติเครืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิมเติม ตลอดจนหลัก
กฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครืองหมายการค้า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การให้ความคุ้มครองรูปแบบวิธีการดาเนินการธุรกิจ เสียง หรือ ชือของบุคคลทีมีชือเสียง รวมถึงชื อเว็บไซต์
ในฐานะเครืองหมายการค้าด้วย อีกทั้งยังกาหนดให้มีการศึกษาเกียวกับการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม และ

ข้อ ยกเว้ น ของหลั ก การดั ง กล่ า ว นอกจากนั้ น ยั ง ต้อ งศึก ษาถึง เรื องการให้ ค วามคุ้ มครองสิ งบ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ด้วย ทั้งนี้ ให้ศึกษาถึงกฎหมายระหว่างประเทศทีเกียวข้องด้วย
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 และการดาเนินคดี ตลอดจนศึกษาเกียวกับกฎหมายความลับทางการค้า
และกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม เพือให้ทราบถึงแนวความคิดและหลักการคุ้มครองตาม
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 ซึงจะครอบคลุมข้อตกลงทัวไป
ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade หรือ GATT)
ความตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) หลักการปฏิบัติอย่างชาติทีได้รับความอนุเคราะห์
ยิง (Most – Favored Nation Treatment) หลักการทีจะได้รับการปฏิบัติเยียงคนชาติ (National
Treatment) บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF)
และโดยเฉพาะอย่างยิงบทบาทและกลไกขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
นอกจากนั้น จะได้ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ของรัฐทีอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
อาทิ เช่น การป้องกันการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) การเรียกเก็บอากรเพือตอบโต้การช่วยอุดหนุนทาง
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)
ศึกษากฎหมายและหลักปฏิบัติสากลเกียวกับการการระงับข้อพิพาททางการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ การยกร่างข้อตกลงกฎหมายทีใช้บังคับ การสละความคุ้มกันแห่งรัฐฏาธิปัตย์
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการเจราจา ไกล่เกลีย และการใช้ศาลหรืออนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การเลือกศาลหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ การยอมรับและบังคับคาพิพากษาหรือคาชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศทีเกียวข้อง 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)
ศึกษาเกียวกับแนวคิด หลักการพื้นฐานและปรัชญาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและระดับระหว่างประเทศ และพัฒนาการของข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention)
อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และความตกลงว่าด้วยการค้าเกียวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
TRIPS (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights) เป็นต้น และ
ศึกษาเกียวกับหลักการในการระงับข้ อพิพาททีเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ และ
ศึกษาเกียวกับ ข้อกาหนดคดีทรัพย์ สินทางปัญญา ตามกฎหมายจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งศึกษาแนวคิดในการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีทีมีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาทีเกียวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้น ยังศึกษาถึงปัญหา
การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นกฎหมายอืนทีเกียวข้อง เช่น การนากฎหมายฟอกเงินมา

ใช้กับการกระทาผิดเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา แนวคิดในการพัฒนาวิธีการสืบสวนสอบสวนและการ
แสวงหาพยานหลักฐานทีชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 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 สัญญาซื้อขายและเงือนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS) การชาระราคาสินค้าโดย
อาศัยเครดิตทีมีเอกสารประกอบ (Documentary Credit) การรับขนทางทะเล (Carriage of Goods by
Sea) และการประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance) เป็นต้น (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology
Transfer) และ (3) การลงทุนในต่างประเทศ ซึงจะได้ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุนประเภทต่าง ๆ (เช่น
การร่วมทุน การเข้าครอบงาบริษัท การเปิดสาขา การตั้งบริษัทใหม่ เป็นต้น) ข้อควรคานึงในการเลือก
รูปแบบการลงทุน (เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การส่งกลับกาไร เป็นต้น) วิธีการระดมทุน (เช่น
การออกหุ้ น กู้ (Bond) ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ก ารซื้ อ หุ้ น ใหม่ (Warrant) การกู้ จ ากกลุ่ ม ธนาคาร (Loan
Syndication) เป็นต้น นอกจากนั้นจะได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการลดความเสียงในทางการค้าระหว่าง
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.

LAW6710

อนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-9)
(Arbitration)
ศึกษาถึงแนวคิด ข้อดี และข้อเสียของการอนุญาโตตุลาการ จากนั้นจะศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ ตั้ ง แต่ ข้ อ สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการ การจั ด ตั้ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
การดาเนินกระบวนพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างอนุญาโตตุลาการกับศาล คาชี้ขาดขออนุญาโตตุลาการ
การอุทธรณ์คาชี้ขาดและการบังคับตามคาชี้ขาด ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และ
ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในส่วนทีสอง
จะศึกษาเกียวกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอนุญาโตตุล าการระหว่างประเทศ กฎหมายอนุ ญาโตตุล าการของต่างประเทศ ตลอดจนข้อบังคั บของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ในเรืองของการดาเนิ นกระบวนพิจารณาและการยอมรับบังคับตาม
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตาม Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention) นอกจากนี้จะศึกษา
อนุญาโตตุลาการในกรณีทีรัฐ หรื อหน่วยงานของรัฐเป็นคู่กรณีตาม 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)
ศึกษาถึงหลักกฎหมายเกียวกับการขัดกันของกฎหมาย การกาหนดกฎหมายทีจะใช้บังคับ
กับสัญญาระหว่างประเทศ และการร่างข้อสัญญาทีเกียวข้อง หลักการว่าด้วยการค้นหา กฎหมายทีใช้บังคับ
กับข้อพิพาท และกระบวนการพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การเลือกศาล
หรือสถานทีในการระงับข้อพิพาท (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)
ศึกษาปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติทีเกียวกับการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย
ระหว่ า งประเทศ การช าระเงิ น ระหว่ า งประเทศ เลตเตอร์ ออฟ เครดิ ต การขนส่ ง ระหว่ า งประเทศ
ประกันภัย เงือนไขและประเพณีปฏิบัติทางการค้า (Incoterms) กฎหมายศุลกากร กฎหมายควบคุมการ
นาเข้าส่งออกและกฎหมายเกียวกับการควบคุมการแลกเปลียนเงิน ตลอดจนปัญหากฎหมายทีเกียวข้อง
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 การดาเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
(The Procedure for Intellectual Property and International Trade Court)
ขอบเขตการศึกษาวิชานี้ เป็นการศึกษาถึงวิธีการดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทีอยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
วิธีพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทัวไป โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงข้อกาหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึงอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติประธานศาลฎีกาได้ออก
ข้อกาหนดเกียวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่ างประเทศเป็ น การเฉพาะเพือให้ การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีเ ป็นไปโดยสะดวก
รวดเร็ว และเทียงธรรมด้วย รวมถึงทาการศึกษาว่าหากในกรณีไม่มีบทบัญญัติและข้อกาหนดบัญญัติถึงการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาใดไว้เป็นการเฉพาะ การนาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลมในส่วนใดเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ การศึกษาวิชานี้คือทาให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาเข้าใจถึงกฎหมายทีเกียวข้องและแนวทางปฏิบัติในการดาเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศเป็นสาคัญ
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
การทาสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) เปรียบเทียบกับกฎหมายซื้อขายของประเทศไทย เช่นแบบ
ของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การโอนกรรมสิทธิ์และความเสียงภัย การผิดสัญญาและการยกเลิก
สัญญา การรักษาเยี ย วยาในกรณีผิดสัญญา เป็นต้น รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อสั ญญามาตรฐานการค้า
ระหว่างประเทศ (INCOTERMS) ทีใช้ในการซื้อขายระหว่างประเทศ
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)
ศึกษาหลักกฎหมายและแนวคิดเกียวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
กฎหมายไทย กฎหมายต่ า งประเทศ และกฎหมายระหว่ า งประเทศ โดยเฉพาะหลั ก การส าคั ญ ของ
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) ซึงต้องศึกษาในส่วนทีเกียวกับการให้ความ
คุ้มครองการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การกากับดูแลของรัฐในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ระงับข้อพิพาทอันเกิดเป็นผลของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สัญญาในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองลายมือชือ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจดทะเบี ย นชื อโดเมนเนม ภาระภาษี ในการประกอบการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญาในการประกอบการพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ตลอดจนเรืองปัญหาเขตศาลและเขต
อานาจศาล และการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมาย ปัญหาการ
ขัดกันแห่งอานาจศาล 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)
ศึกษาเรืองธรรมชาติของกฎหมายและรากฐานทางจริยธรรมของหลักกฎหมายต่าง ๆ โดย
เริ มจากการวิเคราะห์ วิจารณ์แนวความคิดของส านักคิดทางปรัช ญากฎหมายต่าง ๆ อันรวมถึงส านัก
กฎหมายธรรมชาติ สานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา สัจนิยมทางกฎหมาย และ
ทฤษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์ นอกจากนี้ยังเน้นหนักประเด็นถกเถียงสาคัญต่าง ๆ ในทางปรัชญากฎหมาย
ซึงเชือมต่อกับปัญหาสังคมการเมือง โดยเฉพาะเรืองขอบเขตอันเหมาะสมของกฎหมายอาญา ปัญหาเรือง
การบั งคับ ใช้กฎหมายในประเทศกาลั งพัฒ นา และปัญหาเรืองการดื้อแพ่ง ต่อกฎหมายของประชาชน
ตลอดจนศึกษาวิจารณ์เรืองหลักนิติธรรมและทฤษฎีความยุติธรรมต่าง 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)
ศึกษาปัญหากฎหมายร่วมสมัยเกียวกับสังคม 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 และปัญหาในการประยุกต์ใช้กั บกรณีของ
ประเทศไทย ฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสวิเคราะห์ปัญหาเรียบเรียง และแสดงออกในรูปของรายงาน เอกสาร
หรือปากเปล่า เพือเตรียมตัวเขียนวิทยานิพนธ์ 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) ปัญหากฎหมายอาญาสารบัญญัติบางเรืองหยิบยก
เฉพาะเรืองทีกาลังเป็นปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ สัมมนาหาข้อเสนอแนะทีเหมาะสมกับสภาวะ
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 และแนวคิดเกียวกับกฎหมายล้มละลาย ระบบกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ความส าคั ญของกฎหมายล้ มละลายในทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในขบวนการล้มละลายให้มี
ประสิทธิภาพ เพือประโยชน์ทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้
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 ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของหลักพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะสั ญญาและละเมิดโดยวิเคราะห์ จากคาสอนทางทฤษฎีและแนวคาพิพากษา ตลอดจนปัญหาที
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 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)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติเกียวกับสิทธิของประชาชน และ
อานาจของรัฐในการดาเนินคดีอาญาโดยทัวไป ศึกษาเปรียบเทียบวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศทีใช้
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายภาคพื้นยุโรป วิเคราะห์ประวัติ วิวัฒนาการของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ การตีความ และการบังคับใช้กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาทีมีต่อสังคม ปัญหากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
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 เกียวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่ง
และพาณิชย์ รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและชั้นสูง
ของการให้ความยุติธรรมทางแพ่ง ผลกระทบของกฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
พาณิชย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ ปัญหาวิธีการพิจารณาความแพ่งทีบังคับ
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 ว่าด้วยพยานหลักฐานทีใช้ในกระบวน
พิจารณาขององค์กรทียุติข้อโต้แย้ง รับรองสิทธิ และค้นหาข้อเท็จจริงของประเทศทีใช้ระบบวิธีพิจารณาใน
รูปแบบต่าง ๆ ศึกษาวิธีการและแนวปฏิบัติในการนาเข้า รับฟังและชังน้าหนักพยานหลักฐานประเภทต่าง ๆ
และหน้าทีนาสืบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ปัญหาของพยานหลักฐานทีเกิดขึ้นเนืองจากวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีปัจจุบันและพยานผู้เชียวชาญ 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)
ศึกษาหลั ก กฎหมายพาณิ ช ย์ข องระบบคอมมอนลอว์ 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)
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายอาญาของระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวลกฎหมายโดย
เปรี ย บเที ย บกับ กฎหมายไทยในเรื องของหลั ก การ ทฤษฎีว่ า ด้ว ยความผิ ด และความรับ ผิ ด ทางอาญา
โทษและปัญหาต่าง ๆ ของรัฐทีประยุกต์ใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามอาชญากรรม
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 ในการควบคุมและให้คาปรึกษาโดยคณาจารย์ ทั้งนี้ นักศึกษา
จะต้องนาเสนอในรูปของรายงานการศึกษา
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)
ให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ตามสาขาทีเลือก
The student is required to finish a thesis in the selected field.
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
1 (1-1-0)
(Knowledge and Morality For Graduate Studies)
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการ
ดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซือสัตย์ต่อตนเองมีจิตสานึกสาธารณะ มีสานึกในการ
ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความถูกต้อง เคารพ
สิทธิของผู้อืน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อืน ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทางาน
ร่วมกับผู้อืนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พึงพาตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนือง
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.

ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2555 และหลักสูตร พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6104 กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
LAW6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
LAW6109 กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
LAW6111 กฎหมายเกียวกับการค้าและการบัญชี
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
LAW6114 สัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48
(10)
(2) (2)(2-0-6)
(2) (2)(2-0-6)
(3) (3-0-9)
(3) (3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
18 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0-9) LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3(3-0-9) LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6104 กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
3(3-0-9) LAW6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
LAW6109 กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-9)
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
3(3-0-9) LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3-0-9) LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9) LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3(3-0-9) LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
12 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12(0-0-36) LAW7099 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)

1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
12
12(0-0-36)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ข)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ข)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6104 กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
LAW6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
LAW6109 กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การลงทุน
LAW6111 กฎหมายเกียวกับการค้าและการบัญชี
LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3) (3-0-9)
(3) (3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
24 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ (แผน ข)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0-9) LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3(3-0-9) LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6104 กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
3(3-0-9) LAW6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-9) LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
3(3-0-9)
ประเทศ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6108 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-9) LAW6109 กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-9) LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน
3(3-0-9) LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3-0-9) LAW6113 กฎหมายเศรษฐกิจ
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9) LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
6 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18) LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
0 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0) LAW7097 ประมวลความรู้

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
6
6(0-0-18)
0
0(0-0-0)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ชั้นสูง
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
LAW6205 หลักกฎหมายเกียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
เลือก
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
1 วิชา
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
LAW6209 กฎหมายเกียวกับเจ้าหน้าทีของรัฐ
LAW6210 กฎหมายเกียวกับการบริหารบริการสาธารณะ
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรังเศส
LAW6212 กฎหมายปกครองเยอรมัน
LAW6214 กฎหมายเกียวกับเสรีภาพมหาชน
LAW6215 กฎหมายเกียวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3) (3-0-9)
(3) (3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
18 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ก แบบ ก 2)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-9)
ชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
3(3-0-9) **LAW6205 หลักกฎหมายเกียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
3(3-0-9) LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
เลือก
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
1 วิชา
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6211 กฎหมายปกครองฝรังเศส
3(3-0-9) LAW6214 กฎหมายเกียวกับเสรีภาพมหาชน
3(3-0-9) LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9) LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3(3-0-9) LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
12 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12(0-0-36) LAW7099 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
12
12(0-0-36)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ข)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ข)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ชั้นสูง
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
LAW6205 หลักกฎหมายเกียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
LAW6209 กฎหมายเกียวกับเจ้าหน้าทีของรัฐ
LAW6210 กฎหมายเกียวกับการบริหารบริการ
สาธารณะ
LAW6211 กฎหมายปกครอง
ฝรังเศส
LAW6212
กฎหมายปกครองเยอรมัน
LAW6214 กฎหมายเกียวกับเสรีภาพมหาชน
LAW6215 กฎหมายเกียวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
ขัดกับรัฐธรรมนูญ
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
24 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน(แผน ข)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-9)
ชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
3(3-0-9) **LAW6205 หลักกฎหมายเกียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
3(3-0-9) LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6211 กฎหมายปกครองฝรังเศส
3(3-0-9) LAW6214 กฎหมายเกียวกับเสรีภาพมหาชน
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9) LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3(3-0-9) LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
6 6. หมวดการค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18) LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
0 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0) LAW7097 ประมวลความรู้

หน่วยกิต
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(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)

1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
6
6(0-0-18)
0
0(0-0-0)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตรวม
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา

2.หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3.หมวดวิชาบังคับ
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
LAW6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW6304 กฎหมายทะเล
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เลือก 1
LAW6409 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม
วิชา
ระหว่างประเทศ
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6306 กฎหมายเกียวกับองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมภิ าค
LAW6307 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
LAW6309 กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
LAW6310 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
LAW6311 สิทธิมนุษยชน
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ
LAW6313 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
LAW6314 กฎหมายเกียวกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ
LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าฯ
LAW6318 กฎหมายเกียวกับสหภาพยุโรป

5.หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3.หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
18 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ก แบบ ก 2)
3(3-0-9) 4.หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-9) LAW6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
3(3-0-9) LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6304 กฎหมายทะเล
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
3(3-0-9)
ประเทศ
9 5.หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6306 กฎหมายเกียวกับองค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาค
3(3-0-9) LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3(3-0-9) LAW6310 กฎหมายระหว่างประทศว่าด้วยการทูตฯ
3(3-0-9) LAW6311 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-9) LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ
3(3-0-9) LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-9) LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ
3(3-0-9) LAW6318 กฎหมายเกียวกับสหภาพยุโรป
3(3-0-9) LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3-0-9)
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9)
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
3(3-0-9) LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
12 6.หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12(0-0-36) LAW7099 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
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(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)

1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
12
12(0-0-36)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ข)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ข)
จานวนหน่วยกิตรวม
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2.หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับรวม)
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3.หมวดวิชาบังคับ
LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW6304 กฎหมายทะเล
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เลือก
LAW6409 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมระหว่าง
1 วิชา
ประเทศ
LAW6306 กฎหมายเกียวกับองค์การระหว่าง
ประเทศระดับภูมภิ าค
เลือก
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
2 วิชา
LAW6318 กฎหมายเกียวกับสหภาพยุโรป

4. หมวดวิชาเลือก
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6409 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
LAW6307 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล
LAW6310 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
LAW6311 สิทธิมนุษยชน
LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ
LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
LAW6316 สัญญาระหว่างประเทศ
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3.หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
24 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ข)
3(3-0-9) 4.หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6302 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
3(3-0-9) LAW6303 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6304 กฎหมายทะเล
3(3-0-9) LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6409 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมระหว่าง เลือก
ประเทศ
2
3(3-0-9) LAW6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง วิชา
3(3-0-9)
ประเทศ
LAW6306 กฎหมายเกียวกับองค์การระหว่าง
ประเทศระดับภูมิภาค
เลือก
LAW6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
2
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทาง
วิชา
การค้าระหว่างประเทศ
9 5.หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6310 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตฯ
3(3-0-9) LAW6311 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-9) LAW6312 กฎหมายอากาศและอวกาศ
3(3-0-9)
3(3-0-9) LAW6315 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-9) LAW6112 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3-0-9) LAW6318 กฎหมายเกียวกับสหภาพยุโรป
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9) LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)

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
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6
6(0-0-18)
0
0(0-0-0)

6. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

6
6(0-0-18)
0
0(0-0-0)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม)
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนาสังคม
LAW6402 กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมือง
และชนบท
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและ
ประกันสังคม
LAW6404 กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน
ทางการค้า
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6407 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม
LAW6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
LAW6509 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
LAW6409 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การลงทุน
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้น
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)

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

18 กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ก แบบ ก 2)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) **LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนา
LAW6402 กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมือง
3(3-0-9)
และชนบท
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและ
3(3-0-9)
ประกันสังคม
3(3-0-9)
**LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-9) LAW6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและ
3(3-0-9)
การลงทุน
3(3-0-9) LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้น
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3(3-0-9)
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(3-0-9) LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3(3-0-9) LAW6404 กฎหมายเกียวกับการเกษตรและ
สถาบันการเกษตร
3(3-0-9)
3(3-0-9) **LAW6407 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
3(3-0-9)
สิงแวดล้อม
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9)

หน่วยกิต
18
3(3-0-9)
3(3-0-9)

12 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12(0-0-36) LAW7099 วิทยานิพนธ์

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
12
12(0-0-36)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ข)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ข)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนาสังคม
LAW6402 กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมือง
และชนบท
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและ
ประกันสังคม
LAW6404 กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบัน
การเกษตร
LAW6405 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน
ทางการค้า
LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
LAW6407 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม
LAW6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน เลือก
LAW6409 กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม
2
ระหว่างประเทศ
วิชา
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพติดและวิธพี ิจารณา
คดียาเสพติด
LAW6509 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต

48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
21 กลุ่มวิชาเอกกฎหมายเพื่อการพัฒนา (แผน ข)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) **LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนา
LAW6402 กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมือง
3(3-0-9)
และชนบท
LAW6403 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและ
ประกันสังคม
3(3-0-9)
LAW6404 กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบัน
การเกษตร
3(3-0-9) **LAW6405 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
3(3-0-9) LAW6406 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-9) **LAW6407 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
3(3-0-9)
3(3-0-9) LAW6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
3(3-0-9)
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)

5. หมวดวิชาเลือก
LAW6106 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
LAW6107 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพติดและวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)

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. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

6
6(0-0-18)
0
0(0-0-0)

LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
6. หมวดการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

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

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต
LAW 6000 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
LAW 6001 ระเบียบวิธีวิจยั ทางกฎหมาย
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW 6801 นิติปรัชญา
LAW 6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคา
พิพากษา
LAW 6502 การเบียงผู้กระทาความผิดออกจาก
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
LAW 6504 กฎหมายเกียวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
LAW 6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
4. หมวดวิชาเลือก
LAW 6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
**LAW 6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพย์ติด และวิธี
พิจารณาคดี ยาเสพย์ติด
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
LAW 6508 อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยาชั้นสูง
LAW 6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW 6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
LAW 6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW 6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต

48 จานวนหน่วยกิตรวม

(10) 1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต
(2)(2-0-6) LAW 6000 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
(2)(2-0-6) LAW 6001 ระเบียบวิธีวิจยั ทางกฎหมาย
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)
2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW 6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
18 กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคา
3(3-0-9)
พิพากษา
3(3-0-9) LAW 6502 การเบียงผู้กระทาความผิดออกจาก
3(3-0-9)
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทาง
3(3-0-9)
อาญา
3(3-0-9) **LAW 6504 กระบวนการยุตธิ รรมสาหรับเด็กและ
3(3-0-9)
เยาวชนชั้นสูง
LAW 6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW 6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
3(3-0-9) LAW 6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพย์ติด และวิธี
พิจารณา คดียาเสพย์ติด
3(3-0-9) LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
3(3-0-9) LAW 6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW 6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3(3-0-9) LAW 6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9) LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
12 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12(0-0-36) LAW7099 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต

49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
12
12(0-0-36)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ข)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต
LAW 6000 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
LAW 6001 ระเบียบวิธีวิจยั ทางกฎหมาย
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48 จานวนหน่วยกิตรวม

หน่วยกิต
49

(10) 1. หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต
(4)
(2)(2-0-6) LAW 6000 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6) LAW 6001 ระเบียบวิธีวิจยั ทางกฎหมาย
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)
2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
1
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
1(1-1-0)
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
6
LAW 6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW 6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9)
LAW 6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9) LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
LAW 6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
3. หมวดวิชาบังคับ
24 กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม (แผน ก แบบ ก 2)
หน่วยกิต
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคา 3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
24
พิพากษา
LAW 6501 นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคา
3(3-0-9)
LAW 6502 การเบียงผู้กระทาความผิดออกจากกระบวน 3(3-0-9)
พิพากษา
การยุติธรรมทางอาญา
LAW 6502 การเบียงผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการ 3(3-0-9)
LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมฯ
3(3-0-9)
ยุตธิ รรมทางอาญา
LAW 6504 กฎหมายเกียวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
3(3-0-9) LAW 6503 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-9)
LAW 6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
3(3-0-9) **LAW 6504 กระบวนการยุตธิ รรมสาหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-9)
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-9)
ชั้นสูง
LAW 6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW 6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
3(3-0-9)
LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-9)
LAW 6813 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
4. หมวดวิชาเลือก
9 5. หมวดวิชาเลือก
12
LAW 6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพย์ติด และวิธี
3(3-0-9) LAW 6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพย์ติดฯ
3(3-0-9)
พิจารณาคดี ยาเสพย์ตดิ
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-9)
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมฯ
3(3-0-9) LAW 6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3(3-0-9)
LAW 6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW 6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
LAW 6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
3(3-0-9) LAW 6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3(3-0-9)
LAW 6308 กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3(3-0-9) LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
LAW 6810 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
LAW 6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
3(3-0-9)
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
3(3-0-9)
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
3(3-0-9)
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6
6LAW 7096 การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18) LAW 7096 การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
การสอบประมวลความรู้
0 การสอบประมวลความรู้
0
LAW 7097 ประมวลความรู้
0(0-0-0) LAW 7097 ประมวลความรู้
0(0-0-0)

เปรียบเทียบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรและ
วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6605 กฎหมายภาษีสาหรับการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจ
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษี
LAW6607 กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
**LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครืองมือและ
ธุรกรรมทางการเงิน
LAW6610 ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
LAW6613 ภาษีสรรพสามิต
LAW6614 ภาษีศุลกากร
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกับ
ประมวลรัษฎากร
*LAW6616 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
18 กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ก แบบ ก 2)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
**LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพจิ ารณา
3(3-0-9)
คดีภาษีอากร
3(3-0-9) LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
3(3-0-9) LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
**LAW6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6605 กฎหมายภาษีสาหรับการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจ
3(3-0-9) **LAW6606 การวางโครงสร้างทางภาษี
3(3-0-9) LAW6607 กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
3(3-0-9) LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครืองมือและ
3(3-0-9)
ธุรกรรมทางการเงิน
3(3-0-9) LAW6612 ทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
3(3-0-9) LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกับ
3(3-0-9)
ประมวลรัษฎากร
3(3-0-9) LAW6616 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9)
12 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12(0-0-36) LAW7099 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
12
12(0-0-36)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ข)
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา

หน่วยกิต
48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
LAW6603 สัมมนาว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากร
และวิธพี ิจารณาคดีภาษีอากร
LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
LAW6606 สัมมนาการวางแผนภาษี
LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกับ
ประมวลรัษฎากร
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6605 กฎหมายภาษีสาหรับการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจ
LAW6607 กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
**LAW6609 กม.ภาษีอากรว่าด้วยเครืองมือและ
ธุรกรรมทางการเงิน
LAW6610 ทฤษฎีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
LAW6612 สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
LAW6613 ภาษีสรรพสามิต
LAW6614 ภาษีศุลกากร
*LAW6616 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
24 กลุ่มวิชากฎหมายภาษีอากร (แผน ข)
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
3(3-0-9) LAW6601 กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6602 กฎหมายภาษีการบริโภค
**LAW6603 การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพจิ ารณา
คดีภาษีอากร
3(3-0-9) LAW6604 หลักการบัญชีภาษีอากร
3(3-0-9) LAW6608 กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-9) LAW6611 ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
3(3-0-9) LAW6615 หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายทีเกียวกับ
ประมวลรัษฎากร
3(3-0-9)
**LAW6617 ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6605 กฎหมายภาษีสาหรับการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจ
3(3-0-9) **LAW6606 การวางโครงสร้างทางภาษี
LAW6607 กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรธุรกิจ
3(3-0-9) LAW6609 กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครืองมือและ
ธุรกรรมทางการเงิน
3(3-0-9) LAW6612 ทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
3(3-0-9) LAW6616 หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
3(3-0-9) LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
3(3-0-9)
3(3-0-9)
6 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18) LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
0 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0) LAW7097 ประมวลความรู้

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)

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
กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศแผน ก แบบ ก 2

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
LAW6702 กฎหมายเครืองหมายการค้า สิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย
ทีเกียวข้อง
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
4. หมวดวิชาเลือก
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศและการระงับ
ข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LAW6709 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต

48
(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
18 กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
3(3-0-9) ประเทศแผน ก แบบ ก 2
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6702 กฎหมายเครืองหมายการค้า สิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
3(3-0-9) LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย
ทีเกียวข้อง
3(3-0-9)
LAW6704
กฎหมายการค้
าระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
3(3-0-9) LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศและการระงับ
ข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-9) LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-9) LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
3(3-0-9) *LAW6713 การดาเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
3(3-0-9)
การค้าระหว่างประเทศ
*LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
12 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
12(0-0-36) LAW7099 วิทยานิพนธ์
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(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
12
12(0-0-36)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศแผน ข

หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 บัณฑิตศึกษา
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(10)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
(3)(3-0-9)
(3)(3-0-9)

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3. หมวดวิชาบังคับ
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
LAW6702 กฎหมายเครืองหมายการค้า สิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
LAW6703 กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย
ทีเกียวข้อง
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศและการระงับ
ข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW6709 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ

4. หมวดวิชาเลือก
LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
LAW6708 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
9 3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
3(3-0-9) LAW6801 นิติปรัชญา
3(3-0-9) LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
3(3-0-9)
24 กล่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
3(3-0-9) ประเทศแผน ข
3(3-0-9) 4. หมวดวิชาบังคับ
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
3(3-0-9) LAW6702 กฎหมายเครืองหมายการค้า สิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
LAW6703
กฎหมายสิ
ทธิบัตรชั้นสูงและกฎหมาย
3(3-0-9)
ทีเกียวข้อง
3(3-0-9)
LAW6704 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LAW6706 ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศและการระงับ
3(3-0-9)
ข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-9)
3(3-0-9) LAW6710 อนุญาโตตุลาการ
LAW6712 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
*LAW6715 กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทาง
อิเลคทรอนิกส์
9 5. หมวดวิชาเลือก
3(3-0-9) LAW6705 การระงับข้อพิพาททางการค้าและการ
3(3-0-9)
ลงทุน
3(3-0-9) LAW6707 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-9) LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
*LAW6713 การดาเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ
*LAW6714 กฎหมายซื้อขายระหว่างประเทศ
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
6 6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18) LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
0 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0) LAW7097 ประมวลความรู้
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(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
6
6(0-0-18)
0
0(0-0-0)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป (แผน ก แบบ ก2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย
2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
กลุ่มวิชากฎหมายทัว่ ไป (แผน ก แบบ ก 2)
4. หมวดวิชาบังคับ
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
5. หมวดวิชาเลือก
LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ชั้นสูง
LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7099 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)
1
1(1-1-0)
6
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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)
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)
12
12(0-0-36)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป (แผน ข)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
LAW6000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6001 ระเบียบวิธวี ิจัยทางกฎหมาย

หน่วยกิต
49
(4)
(2)(2-0-6)
(2)(2-0-6)

2. หมวดบังคับบัณฑิตศึกษา
*RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
3. หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับร่วม )
LAW6801 นิติปรัชญา
LAW6803 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย

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

กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
4. หมวดวิชาบังคับ
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
LAW6105 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ชั้นสูง
LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
5. หมวดวิชาเลือก
LAW 6118 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
LAW6802 ปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6810 สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
LAW6812 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6813 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาชั้นสูง
LAW6815 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งชั้นสูง
LAW6816 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
LAW7096 การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
LAW7097 ประมวลความรู้

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)
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
6(0-0-18)
0
0(0-0-0)

ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคม
(3) เคารพสิทธิของผู้อืน

(4) มีวินัย
(5) มีความซือสัตย์สุจริต
(6) มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเจตนารมณ์ของกฎหมายในกระบวน

วิชาทีศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
(3) มีการศึกษาค้นคว้ากฎหมายใหม่หรือกฎหมายทีมีการแก้ไขเพิมเติม
(4) การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างเป็นระบบและนาไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้
(2) สามารถบูรณาการความรู้ทางกฎหมายกับศาสตร์อืนๆทีเกียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแสดงทักษะความเป็นผู้นา และสามารถทางานร่วมกับผู้อืน
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที

(4) รับฟังความคิดเห็นผู้อืนและยอมรับความแตกต่าง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การรู้เท่าทันสือและข้อมูลข่าวสาร
โดยระบุวา่  หมายถึงความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึงความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง หมายถึงไม่เกียวข้อง
และแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ข

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

วิชา

1

LAW6000
LAW6001
LAW6101
LAW6102
LAW6103
LAW6104
LAW6105
LAW6106
LAW6107
LAW6108
LAW6109
LAW6110
LAW6112
LAW6113
LAW6118
LAW6201
LAW6202
LAW6203

ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายแรงงานชั้นสูง
กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
กฎหมายเกียวกับสถาบันการเงิน
กฎหมายเกียวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
กฎหมายพาณิชย์นาวี
กฎหมายเศรษฐกิจ
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
กฎหมายปกครองชั้นสูง

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

หน่วยกิต

1. คุณธรรมจริยธรรม

(2).
(2).
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3




2

3

 

4

1

2

3

1

 








 







 











 









 



 







 


   

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3
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วิชา

หน่วยกิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

LAW6204
**LAW6205
LAW6206
LAW6207
LAW6211
LAW6214
LAW6216
LAW6301
LAW6302
LAW6303
LAW6304
LAW6305
LAW6306
LAW6308
LAW6310
LAW6311

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
หลักกฎหมายเกียวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
กฎหมายการคลังชั้นสูง
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
กฎหมายปกครองฝรังเศส
กฎหมายเกียวกับเสรีภาพมหาชน
สังคมวิทยาทางกฎหมาย
หลักกฎหมายระหว่างประเทศชัน้ สูง
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา
กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศชั้นสูง
กฎหมายทะเล
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
สิทธิมนุษยชน

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2



 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3























































































































































































































































































   


































































































































 










วิชา

หน่วยกิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

LAW6312
LAW6315
LAW6316
LAW6317
LAW6318
**LAW6401
LAW6402
LAW6403
LAW6404
**LAW6405
LAW6406
**LAW6407
LAW6408
LAW6409
LAW6501

กฎหมายอากาศและอวกาศ
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
สัญญาระหว่างประเทศ
กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายเกียวกับสหภาพยุโรป
กฎหมายเพือการพัฒนา
กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายสวัสดิการและประกันสังคม
กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
นโยบายทางอาญาและกระบวนการหลังคาพิพากษา

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3




5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3












































































































 






 


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

 



 







 






 













 



 











 



























































 















































 































 

























 











        



 





วิชา

LAW6502
LAW6503
**LAW6504
LAW6505
LAW6506
LAW6507
LAW6508
LAW6601
LAW6602
**LAW6603
LAW6604
LAW6605
**LAW6606

การเบียงผู้กระทาความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
กฎหมายเกียวกับยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
กฎหมายภาษีเงินได้ชั้นสูง
กฎหมายภาษีการบริโภค
การตรวจสอบภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
หลักการบัญชีภาษีอากร
กฎหมายภาษีสาหรับการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
การวางโครงสร้างทางภาษี

หน่วยกิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

3

3







3

1
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3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
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1

2

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2














 



















 


































































 



 



















 









 





 





   





 











 

 





 













 

  

 







































วิชา

หน่วยกิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

1
LAW6607
LAW6608
LAW6609
LAW6611
LAW6612
**LAW6613
LAW6615
LAW6616
LAW6701
LAW6702
LAW6703
LAW6704
LAW6705

กฎหมายภาษีสาหรับการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายภาษีอากรว่าด้วยเครืองมือและธุรกรรมทางการเงิน

ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีการให้
ทฤษฏีทางการคลังและภาษีอากร
ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพมิต
หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายเกียวกับประมวลรัษฎากร

หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
กฎหมายว่าด้วยเครืองหมายการค้า สิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
กฎหมายสิทธิบัตรชั้นสูง และกฎหมายทีเกียวข้อง
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





  
























 





























































วิชา

หน่วยกิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

1
LAW6706
LAW6707
LAW6710
LAW6711
LAW6712
*LAW6713
*LAW6714
*LAW6715
LAW6801
LAW6803
LAW6810
LAW6811
LAW6812
LAW6813

ปรัชญาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทเกียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการ
กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
การดาเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ
กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ
กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นิติปรัชญา
บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย
สัมมนาปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
สัญญาและละเมิดชั้นสูง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง

2

3





4

1

2

3

1

3
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3
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
















 

  

2
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ










 

































วิชา

หน่วยกิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา

1
LAW6815
LAW6816
LAW6817
LAW6818
LAW7096
LAW7097
LAW7099
RAM 6001

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
กฎหมายอาญาชั้นสูง
การค้นคว้าอิสระ
ประมวลความรู้
วิทยานิพนธ์
ความรู้คู่คณ
ุ ธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา

3
3
3
3
6
0
12
1

2

3

4

1

2

3

1

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

           


























































 




















 













5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2


















ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

1. ชื่อ – สกุล นายจตุพร วงศ์ทองสรรค์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
M.C.L.
M.S.
น.บ.

สาขาวิชา
Comparative Law
Political Sciences

สถานที่ศึกษา
Penns State University
Mississippi State -University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
U.S.A
2519
U.S.A
2517
ไทย
2514

ตาแหน่งทางวิชาการ : 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). รายงานการวิจัยเรือง แนวทางการพัฒนากฎหมายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (ผู้วิจัยร่วม). เพือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ใน
ครอบครองของเอกชนเพือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาบัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ และหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง.
บทความวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5เดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
บทความ
จตุพร วงศ์ทองสรรค์. (2557). การพิสูจน์หลักเจตนาทีจะงดเว้นภายใต้บทบัญญัติเพิมเติม รัฐธรรมนูญ ฉบับที 8
โดยผู้ต้องขังหญิง.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 3 ฉบับที 6 พ.ย. – ธ.ค. 2557.หน้า 250-256 .
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

จตุพร วงศ์ทองสรรค์. (2557). การสอบสวนเด็กและเยาวชนผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี
3 ฉบับที 6 พ.ย. – ธ.ค. 2557.หน้า232-249.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จตุพร วงศ์ทองสรรค์. (2559). ชะลอการฟ้อง (Suspension of Prosecution) .วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที 2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า 137-147.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จตุพร วงศ์ทองสรรค์. (2559). ความชอบธรรมในการใช้กองกาลังต่อกลุ่มรัฐอิสลามในประเทศซีเรีย.วารสาร
กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที 2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า148-154.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ
จตุพร วงศ์ทองสรรค์. (2559). การควบคุมและคุ้มครองสุนัข The control and protection of dogs. วารสาร
กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5ฉบับที 5 ก.ย.-ต.ค.59.หน้า 918-926.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

2. ชื่อ – สกุล นายประเทือง ธนิยผล
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สค.ม.
น.บ.

สาขาวิชา
อาชญวิทยาและงานยุติธรรม

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2530
ไทย
2521

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW 6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LAW 6508 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
LAW 6803 (S.5) บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม
ระดับปริญญาตรี
LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับกฎหมายทัวไป
LAW 2006 กฎหมายอาญา 1
LAW 3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
LAW 3038 กฎหมายเกียวกับการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
LAW 4048 กฎหมายทหาร
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ผู้ร่วมวิจัย)
บทความวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5เดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
บทความ
ประเทือง ธนิยผล.(2557). การลดอาชญากรรมทางเพศข่มขืน และทาร้ายทารุณทางเพศด้วยการตั้งศูนย์ ข้อมูล
(ประวัติอาชญากรรมทางเพศ).วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที 6 พ.ศ.2557.หน้า
382-392.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
ประเทือง ธนิยผล.(2557). มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชน (ชั้นก่อนฟ้อง).
วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที 6 พ.ศ.2557. หน้า 393-401.มหาวิทยาลัย
รามคาแหง : กรุงเทพฯ

ประเทือง ธนิยผล.(2559). ปัญหาการใช้วิธีการเพือความปลอดภัย "กักกัน" .วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2559.หน้า 114-121.มหาวิทยาลัย
รามคาแหง : กรุงเทพฯ
ประเทือง ธนิยผล.(2559). ส่วนคดีนักท่องเทียว (ศาลท่องเทียว).วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5
ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2559 .หน้า 122-136.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

3. ชื่อ – สกุล นายจรัล เล็งวิทยา
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตร
การบริหารงานกระบวนการ
ชั้นสูง
ยุติธรรมชัน้ สูง
M.C.J.
Criminal Justice
เนติบัณฑิตไทย
น.บ. (เกียรตินิยมดี)

สถานที่ศึกษา
ศาลยุติธรรม

ประเทศ ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา
ไทย
2540

Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A.
ไทย
ไทย

2532
2521
2517

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW 6803 (S.4) บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายเพือการพัฒนา
LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี
LAW 2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทาของ 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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ผู้วิจัยร่วม)รายงานการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายในการติดตามทวงหนี้ของเจ้าหนี้ และเพือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็น
แนวทางในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
จ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน และสัมมนาทางกฎหมาย หมวดวิชาเอกกฎหมายเพือการพัฒนา.
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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทความ
จรัล เล็งวิทยา.(2559).เจตนาพิเศษในความผิดฐานลักทรัพย์.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปี 5 ฉบับที 2
มีนาคม– เมษายน59.หน้า 221-225.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จรัล เล็งวิทยา.(2559). “ข้อแตกต่างและเหมือนกันบางประการในความผิด3.ฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายไทย
และกฎหมายอเมริกัน”.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 2 มีนาคม– เมษายน 59.หน้า
226-231.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จรัล เล็งวิทยา.(2559).การส่งมอบทรัพย์โดยสาคัญผิด ไทย.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที5
กันยายน - ตุลาคม59.หน้า 844-856.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จรัล เล็งวิทยา.(2559).ถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอก.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที5 เดือน
กันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5.หน้า 857 – 865.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

4. ชื่อ – สกุล นายกิจบดี ก้องเบญจภุช
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

Docteur en droit Droit Public
D.E.A. de
Connaissance
de Tiers Mondes
D.E.A. de
Droit Public
D.E.A. de
Sociologie
ศศ.ม.
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหาร
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.ม.
ค.บ.
น.บ.

บริหารธุรกิจ

สถานที่ศึกษา
Paris II
Paris VII

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
France
2533
France
2532

Paris II
Paris VII
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

France
ไทย

2531
2530
2554

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไทย

2553

ไทย
ไทย
ไทย

2553
2553
2520

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW 6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW 6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
LAW 6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW 6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW 6214 กฎหมายเกียวกับเสรีภาพมหาชน
ระดับปริญญาตรี
LAW 1001 หลักกฎหมายมหาชน
LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสภาบันการเมือง
LAW 2039 สังคมการเมืองสาหรับนักกฎหมาย
LAW 3016 กฎหมายปกครอง (สาหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
นิวัติ วุฒ,ิ กิจบดี ก้องเบญจภุช,ปภาศรี บัวสวรรค์.(2559). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างทาของ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ (ผู้วิจัยร่วม)

บทความวิจัย
นิวัติ วุฒ,ิ กิจบดี ก้องเบญจภุช,ปภาศรี บัวสวรรค์.(2559). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างทาของ.
วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที 5 ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2559.หน้า 249.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
บทความ
กิจบดี ก้องเบญจภุช.(2559).กฎหมายมหาชน Public Law.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที2
เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2559 หน้า 192-197.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
กิจบดี ก้องเบญจภุช.(2559).การสอนกฎหมาย Law teaching .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5
ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2559.หน้า 198-205.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : 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

Ph.D.

International Relations

M.P.A.

Public Administration

M.A.
น.บ.

Developing Country

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

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
U.S.A.
2532
U.S.A.

2527

U.S.A.
ไทย

2519
2517

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW 6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
LAW 6304 กฎหมายทะเล
LAW 6318 กฎหมายเกียวกับสหภาพยุโรป
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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ผู้วิจัยร่วม)
ปภาศรี บัวสวรรค์,สมชาย กษิติประดิษฐ์,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการ
ทางานของแรงงานทีเป็นคนพิการ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทความ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).สถานะทางกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA).วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที 6 พ.ศ.2557.หน้า 304-316.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).สถานะของหมู่เกาะสแปรตลีย์ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลค.ศ. 1982.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที 6 พ.ศ.2557.หน้า 317-329.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).ปัญหาสถานะความเป็นรัฐของไต้หวัน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5
ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2557.หน้า 155-163.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).สถานะทางกฎหมายของน่านน้าสากลตามกฎหมายทะเล.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2557.หน้า 164-174.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหากฎหมายเกียวกับระบบของเกาะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ.1982.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5
ฉบับที 5.หน้า 772-785.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหาสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศ.
วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5 ฉบับที 5.หน้า 786-800.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2557).ปัญหาสถานะความเป็นรัฐของไต้หวัน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5
ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2557.หน้า 155-163.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).สถานะทางกฎหมายของน่านน้าสากลตามกฎหมายทะเล.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2557.หน้า 164-174.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระบบของเกาะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ.1982.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5
ฉบับที 5.หน้า 772-785.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).ปัญหาสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศ.
วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5 ฉบับที 5.หน้า 786-800.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

6. ชื่อ – สกุล นางสาวมัลลิกา พินิจจันทร์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
France
2524

Doctorat d’ Université Droit International
Université de Nice
(MentionTrès Bien)
น.บ. (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
2516
ตาแหน่งวิชาการ : 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
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ผู้ร่วมวิจัย)
สุมาลี วงษ์วิฑิต ,มัลลิกา พินิจจันทร์ และคณะ. (2560). แนวทางการกากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมทีนาเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง.สานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการคมนาคมแห่งชาติ(ผู้วิจัยร่วม)
บทความวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5เดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
บทความ
มัลลิกา พินิจจันทร์.(2559).กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา : เขตเศรษฐกิจจาเพาะ.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที 2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า 175-182.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
มัลลิกา พินิจจันทร์.(2559). ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5
ฉบับที 2 มี.ค. – เม.ย. 59.หน้า 183-191.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

7. ชื่อ – สกุล นางสุธินี รัตนวราห
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
LL.M.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ.

สาขาวิชา
Criminal Justice

สถานที่ศึกษา
New York University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
U.S.A.
2522
ไทย
ไทย

2514
2513

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW 6504 กฎหมายเกียวกับเด็กและเยาวชนชั้นสูง
LAW 6506 กฎหมายเกียวกับยาเสพติด และวิธีพิจารณายาเสพติด
LAW 6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี
LAW 3001 กฎหมายอาญา 3
LAW 3038 กฎหมายเกียวกับการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุธินี รัตนวราห,กัลยา ตัณศิริ ,ประเสริฐ ตัณศิริ. (2557). รายงานการวิจัยเรือง โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานควบคุม. ทุนวิจัยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานกระทรวงพลังงาน (ผู้ร่วมวิจัย). เพือเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์
พลังงานและผลิตพลังงานควบคุม และเพือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย.
บทความ
สุธินี รัตนวราห. (2559).ความรับผิดทางอาญาและมาตรการทีศาลมีอานาจใช้กับเด็กกระทาผิด.วารสาร
กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5.หน้า 356-365.มหาวิทยาลัย
รามคาแหง : กรุงเทพฯ
สุธินี รัตนวราห. (2559). เรืองความผิดฐานพรากผู้เยาว์และการยกความไม่รู้อายุของเด็กเป็นข้อต่อสู้เพือไม่
ต้องรับผิด.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5.หน้า 356-365.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
เกริกก้อง วุฒิเกษ ,สุธินี รัตนวราห และวรานนท์ คงสง.(2559).การตรวจสอบระบบประกอบอาคารชุด
กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยของ บมจ.ศุภาลัย การประชุมวิชาการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที 15 วันที
11-13 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ หน้า 209

ณัฐพล ทองอาภา สุธินี รัตนวราห และวรานนท์ คงสง.(2559)การวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบใบอนุญาต
ตรวจสอบอารในเขตเทศบาลตาบลคูขวาง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที 15 วันที 11-13 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ หน้า
211

8. ชื่อ – สกุล นายสมชาย กษิติประดิษฐ์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

Diplôme Universitaire Droit de
de Recherche (DROIT), Dévellopment
(Mention Tres
Honorable)
น.บ.

สถานที่ศึกษา
Université de Nice

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
France
2530

ไทย

2521

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
LAW2008 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน
LAW2036 สิทธิมนุษยชน
LAW3003 Sec.01 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
LAW4004 Sec.02 กฎหมายเกียวกับการปฏิรูปทีดิน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
ปภาศรี บัวสวรรค์,สมชาย กษิติประดิษฐ์,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการ
ทางานของแรงงานทีเป็นคนพิการ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ผู้วิจัยร่วม)
บทความ
สมชาย กษิติประดิษฐ์.(2557).สิทธิคนพิการทีจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในสังคม.วารสาร
รามคาแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปี3 พ.ศ. 2557 ฉบับที2 .หน้า 15-40.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชาย กษิติประดิษฐ์.(2557).สิทธิเด็กก่อนและหลังคลอดทีจะต้องได้รับการคุ้มครอง.วารสารนิติศาสตร์ปรีดี
พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที 2 ฉบับที 4 พ.ค. 57– ก.ค.57.หน้า 7-26.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ
สมชาย กษิติประดิษฐ์.(2559). การคุ้มครองผู้สูงอายุ .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2559 ปีที 5 ฉบับที 1.หน้า 243-268.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สมชาย กษิติประดิษฐ์.(2559).บุคคลทีแปลงเพศกับสิทธิในการมีครอบครัว.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ปีที 5 ฉบับที 1.หน้า 269.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ
ตารา
สมชาย กษิติประดิษฐ์.(2557). LAW2036/LAW4063 สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. ISBN978-616-318-698-0.

9. ชื่อ – สกุล นางกัลยา ตัณศิริ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
D.S.U.

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
France
2537

Diplôme Supérieur de Paris II
L’Université
D.E.D. (Très Honorable) Diplôme d’ Etudes
Paris II
France
2534
Doctorale
น.ม.
กฎหมายแพ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
2526
น.บ. (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
2517
ตาแหน่งวิชาการ : 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 แลกเปลียน 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).การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงือนไขใบอนุญาตของผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลืนความถี แบบบอกรับสมาชิก.สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช). (ผู้วิจัยร่วม)
บทความ
กัลยา ตัณศิริ. (2559).ผู้บริโภค : CONSUMER .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม
2559 ฉบับที 5หน้า 890-904.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
กัลยา ตัณศิริ. (2559).พัฒนาการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กรณีทาส. วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือน
กันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5.หน้า 905-917.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

10. ชื่อ – สกุล นางสาวสุมาลี วงษ์วิฑติ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
M.CJ.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ.

สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนา
Comparative
Jurisprudence

สถานที่ศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Howard University
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2546
U.S.A.

2534

ไทย
ไทย

2525
2524

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6001 Sec.02 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW6305 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนาสังคม
LAW6701 กฎหมายลิขสิทธิ์ชั้นสูง
LAW6802 Sec.01 สัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย
LAW6803 Sec.07 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินฯ
LAW6812 Sec.01 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
LAW6812 Sec.02 สัญญาและละเมิดชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี
LAW2003 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสัง ลาภมิควรได้
LAW4009 Sec.01 กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1
LAW4015 Sec.01 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LAW4037 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2
LAW4053 กฎหมายเกียวกับคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุมาลี วงษ์วิฑิต,มัลลิกา พินิจจันทร์และคณะ. (2560). แนวทางการกากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมทีนาเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของ กลุ่มการเมือง.สานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการคมนาคมแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
สุมาลี วงษ์วิฑิต, สุขสมัย สุทธิบดี, สุนทร เฉลิมสันต์ และแพรวพรรณ หลายปัญญา.(2560). รายงานการวิจัยเรือง
การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการศึกษาตามกรอบความตกลง

อาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ(AFAS) ทีมีต่อกฎหมายไทย. ทุนวิจัยกองแผนงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(หัวหน้าโครงการวิจัย). เพือเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายเพือพัฒนาการค้าและบริการตามกรอบความ
ตกลงอาเซียน และเพือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย.
สุมาลี วงษ์วิฑิต,กัลยา ตัณศิริ และคณะ.(2560).การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงือนไขใบอนุญาตของผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลืนความถี แบบบอกรับสมาชิก.สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช). (หัวหน้าโครงการวิจัย)
สุมาลี วงษ์วิฑิต. (2556). รายงานการวิจัยเรือง กฎหมายเพือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโลจิ
สติกส์. ทุนวิจัยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้วิจัย). เพือนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายเพือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งเพือเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทความ
สุมาลี วงษ์วิฑิต.(2556).กฎหมายเพือการพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือก.วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที 6
เล่มที 3 ก.ย.-ธ.ค. 56.หน้า 29-48.กรุงเทพ : สานักงานกิจการยุติธรรม
เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ และสุมาลี วงษ์วิทิต. (2559). การพัฒนากฎหมายกากับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ.
วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. ปีที 1 ฉบับที 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559.
สุมาลี วงษ์วิทิต. (2555). การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนทีผ่านกระบวนการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวและชุมชน (มาตรา 63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร. วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที 5 เล่มที 3 ก.ย.-ธ.ค. 55. หน้า 73106.

11. ชือ่ – สกุล นายณฐ สันตาสว่าง
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
France
2529
France
2522
France
2521
U.S.A
2519
ไทย
2516
ไทย
2515

Paris I, Panthéon- Sorbornne
Doctorat de 3 cycle Droit Public
Paris I, Panthéon- Sorbornne
D.E.A.
Droit Public
Certificate en Droit Droit Administraitif
Paris II
LL.M.
Law
New York University
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
น.บ. (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรังเศส
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.มหาวิทยาลัยรามคาแหง:กรุงเทพฯ
แพรวพรรณ หลายปัญญา,ทิวากร อังศุธารางกูร,จรัล เล็งวิทยา,จุฑามาศ นิศารัตน์,ภูริชญาวัฒนรุ่ง,
จรัญ โฆษณานันท์,ณฐ สันตาสว่าง,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช,สลิล สิรพิทูร,พรพรหม อินทรัมพรรย์,ธีรนิติ์
เทพสุเมธานนท์,นันทรัตน์ เตชะมา,Frederick Ceely.(2558). ปัญหากฎหมายในการติดตามทวงหนี้ของ
เจ้าหนี้.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ผู้วิจัยร่วม)
บทความวิจัย
แพรวพรรณ หลายปัญญา,ทิวากร อังศุธารางกูร,จรัล เล็งวิทยา,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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทความ
ณฐ สันตาสว่าง.(2559).การกระทาทางรัฐบาลและการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง.วารสารกฎหมาย
ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5 ฉบับที 5.หน้า 801-821.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ
ณฐ สันตาสว่าง.(2559).การลงประชามติกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5 ฉบับที 5.หน้า 822-843.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ

12. ชื่อ – สกุล นางภูริชญา วัฒนรุ่ง
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

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

สถานที่ศึกษา
Paris I
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
France
2526
ไทย

2518

ตาแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
LAW6203 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW6211 กฎหมายปกครองฝรังเศส
LAW6803 Sec.02 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกกฎหมายมหาชน
ระดับปริญญาตรี
LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน
LAW3043 กฎหมายเกียวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
แพรวพรรณ หลายปัญญา,ทิวากร อังศุธารางกูร,วิณฎั ฐา 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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทความ
ภูริชญา วัฒนรุ่ง. (2557).การกระทาของรัฐบาล.วารสารรัฐสภาสาร.ปีที 62 ฉบับที 2 เดือน ก.พ.57.หน้า100111. .สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ
ภูริชญา วัฒนรุ่ง. (2557).คาพิพากษาในนิติรัฐต้องสอดคล้องกับความยุติธรรมตามธรรมชาติ.วารสารรัฐสภาสาร.
ปีที62 ฉบับที 1 เดือน ม.ค. 57.หน้า 101-107. .สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: 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.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ
ภูริชญา วัฒนรุ่ง. (2556).กฎเกณฑ์ของกฎหมายเป็นเครื่องบ่งบอกชีวัดคุณธรรม.รัฐสภาสาร ปีที 61 ฉบับที 1
เดือนพ.ย. 56.หน้า118-126.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ
ภูริชญา วัฒนรุ่ง. (2556).พืนฐานความคิดที่มาของกฎหมายที่ดีในนิติรัฐปรัชญากฎหมายธรรมชาติกรีกและ
ปรัชญาสโตอิคโรมัน.รัฐสภาสาร ปีที 61 ฉบับที 12 เดือนธ.ค. 56.หน้า74-90.สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ

13. ชื่อ – สกุล นางสาวปภาศรี บัวสวรรค์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
น.ด.
น.ม
น.บ.

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2549
ไทย
2540
ไทย
2532

ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6702 กฎหมายว่าด้วยเครืองหมายทางการค้า สิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการแข่งขันทีไม่เป็นธรรม
ระดับปริญญาตรี
LAW2012 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
LAW2044 กฎหมายเกียวกับการปฏิรูปทีดิน
LAW4004 Sec.02 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
LAW4007 Sec.02 นิติปรัชญา
ผลงานทางวิชาการ
บทความ
ปภาศรี บัวสวรรค์,สมชาย กษิติประดิษฐ์,สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.(2559).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการ
ทางานของแรงงานทีเป็นคนพิการ.มหาวิทยาลัยรามคาแหง:กรุงเทพฯ(หัวหน้าโครงการวิจัย)
นิวัติ วุฒ,ิ กิจบดี ก้องเบญจภุช,ปภาศรี บัวสวรรค์.(2559). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างทาของ.
กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (ผู้วิจัยร่วม)
ปภาศรี บัวสวรรค์. (2557).มาตรการทางกฎหมายด้านแรงงานต่างด้าวกรณีเปิดเสรีอาเซียน.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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). ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างทาของ.
วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที 5 ฉบับที 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2559.หน้า 249.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง:กรุงเทพฯ
ปภาศรี บัวสวรรค์. (2561).มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการทางานของแรงงานทีเป็นคนพิการ.บทบัณฑิตย์
เล่มที 70 ตอนที 4 ธ.ค.57.หน้า19-45.เนติบัณฑิตยสภา :กรุงเทพฯ (ISSN 0857-2992)
ตารา
ปภาศรี บัวสวรรค์.(2558).กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1 (LAW 4009)ปี 2556.พิมพ์ครั้งที 3
พ.ศ.2558.ISBN: 978-616-318-728-4.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง

14. ชือ – สกุล นายสุเมธ จานประดับ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2538
ไทย
2520
ไทย
2519

น.ม.
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่งทางวิชาการ : 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
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน. มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ.(ผู้ร่วมวิจัย)
สุเมธ จานประดับ. (2560).ปัญหากฎหมายเกียวกับส่วนได้ส่วนเสียในเหตุทีประกันวินาศภัย.มหาวิทยาลัย
รามคาแหง:กรุงเทพฯ
บทความวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5เดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
บทความ
สุเมธ จานประดับ. (2559).การกู้ภัยทางทะเล.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที 1 มกราคมกุมภาพันธ์ 59.หน้า 175-178.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
สุเมธ จานประดับ. (2559).การรับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัยทางทะเล.วารสารกฎหมายฉบับบัณฑิตศึกษา
ปี 5 ฉบับที 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 59.หน้า 179-183.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

15. ชื่อ – สกุล นางจุฑามาศ นิศารัตน์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
น.ม.
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)

สาขาวิชา
กฎหมายแพ่ง

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2524
ไทย
2514

ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW 6001 Sec.01 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW 6408 กฎหมายเกียวกับการควบคุมการใช้ทีดิน
ระดับปริญญาตรี
LAW 2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
LAW 2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลียน ให้
LAW 4043 กฎหมายเกียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
LAW 4044 กฎหมายเกียวกับการปฏิรูปทีดิน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
จุฑามาศ นิศารัตน์. (2560).การประยุกต์หลักคาสอนของพระพุทธเจ้าในการวิเคราะห์และการตีความ
กฎหมาย.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงกียรติ์.(2557). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน. มหาวิทยาลัยรามคาแหง: 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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ผู้วิจัยร่วม)
บทความวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5เดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : 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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทความ
จุฑามาศ นิศารัตน์.(2559).การปฏิรูปทีดินของไทย เกาไม่ถูกทีคัน .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี ฉบับที 1
มกราคม-กุมภาพันธ์ 59.หน้า 91-100.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จุฑามาศ นิศารัตน์.(2559).การแย่งชิงทรัพยากรทีดิน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปี 5 ฉบับที 1
มกราคม-กุมภาพันธ์ 59.หน้า 101-109.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จุฑามาศ นิศารัตน์.(2557).กฎหมายผังเมืองกับการแก้ปัญหาน้าท่วมภัยแล้งตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว .วารสารรามคาแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปี 3 พ.ศ.2557 ฉบับที 2. หน้า 1-14.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
จุฑามาศ นิศารัตน์.(2557).การปฏิรูปทีดินโดยการครอบครองปรปักษ์ (กับถุงกล้วยแขกพระพะยอม).วารสาร
กฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี3 ฉบับที 6 พ.ศ.2557.หน้า176-185.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ

16. ชื่อ – สกุล นายประเสริฐ ตัณศิริ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
D.S.U.
LL.M.
น.บ. (เกียรตินิยมดี)

สาขาวิชา
Sociologie du droit
Commercial Law

สถานที่ศึกษา
Paris II
University of
California (Berkeley)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
France
2535
U.S.A.
2517
ไทย

2519

ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6801 Sec.01 นิติปรัชญา
LAW6801 Sec.02 นิติปรัชญา
LAW6216 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
ระดับปริญญาตรี
LAW2010 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้าประกัน จานอง จานา
LAW2037 สังคมวิทยาทางกฎหมาย
LAW2040 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ
LAW4007 Sec.01 นิติปรัชญา
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุธินี รัตนวราห, กัลยา ตัณศิริ, ประเสริฐ ตัณศิริ, ภัทระ ลิมป์ศิระ (2557) โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การอนุรักษ์พลังงาน และผลิตพลังงานควบคุม. สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ผู้วิจัยร่วม)
บทความ
ประเสริฐ ตัณศิริ. (2559).เด็ก เยาวชน ผู้เยาว์ ผู้ใหญ่ตามนัยของกฎหมาย.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5 ครั้งที 1.หน้า 866-876.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ
ประเสริฐ ตัณศิริ. (2559).ปัญหาบทบัญญัติและการใช้กฎหมายขายฝาก.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5 ครั้งที 1.หน้า 878 – 899.มหาวิทยาลัยรามคาแหง :
กรุงเทพฯ

17. ชื่อ – สกุล นางสุขสมัย สุทธิบดี
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร
น.บ. (เกียรตินิยมดี)

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารงานระดับสูง
ทบวงมหาวิทยาลัย
การบริหารงานกระบวนการ ศาลยุตธิ รรม
ยุติธรรมชั้นสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2533
ไทย
2541
ไทย
2542
ไทย

2519

ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6401 กฎหมายเพือการพัฒนาสังคม
LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LAW6803 Sec.04 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกกฎหมายเพือการพัฒนา
LAW6803 Sec.05 บัณฑิตสัมมนาทางกฎหมายหมวดวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุมาลี วงษ์วิฑิต,สุขสมัย สุทธิบดี,ธนสร สุทธิบดี และจักรวาล กลีบบัว. (2560).การเตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการศึกษาตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้า
บริการ (AFAS) ทีมีต่อกฎหมายไทย.กองแผนงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ (ผู้ร่วมวิจัย)
บทความ
ปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559).มาตรการทางกฎหมายเพือรองรับอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอืนทีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทียายีศักดิ์ศรี.วารสารดุษฎี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ปีที 6
ฉบับที 2 พฤษภาคม 2559, 150-175.
อัครเดช มณีภาค และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559). แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเครืองสาอางของประเทศไทย.
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎี- บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, ฉบับพิเศษ มกราคม 2559, 17-23. (ISSN 2229-1148)
สุกิจ พูนศรีเกษม และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559). การพัฒนากระบวนพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง,วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ฉบับพิเศษ มกราคม 2559, 53-65.(ISSN 2229-1148)
สมนึก เขมทองคา และสุขสมัย สุทธิบดี. (2559). การพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญาของไทย. วารสารดุษฎี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ฉบับ
พิเศษ มกราคม 2559, 97-109.(ISSN 2229-1148)

18. ชื่อ – สกุล นายจรัญ โฆษณานันท์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
Australia 2526
ไทย
2518

LL.M.
Human Rights
Sydney University
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่งทางวิชาการ : 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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(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:มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทความ
จรัญ โฆษณานันท์.(2559).แนวคิดพฤติกรรมนิยมในอานาจตุลาการ.วารสารรัฐสภาสาร ปีที 64 ฉบับที 11 เดือน
พฤศจิกายน 2559.หน้า 29 – 45.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ(ISSN 0125-0957)
จรัญ โฆษณานันท์.(2560).นิติปรัชญาแนวเสรีก้าวหน้าของโรแนลด์ดวอร์กิ้น (Ronald Dworkin) : กฎหมายและ
การใช้กฎหมายบนรากฐานแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และภารดรภาพทางศีลธรรม.วารสารรัฐสภาสาร ปี
ที 65 ฉบับที 4 เดือนเมษายน 2560.หน้า 9-50.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรุงเทพฯ
(ISSN 0125-0957)
ตารา
จรัญ โฆษณานันท์.(2559).สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมายและความเป็นจริงทางสมคม.พิมพ์
ครั้งที 3,นิติธรรม: กรุงเทพฯ

19. ชื่อ – สกุล นางพิมพ์ใจ รื่นเริง
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
LL.M.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ.

สาขาวิชา
General
Commercial Law

สถานที่ศึกษา
Tulane University
เนติบัณฑิตยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
U.S.A.
2529
ไทย
2525
ไทย
2523

ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LAW6104 กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
ระดับปริญญาตรี
LAW2001 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
LAW2009 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า
LAW3002 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน จากัด
LAW4051 กฎหมายภาษีท้องถิน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
พิมพ์ใจ รืนเริง. (2560).การบังคับมาตรการทางจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย.
ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.กรุงเทพฯ
บทความ
พิมพ์ใจ รืนเริง. (2559).ฎีกาวิเคราะห์ เรือง ข้อสัญญาทีไม่เป็นธรรม.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือน
กันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5 ฉบับที 5.หน้า 388-401.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พิมพ์ใจ รืนเริง. (2559).ผู้มีสิทธิได้รับทีดินจากการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ปีที 5 ฉบับที 5.หน้า 402-417.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

20. ชื่อ – สกุล นางวิณัฏฐา แสงสุข
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ)

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

LL.M.

International and
Comparative Law
English legal Methods
กฎหมายธุรกิจ

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

Certificate
น.ม.
เนติบัณฑิตไทย
น.บ.

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2553
U.S.A

2549

U.K.
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2544
2537
2536

ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
ระดับปริญญาตรี
LAW2011 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
LAW3009 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
วิณัฏฐา แสงสุข. (2559).ปัญหากฎหมายอันเกียวด้วยเด็กเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์
เมือชายหรือหญิงถึงแก่ความตาย.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : 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.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ(ผู้วิจัยร่วม)
วิณัฏฐา แสงสุข. (2557).ปัญหากฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย.มหาวิทยาลัย
รามคาแหง : กรุงเทพฯ
วิณัฏฐา แสงสุข,ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์,รัฐศักดิ์พิศุทธางกูร,ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง,ภัทรวรรณ ทองใหญ่.(2556).
การศึกษาเพือแสวงหาคาตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550.ทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 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. มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ
วิณัฏฐา แสงสุข. (2556).ปัญหากฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย.วารสาร
ฉบับพิเศษ การประชุมสัมมนาวิชาการ –วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที 7 “การพัฒนาท้องถินอย่าง ยังยืน
เพือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 7 ธ.ค. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.2 .หน้า 463-473.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : อุตรดิตถ์
วิณัฏฐา แสงสุข. (2560). ปัญหากฎหมายอันเกียวด้วยเด็กทีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
เมือชาย หรือหญิงคู่สมรสถึงแก่ความตาย (เรืองเต็มการประชุมทางวิชาการครั้งที 55 ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร์ เล่ม 3 ระหว่างวันที 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560

21. ชื่อ – สกุล นายพัฒนะ เรือนใจดี
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

พบ.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

น.ม.
น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)

กฎหมายมหาชน

สถานที่ศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2537
ไทย
ไทย

2537
2533

ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
LAW6206 กฎหมายการคลังชั้นสูง
LAW6207 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW6208 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี
LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน
LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ
LAW3052 กฎหมายระบบพรรคการเมือง
LAW3054 กฎหมายเกียวกับสถาบันการคลังของรัฐ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
พัฒนะ เรือนใจดี.(2560).การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติท้องถิน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลก่อเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ:ชัยภูมิ (ผู้วิจัยร่วม)
บทความวิจัย
พัฒนะ เรือนใจดี.(2560).การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติท้องถิน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลก่อเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี.วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที 18 ฉบับที 1
ประจาเดือนมกราคม – เมษายน 2561(วารสารTCI กลุ่ม 1ISBN : 1513-5845) (ผู้วิจัยร่วม)
บทความ
พัฒนะ เรือนใจดี. (2559). ข้อสังเกตบางประการเกียวกับกฎหมายพรรคการเมือง. วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที 5 ฉบับที 5 (เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559) หน้า 347 - 354.คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พัฒนะ เรือนใจดี. (2559). ข้อคิดบางประการจากรัฐธรรมนูญชัวคราว พ.ศ.2557. วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที 5 ฉบับที 5 (เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559) หน้า 335 - 346.คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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).ข้อสังเกตบางประการเกียวกับกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ.
2560.วารสารรัฐสภาสาร.ปีท65
ี ฉบับที 12. เดือน ธันวาคม 2560หน้า 7-26 (ISBN : 1513-5845)
พัฒนะ เรือนใจดีและ มารุตพงศ์ มาสิงห์.(2560).ข้อสังเกตบางประการเกียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560.วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที1 ฉบับที 2. เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560หน้า 1-28 (ISSN :
2586-8802)
พัฒนะ เรือนใจดี.(2557).ข้อคิดบางประการจากธรรมนูญชัวคราว พ.ศ.2557.วารสารรัฐสภาสารปีที 62 ฉบับที12
เดือนธันวาคม 2557.หน้า 9 – 23.สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :กรุงเทพ (วารสารTCI กลุ่ม 3
ISBN : 0125-0957)

22. ชื่อ – สกุล นายประโมทย์ จารุนิล
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
น.ม.
น.บ.

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2548
ไทย
2520

ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน
ระดับปริญญาตรี
LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน
LAW3038 กฎหมายการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุมาลี วงษ์วิฑิต,ประโมทย์ จารุนิล และคณะ. (2560).โครงการศึกษาผลกระทบจากการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการกิจการๆกระจายเสียง,กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในพื้นที 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560.ทุนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ: กรุงเทพ (ผู้วิจัยร่วม)
บทความ
ประโมทย์ จารุนิล.(2557).การห้ามมีทนายความแก้คดีแทนจาเลยในการพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปีที 3 ฉบับที 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557.
หน้า 186-197.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
ประโมทย์ จารุนิล.(2557).สัญญาทางปกครอง .วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษาปีที 3 ฉบับที 6 เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557.หน้า 198-206.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ

23. ชื่อ – สกุล นายธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
น.ด.(ภาคภาษาอังกฤษ)
ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่นที 1)
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2556
ไทย
2547

เนติบัณฑิตไทย
ไทย
2544
น.บ.
ไทย
2543
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 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 ทองใหญ่.(2556).
การศึกษาเพือแสวงหาคาตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550.ทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 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.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : 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. มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ

บทความ
ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์,สลิล สิรพิทูร. (2559).การแปลงสัญชาติ Naturalization.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5 ครั้งที 1.หน้า 378-387.มหาวิทยาลัยรามคาแหง:
กรุงเทพฯ

24. ชื่อ – สกุล นายพันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

น.ด.
รป.ศ.ม.

นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

น.ม.
น.บ.

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2556
ไทย
2550
ไทย
ไทย

2540
2536

ตาแหน่งทางวิชาการ : 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 กฎหมายเกียวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท
LAW 6404 กฎหมายเกียวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2559).กฎหมายเพือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษาของนักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษา.ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์.(2558).กฎหมายเพือการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ ประเทศ
ไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน.ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2558).การจัดทาข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เกียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2556).การศึกษาเพือแสวงหาคาตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
บทความ
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2557). พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ ผู้ทรงมีส่วนสาคัญในการวางบรรทัดฐานและ
แนวความคิดทางกฏหมายทีส่งผลต่อการปฏิรูประบบกฎหมายไทย.วารสารรามคาแหง ฉบับนิติศาสตร์
ปี 3 ฉบับที 1 ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ.2557, หน้า 1-9.

พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ (2558). “กฎหมายเพือการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
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. วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที 13 (เดือนมกราคม
- ธันวาคม 2558) หน้า 101-112.
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2558). การจัดทาข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เกียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งที
5. ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี- นครินทรวิโรฒ เมือวันที 3 กันยายน 2558 .หน้า 285-298.
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์.(2558).บทคัดย่อเอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติทางชีวภาพ
Biomedical Engineering International Conference BMEicon 2015 งานวิจัย เรือง
“Conceptual Design of the Electrotherapeutic Device for Blood Viscosity Attenuation”
ณ พัทยาและเกาะเสม็ด (Pattaya & Samet Island (Koh Samet), Thailand จัดโดย IEEE
Thailand Section เมือวันที 25-27 พฤศจิกายน 2558
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2559).เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ เรือง Law for the
Promotion and Photection of the Right to Education of Students with Disabilitties in the
University จัดโดย IEEE Thailand Section เมือวันที 12-14 ตุลาคม 2559 การประชุมระดับ
นานาชาติ
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์. (2560). กรอบแนวความคิดในการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์พ.ศ.
.... วารสารรามคาแหงฉบับนิติศาสตร์ ปีที 6 ฉบับที 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 60. หน้า 53-76.

25. ชื่อ – สกุล นางสาวสลิล สิรพิทูร
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) นิติศาสตร์
LL.M.in International
Legal Studies
น.บ.

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Washington Collage of
Law, American
University, Washington D.C
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2556
U.S.A.
2542
ไทย

2538

ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6000 Sec.01 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6104 กฎหมายเกียวกับองค์กรธุรกิจ
LAW6505 อาชญากรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
LAW6711 กฎหมายขัดกันในทางพาณิชย์
ระดับปริญญาตรี
LAW2016 กฎหมายธุรกิจ
LAW2041 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
LAW3015 กฎหมายธุรกิจ 2
LAW4006 Sec.01 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
LAW4056 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
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.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : 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. มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ

บทความ
ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์,สลิล สิรพิทูร. (2559).การแปลงสัญชาติ Naturalization.วารสารกฎหมาย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับที 5 ครั้งที 1.หน้า 378-387.มหาวิทยาลัยรามคาแหง:
กรุงเทพฯ
พรพรหม อินทรัมพรรย์,สลิล สิรพิทูร.(2558).กรณีการกลับหลักกฎหมายตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา
16 วรรคสีเดิม โดยแก้ไขเพิมเติม มาตรา 19/1 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมพิมพ์ครั้งที1.พ.ศ.2558.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 ฉบับ
ที 5.หน้า 329 -334.มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ

26. ชื่อ – สกุล นายพรพรหม อินทรัมพรรย์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

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

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Case Western Reserve
University, Ohio
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2556
U.S.A.
2544
ไทย

2541

ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6000 Sec.01 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย
LAW6317 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
LAW6710 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ระดับปริญญาตรี
LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน
LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับกฎหมายทัวไป
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.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : 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. มหาวิทยาลัยรามคาแหง: 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.มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ
พรพรหม อินทรัมพรรย์,สลิล สิรพิทูร. (2559).กรณีการกลับหลักกฎหมายตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา
16 วรรคสีเดิม โดยแก้ไขเพิมเติม มาตรา 19/1 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมพิมพ์ครั้งที1.พ.ศ.2558.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน – ตุลาคม 2559
ฉบับที 5.หน้า 329 -334.มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ
ตารา
พรพรหม อินทรัมพรรย์.(2560).พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (LAW 3004).พิมพ์ครั้งที 2.สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ (ISBN 9786164147195)

27. ชื่อ – สกุล นางสาวมณทิชา ภักดีคง
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

น.ด. (ภาคภาษาอังกฤษ) นิติศาสตร์
LL.M.
กฎหมายธุรกิจ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ไทย
2555
ไทย
2549
ไทย
2548

ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6405 กฎหมายการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
ระดับปริญญาตรี
LAW1003 Sec.02 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
LAW2001 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
LAW2005 Sec.01 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลียน 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
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(หัวหน้าโครงการวิจัย)
บทความวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5เดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : กรุงเทพฯ
บทความ
มณทิชา ภักดีคง.(2558). Stepping Towards AEC and Fair Competitive Drive (Proceedings of
Ramkhamhaeng University .Internation Research Conference 2015 September 2-32015pp.55-61
ตารา
มณทิชา ภักดีคง.(2560).กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้.พิมพ์ครั้งที 2.สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัย.รามคาแหง.มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ (ISBN 9786164143081)

28. ชื่อ – สกุล นางสาวดนพร จิตต์จรุงเกียรติ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานที่ศึกษา

INTERNATIONAL TRADE
AND COMMERCIAL LAW

UNIVERSITY OF
ABERDEEN ; UK
UNIVERSITY OF
DURHAM ; UK
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DOCTOR OF
PHILOSOPHY LAW
LL.M.

LAW

เนติบัณฑิตไทย
น.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

กฎหมาย
นิติศาสตร์

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
UK
2558
UK

2550

ไทย
ไทย

2546
2544

ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาโท
LAW6110 กฎหมายเกียวกับอุสาหกรรมและการลงทุน
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
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(ผู้ร่วมวิจัย)
บทความวิจัย
มณทิชา ภักดีคง,มัลลิกา พินิจจันทร์,จตุพร วงศ์ทองสรรค์,ประเทือง ธนิยผล,จุฑามาศ นิศารัตน์,
สุเมธ จานประดับ,ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ์(2559). แนวทางการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีอยู่ในความในครอบครองของเอกชน.วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี 5 ฉบับที 5เดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559.หน้า 418-434.มหาวิทยาลัยรามคาแหง : 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)
ตารา
ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ.(2560).กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล(LAW4070).พิมพ์ครั้งที
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.มหาวิทยาลัยรามคาแหง: กรุงเทพฯ(ISBN: 978-616-414-667-9)

29. ชื่อ – สกุล นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
Docteur en droit
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Master II-Droit public
fundamental
Diplome d’etudes
francaises
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน

นิติศาสตร์

สถานที่ศึกษา

ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Universite Toulouse ICapitole, France
Universite Toulouse ICapitole, France
Institut de Touraine

France

2557

France

2555

France

2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2553

ตาแหน่งทางวิชาการ : 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).การประกันความมันคงแห่งรัฐธรรมนูญ.วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที 7 ฉบับที 2 มกราคม – มิถุนายน 2560. (ISSN : 2286-6965)
บทความ
ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.(2560).รูปแบบการสถาปนารัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาญา
จักรไทย,Liber amicorum Vishnu Varunyou, สานักพิมพ์นิติธรรม : กรุงเทพฯ
ตารา
ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.(2559).กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบ
ประชาธิปไตย,สานักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ (ISBN : 9786162694462)

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (สกอ.บังคับทุกหลักสูตรต้องระบุ)
ปีที 1 มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับกฎหมาย
ในแต่ละด้าน เช่นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
ปีที 2 มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติกฎหมายโดยพิจารณาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
กฎหมาย หรือศาสตร์อืนๆทีเกียวข้อง และทราบถึงปัญหากฎหมายทีเกิดขึ้นรวมถึง
แนวทางของภาคปฏิบัติในการดาเนินการต่อปัญหากฎหมายทีได้เกิดขึ้น

