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ค ำน ำ 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ให้ผู้ส าเร็จการศึกษารู้เท่าทัน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป นักกฎหมายเป็นบุคลากรที่ใช้วิชาชีพเพ่ือรักษาความเป็นธรรมของสังคม 
และมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินไปของสังคมทั้งในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของสังคม และเป็นวิศวกร
สังคม หลักสูตรที่ผลิตนักกฎหมายเพ่ือมาท าหน้าที่ให้กับสังคมจึงต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็น 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความทันสมัยสามารถตอบสนอง
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มุ่ งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายชั้นสูง มีความคิด และความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างมี
คุณธรรม 
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หลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ   คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
หลักสูตร 

ภาษาไทย :    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :     Master of Laws Program 

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Laws  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   น.ม. 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  LL.M. 
 

จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
36 หน่วยกิต     

รูปแบบของหลักสูตร                 
   หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

ภำษำที่ใช้ 
    ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

  ไม่มี 

กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

  ไม่มี 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญทางกฎหมาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ได้ 
2. มีความสามารถค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และวิจัยทางกฎหมายได้ 
3. มีทักษะในฐานะผู้มีวิชาชีพกฎหมายในการท างานด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบ

อาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. มีความช านาญทางกฎหมายเพพาะด้าน 

ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร 
เหมำจ่ำย 200,000 บำท 

ชั้นปี ภำคกำรศึกษำ ยอดเงินช ำระ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 50,000 บาท 

ภาคการศึกษาท่ี 2 50,000 บาท 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 50,000 บาท 

ภาคการศึกษาท่ี 2 50,000 บาท 
วัน-เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 

วันเสาร์-อาทิตย ์ เวลา  09.00-16.00 น. 
ภาคเรียนที่ 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคเรียนที่ 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

สำขำที่เปิดกำรเรียนกำรสอน 
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
สาขากฎหมายเอกชน 
สาขากฎหมายมหาชน 
สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายการแพทย ์

คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีวิ ทยฐานะที่สภา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา ส าหรับประสบการณ์การท างานให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรและแผนกำรศึกษำ 
 

หมวดวิชำ หลักสูตร แผน ก2 หลักสูตร แผน ข 
1.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2.หมวดวิชาหลัก 12 12 
3.หมวดวิชาเอก 9 9 
4.หมวดวิชาเลือก 3 12 
5.หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 
6.หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 - 

7.การสอบประมวลความรู้ - 
สอบประมวลความรู้โดยสอบข้อเขียน 

และ/หรือสอบปากเปล่า 
รวม 36 36 

 

หมำยเหตุ นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนรายวิชานิติปรัชญาในระดับปริญญาตรี ต้องเรียนรายวิชา  

                    LG 701 นิติปรัชญา เป็นวิชาเลือกด้วย 
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หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 เกณฑก์ารวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่ศึกษา และสาระนิพนธ์ แบ่งดังนี้ 
   A  4.00  หมายถึง  ดีมาก 
   B+  3.50  หมายถึง  ดี 
   B  3.00  หมายถึง  ผ่าน 
   C+  2.50  หมายถึง  พอใช้ 
   C  2.00  หมายถึง  เกือบพอใช้ 
   D+  1.50  หมายถึง  อ่อน 
   D  1.00  หมายถึง  อ่อนมาก 
   F  0.00  หมายถึง  ตก 
 
 1.2 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาส าหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต วิทยานิพนธ์และการสอบประมวลความรู้ 
แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ S (Satisfactory)  หมายถึง  สอบได้ โดยแบ่งคุณภาพของงานออกเป็น 3 ระดับ 
  ดีมาก (Excellent) 
  ดี (Good) 
  ผ่าน (Pass) 
  ระดับ U (Unsatisfactory) หมายถึง สอบตก 
 
 1.3 เกณฑ์การประเมินผลสอบการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
  ระดับ S (Satisfactory)  หมายถึง สอบได้ 
  ระดับ U (Unsatisfactory) หมายถึง สอบตก 
 
 1.4 เกณฑ์การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) ให้เป็นไปตามประกาศคณะนิตศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  
  เกณฑ์ประเมินผลแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
  ระดับ S (Satisfactory) หมายถึง สอบได้ 
  ระดับ U (Unsatisfactory) หมายถึง สอบตก 
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เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2 
  1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามก าหนดในหลักสูตร 
  2) ได้ระดับคะแนนเพลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระดับคะแนน 4 หรือเทียบเท่า 
  3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่มหาวิทยาลัย    
แต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอพบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
  5) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 แผน ข 
  1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในสูตร 
  2) ได้รับแต้มคะแนนเพลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก ระดับคะแนน 4 หรือเทียบเท่า 
  3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือ
ปากเปล่า 
  4) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  5) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  6) สอบผ่านความรู้ภาษอังกฤษ หรือภาษาอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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รำยวิชำในหลักสูตร 
 
1. หมวดวิชำเสริมพื้นฐำน 

 เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มรวมเพลี่ย นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริม
พ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

รหัสวิชำ     ชื่อวิชำ                                           หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 501     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                   3 (3-0-9) 
      (Integrated English Language Skill Development) 
LG 502     ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                    3 (3-0-9) 
      (English for Lawyers) 
เงื่อนไขการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามประกาศของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ 
ตามการพิจารณาของกรรมการวิชาการหลักสูตร 
 
2. หมวดวิชำหลัก (12 หน่วยกิต) 
รหัสวิชำ     ชื่อวิชำ                                           หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 601      ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      3 (3-0-9) 
       (Legal Research Methodology) 
LG 602      กฎหมายแพ่งชั้นสูง       3 (3-0-9) 
       (Advanced Civil Law) 
LG 603      กฎหมายอาญาชั้นสูง       3 (3-0-9) 
     (Advanced Criminal Law) 
LG 604      กฎหมายมหาชนชั้นสูง       3 (3-0-9) 
       (Advanced Public Law) 
 
3. หมวดวิชำเอก (9 หน่วยกิต) 
 นักศึกษาที่เลือกแผน ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนในวิชาเอกที่ตนเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง 
จ านวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
(3.1) กฎหมำยอำญำ และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ       หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 611      การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง                 3 (3-0-9) 
       (Advanced  Criminal Justice Administration)  
LG 612      กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง     3 (3-0-9) 
                (Advanced Criminal Procedure Law) 
LG 613      ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา      3 (3-0-9) 
                (Advanced Problems in Criminal Law) 
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(3.2) กฎหมำยเอกชน 
รหัสวิชำ     ชื่อวิชำ       หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 621      กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และละเมิดชั้นสูง           3 (3-0-9) 
      (Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law) 
LG 622      กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง           3 (3-0-9) 
       (Advanced Properties Law)  
LG 623      ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน                   3 (3-0-9) 
       (Advanced Problems in Private Law) 
 
(3.3) กฎหมำยมหำชน 
รหัสวิชำ      ชื่อวิชำ       หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมืองชั้นสูง        3 (3-0-9) 
        (Advanced Constitutional Law and Political Institution) 
LG 632      กฎหมายปกครองชั้นสูง           3 (3-0-9) 
                (Advanced Administrative Law) 
LG 633      ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน          3 (3-0-9) 
        (Advanced Problems in Public Law) 

 
(3.4) กฎหมำยธุรกิจ และนวัตกรรม 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมชั้นสูง        3 (3-0-9) 
        (Advanced Intellectual Properties and Innovative Law) 
LG 642 กฎหมายบริษัท และองค์กรธุรกิจชั้นสูง         3 (3-0-9) 
        (Advanced Company and Business Organization Law) 
LG 643 ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกิจ          3 (3-0-9) 
        (Advanced Problems in Business Contract) 
 
(3.5) กฎหมำยกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 651      กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ          3 (3-0-9) 
        (Law of Natural Resources) 
LG 652      กฎหมายการเกษตร และสถาบันการเกษตร                   3 (3-0-9) 
        (Law of Agriculture and Agricultural Institute) 
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LG 653      กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง          3 (3-0-9) 
        (Advanced Environmental Law) 

 
(3.6) กฎหมำยกำรแพทย์ 
รหัสวิชำ        ชื่อวิชำ    หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 661      กฎหมายด้านการแพทย์ และสาธารณสุข         3 (3-0-9) 
       (Medical and Public Health Law) 
LG 662 กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์             3 (3-0-9) 
        (Law of Medical Liability) 
LG 663 ความผิดพลาดทางการแพทย์ และเหตุป้องกันได้         3 (3-0-9) 
        (Medical Error and Prevention Cause) 
 
4. หมวดวิชำเลือก (3-12 หน่วยกิต) 
 1. นักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่เป็นวิชาในหมวดวิชาเอก (รหัส 6xx) ที่ต่างจากวิชาเอกที่ตนเลือกหรือจะ
เลือกวิชาเลือกใดก็ได้ต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ในแต่ละแผนการเรียน 
 2. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชานิติปรัชญาในชั้นปริญญาตรีต้องเลือกวิชานิติปรัชญาเป็นวิชาเลือกด้วยโดย
สามารถนับหน่วยกิตได้ 
 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ       หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัต-ิศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 701      นิติปรัชญา        3 (3-0-9) 
       (Philosophy of Law) 
LG 702 การศึกษาตามแนวแนะ       3 (3-0-9) 
       (Suggested Study)  
LG 711      กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ      3 (3-0-9) 
       (International Criminal Law) 
LG 712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาชั้นสูง     3 (3-0-9) 
       (Advanced Criminology and Penology) 
LG 713 กฎหมายพยานชั้นสูง       3 (3-0-9) 
       (Advanced Law of Evidence) 
LG 714      กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ      3 (3-0-9) 
       (Comparative Criminal Law) 
LG 715      สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3 (3-0-9) 
       (Human Rights and Criminal Justice) 
LG 716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง      3 (3-0-9) 
       (Advanced  Economic Crime) 
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LG 717 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ      3 (3-0-9) 
       (Penalty Law) 
LG 721 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง     3 (3-0-9) 
       (Advanced Intellectual Property Law)  
LG 722      การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ      3 (3-0-9) 
       (Business Dispute Settlement) 
LG 723      กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค       3 (3-0-9) 
       (Consumer Protection Law) 
LG 724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงิน     3 (3-0-9) 
       (Banking and Financial Institution Law) 
LG 725 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ     3 (3-0-9) 
       (Bankruptcy and Business Reorganization Law) 
LG 726 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง     3 (3-0-9) 
       (Advanced Civil Procedure Law) 
LG 731      กฎหมายการคลังชั้นสูง       3 (3-0-9) 
       (Advanced Public Finance Law) 
LG 732 กฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง      3 (3-0-9) 
       (Advanced Local Administration Law) 
LG 733      กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง     3 (3-0-9) 
       (Advanced  Administration Procedure Law) 
LG 734 กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง    3 (3-0-9) 
       (Election and Political Party Law) 
LG 735 ปรัชญาการเมือง        3 (3-0-9) 
       (Political Philosophy) 
LG 736 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐ     3 (3-0-9) 
       (State Responsibility Law) 
LG 737 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ      3 (3-0-9) 
  (Public Economic Law) 
LG 738 กฎหมายกับนโยบายสาธารณะ      3 (3-0-9) 
  (Law and Public Policy) 
LG 741 กฎหมายล้มละลายข้ามพรมแดน      3 (3-0-9) 
       (Cross Border Insolvency Law) 
LG 742 กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   3 (3-0-9) 
       (Intellectual Property Management Law) 
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LG 743      กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา และบันเทิง     3 (3-0-9) 
       (Sport Business and Entertainment Law) 
LG 744 กฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีชั้นสูง   3 (3-0-9) 
       (Advanced Innovation,Artificial Intelligence and Technology Law) 
LG 745 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง     3 (3-0-9) 
       (Advanced  International Trade Law) 
LG 746 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศชั้นสูง     3 (3-0-9) 
       (Advanced International Investment Law) 
LG 747 กฎหมายภาษีและจริยธรรมทางภาษีชั้นสูง     3 (3-0-9) 
       (Advanced Tax Law and Tax Ethics) 
LG 748 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลชั้นสูง    3 (3-0-9)   
(Advanced Private International Law) 
LG 749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง       3 (3-0-9) 
  (Advanced Labour Law) 
LG 751 กฎหมายทรัพยากรดิน       3 (3-0-9) 
       (Land Resource Law) 
LG 752 กฎหมายทรัพยากรน้ า       3 (3-0-9) 
       (Water Resource Law) 
LG 753 กฎหมายทรัพยากรป่าไม้       3 (3-0-9) 
  (Forestry Resource Law) 
LG 754      กฎหมายทรัพยากรประมง       3 (3-0-9) 
       (Fishery Resource Law) 
LG 755      กฎหมายทรัพยากรพันธุกรรมพืช      3 (3-0-9) 
    (Plant genetic resources law) 
LG 756 กฎหมายพลังงาน        3 (3-0-9) 
       (Energy Law) 
LG 761 กฎหมายธุรกิจการรักษาพยาบาล      3 (3-0-9) 
       (Medical Care Business Law) 
LG 762 นิติเวช และนิติวิทยาศาสตร์      3 (3-0-9) 
       (Forensic Medicine and Forensic Science) 
LG 763      จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ     3 (3-0-9) 
       (Health Profession Ethics) 
LG 764 พยานหลักฐานคดีทางการแพทย์      3 (3-0-9) 
       (Evidence for Medical Cases) 
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LG 765 การระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนชั้นศาล    3 (3-0-9) 
       (Medical Dispute Settlement Before Trial) 
LG 766      ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายการแพทย์      3 (3-0-9) 
       (Advanced Problems in Medical Law) 
 
5. หมวดวิชำ กำรค้นคว้ำอิสระ (3 หน่วยกิต) ส ำหรับแผน ข 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ     หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 780 การค้นคว้าอิสระ           3(0-0-12) 
      (Independent Study) 
 
6. หมวดวิชำ วิทยำนิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ส ำหรับแผน ก 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ     หน่วยกิต(บรรยำย-ปฎิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
LG 790      วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
        (Thesis) 
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แผนกำรศึกษำ      แผน ก2 

ปีที่ 1 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภำคกำรศึกษำที่ 2 (12 หน่วยกิต) 

สำขำกฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ* 3 LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 LG 611 การบริหารกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาชั้นสูง 3 

LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง 3 LG 612 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 3 

LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 LG 613 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา 3 

LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 3 สำขำกฎหมำยเอกชน 

 
* เป็นไปตามการพิจารณาของกรรมการวิชาการหลักสูตร 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 621 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 

LG 622 กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง 3 

LG 623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน 3 

สำขำกฎหมำยมหำชน 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมอืงชั้นสูง 3 

LG 632 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 

LG 633 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน 3 

สำขำกฎหมำยธุรกิจและนวัตกรรม 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 3 

LG 642 กฎหมายบริษัทและองค์กรธุรกจิชั้นสูง 3 

LG 643 ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกจิ 3 

สำขำกฎหมำยกำรเกษตรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 651 กฎหมายเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 

LG 652 กฎหมายเกีย่วกับการเกษตรและสถาบนัการเกษตร 3 

LG 653 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 3 
สำขำกฎหมำยกำรแพทย ์

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 661 กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3 

LG 662 กฎหมายความรับผิดทางการแพทย ์ 3 

LG 663 ความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุปอ้งกันได้ 3 
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แผน ก2 
ปีท่ี 2 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 (6-9 หน่วยกิต) ภำคกำรศึกษำท่ี 2 (6-9 หน่วยกิต) 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

LG 7xx วิชาเลือก 3 LG 790 วิทยานิพนธ์ 6-9 

LG 790 วิทยานิพนธ์ 3-6    
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แผน ข 
ปีที่ 1 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภำคกำรศึกษำที่ 2 (12 หน่วยกิต) 
สำขำกฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ* 3 LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 LG 611 การบริหารกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาชั้นสูง 3 

LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง 3 LG 612 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาชั้นสูง 3 

LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 LG 613 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา 3 

LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 3 สำขำกฎหมำยเอกชน 

 
* เป็นไปตามการพิจารณาของกรรมการวิชาการหลักสูตร 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 621 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 

LG 622 กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง 3 

LG 623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน 3 

สำขำกฎหมำยมหำชน 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมอืงชั้นสูง 3 

LG 632 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 

LG 633 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน 3 

สำขำกฎหมำยธุรกิจและนวัตกรรม 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 3 

LG 642 กฎหมายบริษัทและองค์กรธุรกจิชั้นสูง 3 

LG 643 ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกจิ 3 

สำขำกฎหมำยกำรเกษตรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 651 กฎหมายเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 

LG 652 กฎหมายเกีย่วกับการเกษตรและสถาบนัการเกษตร 3 

LG 653 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 3 

สำขำกฎหมำยกำรแพทย ์

LG 601 ระเบียบวธิีวิจยัทางกฎหมาย 3 

LG 661 กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3 

LG 662 กฎหมายความรับผิดทางการแพทย ์ 3 

LG 663 ความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุปอ้งกันได้ 3 



หลักสตูรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 16 

 

แผน ข 
ปีท่ี 2 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 (9 หน่วยกิต) ภำคกำรศึกษำท่ี 2 (6 หน่วยกิต) 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

LG 7xx วิชาเลือก 3 LG 7xx วิชาเลือก 3 

LG 7xx วิชาเลือก 3 LG 7xx วิชาเลือก 3 

LG 790 การค้นคว้าอิสระ 3    
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  หมวดวิชำเสริมพื้นฐำน  (ไม่นับหน่วยกิต) 

 เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มรวมเพลี่ย นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริม
พ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานดังนี้ 

LG 501 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร 
(Integrated English Language Skill Development) 
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 

3 (3-0-9) 

LG 502 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย       
(English for Lawyers)       
การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ค าศัพท์เพพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทาง
กฎหมายอาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย ส าหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย 
 

3 (3-0-9) 

หมวดวิชำหลัก (12 หน่วยกิต)  

LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทำงกฎหมำย       
(Legal Research Methodology)     
หลักการและวิธีการท าวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การตั้งค าถามวิจัย  
การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมุติฐานการวิจัย ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา โดยเน้น 
การวิจัยทางนิติศาสตร์ รวมทั้งการเขียนงานวิจัย การน าเสนองานวิจัยทางกฎหมาย 

3 (3-0-9) 

LG 602 กฎหมำยแพ่งชั้นสูง       
(Advanced Civil Law)       
หลักแนวคิดและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ 
ทรัพย์ ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และพัฒนาการใหม่ๆในกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่ส าคัญ และโดยวิเคราะห์แนวค า
สอนและค าพิพากษา ตลอดจนปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ 

3 (3-0-9) 

LG 603  กฎหมำยอำญำชั้นสูง        
(Advanced Criminal  Law)      
ประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้างและความรับ
ผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และ
ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมาย
อาญาในประเทศต่างๆแนวค าพิพากษาของศาลไทย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3 (3-0-9 
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LG 604  กฎหมำยมหำชนชั้นสูง           
(Advanced Public Law)       
ความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญากฎหมาย
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์เรื่องหลัก
ประชาธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจแนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขต และควบคุมการใช้
อ านาจรัฐ และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของ
กฎหมายมหาชนในประเทศไทย 
 

3 (3-0-9) 

หมวดวิชำเอก (9 หน่วยกิต) 

 นักศึกษาที่เลือกแผน ก 2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียนสาขาใดสาขา
หนึ่งจ านวน 9 หน่วยกิต ตามสาขาวิชา ดังนี้ 

 

วิชำเอกสำขำกฎหมำยอำญำ และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

LG611  กำรบริหำรงำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำชั้นสูง    
(Advanced Criminal Justice Administration)     
ปรัชญาการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การก าหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมาย
เกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้ งภายในและระหว่างประเทศ การ ปฏิบัติ งาน  
การตรวจสอบและติดตามประมวลผล ปัญหาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมและแนว
ทางแก้ไข การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

3 (3-0-9) 

LG 612  กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำชั้นสูง         
(Advanced Criminal Procedure Law)    
หลักและทฤษฎีความแตกต่างและความคล้ายคลึงของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้ระบบลาย
ลักษณ์อักษร (Civil Law) โดยเน้นถึงกระบวนการสอบสวน การน าคดีขึ้นสู่ศาลการ
พิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานในศาล ตลอดจนการพิพากษาคดีอาญา 

3 (3-0-9) 

LG 613 ปัญหำชั้นสูงในกฎหมำยอำญำ       
(Advanced Problems in Criminal Law) 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเพพาะเรื่องส าคัญในกฎหมายอาญาความผิดอาญาของเยาวชน 
ความผิดอาญาข้ามชาติแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมาย
อาญากับศาสตร์อื่นๆ 

3 (3-0-9) 
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วิชำเอกสำขำกฎหมำยเอกชน 

LG 621 กฎหมำยแพ่งลักษณะสัญญำ และละเมิดชั้นสูง   
(Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law) 
ประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม ความส าคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ 
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา 
ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการ
พิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมาย 
ลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอ่ืน 

3 (3-0-9) 

LG 622  กฎหมำยทรัพย์สินชั้นสูง        
(Advanced Properties Law) 
การศึกษาระดับสูงและการวิเคราะห์เกี่ยวกับ กฎหมายทรัพย์สิน บทบัญญัติและนโยบายใน
การใช้บังคับกฎหมาย  ศึกษาหลักการและแนวความคิด เกี่ยวกับการครอบครอง กรรมสิทธิ์ 
การจัดสรร และการบริหารจัดการสิทธิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ทางกฎหมายทรัพย์สินที่ซับซ้อนได้ 

3 (3-0-9) 

LG 623  ปัญหำชั้นสูงในกฎหมำยเอกชน        
(Advanced Problems in Private Law) 
ปัญหาในกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจเพ่ิมเติมในทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติทั้งใน
ระดับกฎหมาย ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ (หัวข้อและปัญหาที่ศึกษา อาจารย์
ผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา) 

3 (3-0-9) 

 

วิชำเอกสำขำกฎหมำยมหำชน 

LG 631 กฎหมำยรัฐธรรมนูญ และสถำบันกำรเมืองช้ันสูง        
(Advanced Constitutional Law and Political Institution) 
ก าเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่างๆโดยเพพาะ
แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) และแนวความคิดสังคม
นิยมโดยเน้นการศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Forms of Government) ในรูปแบบต่างๆเช่น 
ระบบประธานาธิบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสังคม
นิยม โดยจะเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของรัฐบาล  แต่ละรูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 632  กฎหมำยปกครองช้ันสูง           
(Advanced Administrative Law) 
ความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้  
การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง 

3 (3-0-9) 

LG 633  ปัญหำชั้นสูงในกฎหมำยมหำชน       
(Advanced Problems in Public Law) 
ปัญหาต่างๆว่าด้วยการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครอง การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ายปกครอง โดยองค์กรตุลาการ ปัญหาการควบคุมบทบัญญัติของกฎหมายมิให้ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ แนวความคิดและการให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และปัญหา
เพพาะที่เก่ียวกับกฎหมายมหาชน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะก าหนดหัวข้อเพพาะในการศึกษา 

3 (3-0-9) 

 

วิชำเอกวิชำเอกกฎหมำยธุรกิจ และนวัตกรรม 

LG 641  กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรมชั้นสูง        
(Advanced Intellectual Properties Law and Innovative Law) 
แนวความคิด ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลักษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญ  ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศต่างๆ ตลอดทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่เก่ียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
ศึกษากรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการกระท าความผิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 
 

3 (3-0-9) 

LG 642  กฎหมำยบริษัท และองค์กรธุรกิจชั้นสูง         
(Advanced Company and Business Organization Law) 
ศึกษารูปแบบขององค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การบริหารจัดการองค์กรและการกับดูแล
องค์กรธุรกจิโดยรัฐ โดยเปรียบเทียบกับนานาชาติ และประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

3 (3-0-9) 

LG 643  ปัญหำชั้นสูงในสัญญำทำงธุรกิจ         
(Advanced Problems in Business Contact) 
ปัญหาทางกฎหมายในการท าสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงปัญหาในการบริหารสัญญา และ 
การบังคับการเมื่อมีการผิดสัญญา โดยน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์ 
และข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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วิชำเอกสำขำกฎหมำยกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

LG 651  กฎหมำยทรัพยำกรธรรมชำติ                        
(Law of Natural Resources) 
แนวความคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี 
และแนวนโยบายอ่ืนเพ่ือความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา และ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุ
อันตราย และการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก 

3 (3-0-9) 

LG 652  กฎหมำยกำรเกษตร และสถำบันกำรเกษตร        
(Law of Agriculture and Agricultural Institute) 
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนาชาติ ศึกษา
หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เน้นกรณีศึกษาในกรอบ
ขององค์การค้าโลกหรือกรอบการค้าภูมิภาคที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมายต่อสินค้าการเกษตร
และอุตสาหกรรม เน้นการศึกษาแบบบูรณาการในหลักการของกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาและปรับใช้กฎหมายให้
สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์เพื่อตอบรับปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

3 (3-0-9) 

LG 653 กฎหมำยสิ่งแวดล้อมชั้นสูง         
(Advanced Environmental Law) 
ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆที่เกิดขึ้น การเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหาที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และศาลซึ่ง
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องการประเมินผลสิ่งแวดล้อม
(Environment Audit) การจัดการพ้ืนที่พิเศษ โดยเพพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และเขตควบคุมมลพิษ มาตรการในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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วิชำเอกสำขำกฎหมำยกำรแพทย์ 

LG 661 กฎหมำยด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข      
(Medical and Public Health Law) 
ความหมายและหลักการทั่วไปของกฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข นิติศาสตร์ทาง
การแพทย์ ความประมาททางการแพทย์ ความยินยอมทางการแพทย์ ทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านการแพทย์ กฎหมายสุขภาพจิต กฎหมายทางการแพทย์กับสภาพครอบครัว ความรู้
การแพทย์ดั้งเดิม และปัจจัยทางพันธุกรรม กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค กฎหมายที่ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กฎหมายกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ 

3 (3-0-9) 

LG 662  กฎหมำยควำมรับผิดทำงกำรแพทย์       
(Law of Medical Liability) 
ความรับผิดทางการแพทย์ตามกฎหมายบัญญัติ ความรับผิดทางจริยธรรม ความรับผิดทาง
วินัย ความรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดกฎหมายละเมิด 
ความรับผิดทางอาญา ความรับผิดทางปกครองและ ความเสียหายอื่นๆทางการแพทย์ 

3 (3-0-9) 

LG 663  ควำมผิดพลำดทำงกำรแพทย์ และเหตุป้องกันได้       
(Medical Error and Prevention Cause) 
ความหมายของความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุป้องกันได้การปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ ความผิดพลาดทางการแพทย์ ความผิดพลาด
ทางการแพทย์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย เหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้หรือหลีกเลี่ยงได้ เหตุที่สามารถ
ป้องกันได้หรือหลีกเลี่ยงได้  ความระมัดระวังทางการแพทย์ ประมาทในการประกอบ
วิชาชีพ ประมาทโดยจงใจหรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงในการประกอบวิชาชีพ จงใจ
หรือเจตนากระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพทุรเวชปฏิบัติ ปัจจัยเสี่ยงต่อความ
ผิดพลาดทางการแพทย์มาตรการเพ่ือความปลอดภัย มาตรการป้องกันความเสี่ยง และ
มาตรการพัฒนาคุณภาพ  ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการฟ้องร้องด าเนินคดี 

3 (3-0-9) 
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หมวดวิชำเลือก (3-12 หน่วยกิต)  

 1.นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกใดก็ได้ดังต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ในแต่ละแผนการเรียน 

 2.นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชานิติปรัชญาในชั้นปริญญาตรี ต้องเลือกวิชานิติปรัชญาเป็นวิชาเลือกด้วยโดย
สามารถนับหน่วยกิตได้ 

LG 701 นิติปรัชญำ         
(Philosophy of Law) 
หลักแนวคิดของนิติปรัชญา อันประกอบด้วยความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธ์ระหว่างนิติ
ประชญากับศาสตร์แขนงต่างๆและกับปรัชญาทั่วไป วิวัฒนาการแนวความคิดของส านัก
ความคิดทางนิติปรัชญาส านักต่างๆ เช่น ส านักกฎหมายธรรมชาติ ส านักปฏิฐานนิยม ตั้งแต่
ยุคกรีกจนยุคปัจจุบันรวมทั้งศึกษาหลักเพพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา  แนวความคิดเกี่ยวกับ
รัฐ กฎหมาย ความยุติธรรม อ านาจตามกฎหมาย สภาพบังคับทางกฎหมาย สิทธิและหน้าที่
บุคคลตามกฎหมายโดยการน าความคิดของส านักงานต่างๆมาวิเคราะห์และอธิบายเรื่อง
ความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา ตลอดจนน าเอามาอธิบายเหตุและผลชี้ให้เห็นความ
จ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน เพ่ือจรรโลงความยุติธรรมให้สังคม 

3 (3-0-9) 

LG 702  กำรศึกษำตำมแนวแนะ        
(Suggested Study)    
ศึกษาปัญหาที่น่าสนใจ หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ ตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน 
โดยศึกษาถึงสถานการณ์ ข้อเท็จจริง ปัญหา และทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3 (3-0-9) 

LG 711  กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ       
(International Criminal Law)  
เขตอ านาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่าง
ประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษา
ประเภทความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดอาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุมคามต่อ
สันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบในการจัดตั้งองค์กรตุลาการ
ระหว่างประเทศเพ่ือตัดสินการลงโทษการกระท าความผิด อาทิ องค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดา และในประเทศกัมพูชา 
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับ
องค์การสหประชาชาติ 
 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 712  อำชญำวิทยำ และทัณฑวิทยำชั้นสูง      
(Advanced Criminology and Penology) 
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ส าคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระท าความผิด มาตรการที่
มีประสิทธิภาพ ในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษ
วิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการลงโทษทางอาญา  วัตถุประสงค์ของการลงโทษ
และการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด
ทางอาญาในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผู้กระท าความผิดและการใช้
มาตรการลงโทษผู้กระท าความผิดทั้งทางด้านสังคมและด้านกฎหมาย 

3 (3-0-9) 

LG 713  กฎหมำยพยำนชั้นสูง        
(Advanced Law of Evidence) 
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)        
และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) การศึกษาถึงหลักเกณฑ์กฎหมายดังกล่าว
ทั้งในทางคดีแพ่งและในทางอาญาอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ไทย ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาในการสืบพยานและการชั่งน้ าหนักพยาน 

3 (3-0-9) 

LG 714 กฎหมำยอำญำเปรียบเทียบ       
(Comparative Criminal Law) 
เปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์
อักษร (Civil Law) เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ 
การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบ
กฎหมายเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย  

3 (3-0-9) 

LG 715  สิทธิมนุษยชนกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ     
(Human Rights and Criminal Justice) 
แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเพพาะ
มาตรฐานขององค์ การสหประชาชาติ  ( United Nations Standard, Norms and 
Guidelines) โดยศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา และรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิ
เด็กและสตรีในคดีอาญา 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 716  อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจชั้นสูง          
(Advanced Economic Crime) 
ศึกษาทฤษฎีหลักการ ขอบเขต ความหมาย ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์ และความ
แตกต่างของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ มาตรการของรัฐใน
การด าเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการพ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 

3 (3-0-9) 

LG 717 กฎหมำยว่ำด้วยกำรบังคับโทษ         
(Penalty Law) 
ทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและ
ของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และท าศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐาน
ของสหประชาชาติโดยเพพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อ
ผู้ ต้ อ งขั ง ของอ งค์ ก า รสหประชาชาติ ”  (UN standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners) ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังของสหประชาชาติ และศึกษาการด าเนินงานของราชทัณฑ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษ 

3 (3-0-9) 

LG 721 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำชั้นสูง        
(Advanced Intellectual Property Law)  
แนวความคิด ทฤษฎี กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลักษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญ ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศต่างๆความตกลง สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา และกรณีศึกษาต่างๆเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

3 (3-0-9) 

LG 722  กำรระงับข้อพิพำททำงธุรกิจ         
(Business Dispute Settlement) 
กลไกเครื่องมือในการระงับข้อพิพาทในทางธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเจรจา 
(Negotiation) การประนอมข้อพิพาท (Conciliation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) และการ
อนุญาโตตุลาการ(Arbitration) รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวของกับการระงับข้อ
พิพาท กฎหมายต่างประเทศ และกรณีศึกษาการงับข้อพิพาทในทางธุรกิจ 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 723  กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูง         
(Advanced Consumer Protection Law) 
ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการ
ต่างๆทางกฎหมายเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่
ผู้บริโภคและวิธีพิจารณาความผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆที่
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง
การศึกษาปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

3 (3-0-9) 

LG 724 กฎหมำยกำรธนำคำร และสถำบันกำรเงิน  
(Banking and Financial Institution Law) 
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชน กฎหมาย
เกี่ยวกับสถาบันการเงินภาคเอกชนและกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
และของต่างประเทศ ประเทศที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น 
ธนาคารเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการระหว่างประเทศ ( I.B.R.D) กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (I.M.F.) ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ASDB) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (I.F.C) และ
ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เป็นต้น 

3 (3-0-9) 

LG 725 กฎหมำยล้มละลำย และกำรฟื้นฟูกิจกำร        
(Bankruptcy and Business Reorganization Law)  
วิวัฒนาการ เหตุผลและความจ าเป็นของหลักการการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบังคับช าระหนี้ และจัดสรรการช าระหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ใน
สถานะที่จะช าระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเพพาะและแตกต่างกันไปจาก
มาตรการบังคับช าระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่งทั่วไปตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ 
กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอ่ืน
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบเศรษฐกิจ
ในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ และศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ 

3 (3-0-9) 

LG 726 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งชั้นสูง        
(Advanced Civil Procedure Law) 
ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ระบบการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์พัฒนาการ
ใหม่ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 731  กฎหมำยกำรคลังช้ันสูง        
(Advanced Public Finance Law) 
ทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้
สาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การ
คลัง และการภาษีอากรในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอด
ทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการ
คลังของรัฐ 

3 (3-0-9) 

LG 732 กฎหมำยปกครองท้องถิ่นชั้นสูง       
(Advanced Local Administration Law) 
หลักการปกครองท้องถิ่น การจัดองค์กรของรัฐในระบบกระจายอ านาจ หลักการท าหน้าที่
และการใช้อ านาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น หลักความชอบด้วยกฎหมายและการก ากับ
ดูแล การท าสัญญาทางปกครองขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหลักความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะ 

3 (3-0-9) 

LG 733 กฎหมำยวิธีพิจำรณำคดีปกครองช้ันสูง        
(Law of Advanced Administration Procedure) 
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ แนวคิดทั่วไปว่าด้วยคดี
ปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอ านาจ
ศาลปกครอง รูปแบบค าฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการด าเนินกระบวนวิธี
พิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง การคุ้มครองชั่วคราว การพิพากษา ตลอดจนการ
บังคับคดีปกครองตามค าพิพากษา และการชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ทั้งนี้โดยศึกษา
และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ 

3 (3-0-9) 

LG 734 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง       
(Election and Political Party Law) 
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง การเลือกตั้งกับประชาธิปไตยระบบ 
การเลือกตั้งแบบต่างๆ วิธีการเลือกตั้ง การคิดคะแนนเลือกตั้ง วิวัฒนาการของการเลือกตั้ง 
และประสบการณ์การเลือกตั้งในประเทศต่างๆ พรรคการเมืองความสัมพันธ์ของพรรค
การเมืองกับระบบการเมืองและการเลือกตั้ง 

3 (3-0-9) 

LG 735 ปรัชญำกำรเมือง           
(Political Philosophy) 
แนวคิดในปรัชญาการเมืองด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ปรัชญาการใช้อ านาจรัฐ 
การปกครอง ผู้ปกครองรัฐ ประชาธิปไตย ความยุติธรรม การแบ่งสรรทรัพยากร สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 736 กฎหมำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของรัฐ        
(State Responsibility Law) 
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน 
ฝรั่งเศส อังกฤษ และความรับผิดชอบของรัฐในการระบบกฎหมายไทย ทั้งที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ และแนวค าวินิจพัยขององค์กรวินิจพัยคดี 

3 (3-0-9) 

LG 737 กฎหมำยมหำชนทำงเศรษฐกิจ         
(Public Economic Law) 
แนวคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการอิทธิพลของข้อความคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของกฎหมายมหาชนของรัฐเสรีประชาธิปไตย ลักษณะของการ
กระท าทางเศรษฐกิจของรัฐ ทั้งในรูปของการใช้อ านาจควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
เอกชน และในรูปของวิสาหกิจมหาชนต่างๆ แนวคิดว่าด้วยการกระท าในทางปกครอง 
(Administrative Juristic Act) เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะของผลทางกฎหมาย 
ทั้งในกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ของการกระท าทางปกครองเก่ียวกับเศรษฐกิจ 

3 (3-0-9) 

LG 738  กฎหมำยกับนโยบำยสำธำรณะ         
(Law and Public Policy) 
แนวคิดของภารกิจของรัฐ วิธีการศึกษาถึงภารกิจของรัฐ แนวทางในการวิเคราะห์และ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ และความสัมพันธ์กับกฎหมาย การจัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนด
นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาในการออกกฎหมายเพ่ือก าหนดนโยบายสาธารณะ ทั้งของ
ต่างประเทศและในประเทศ  

3 (3-0-9) 

LG 741  กฎหมำยล้มละลำยข้ำมพรมแดน       
(Cross Border Insolvency Law) 
การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศของประเทศไทย และของต่างประเทศบางประเทศ  
ทั้งระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร และระบบกฎหมายจารีตประเพณี วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการบังคับใช้ การใช้สิทธิของผู้แทนหรือเจ้าหนี้ต่างประเทศทางศาล การรับรอง
กระบวนการพิจารณาต่างประเทศ และผู้แทนต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนพิจารณาซ้อน
ตามกฎหมายต้นแบบของคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการล้มละลายของกิจการข้ามพรมแดน (UNCITRAL Model Law 
on Cross Border Insolvency) 
 

3 (3-0-9) 

LG 742  กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ      
(Intellectual Property Management Law) 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าสัญญาโอนสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นหลักประกันทางการเงิน การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน การตีมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา และประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3 (3-0-9) 
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LG 743  กฎหมำยเกี่ยวกับธุรกิจกำรกีฬำ และบันเทิง       
(Sport Business and Entertainment Law) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ก ากับ หรือส่งเสริมกีฬาสมัครเล่น หรือกีฬาอาชีพ  
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการผูกมัด หรือการ
โอนย้ายสังกัดของนักกีฬา การอนุญาตให้เผยแพร่ภาพหรือเสียงของการแข่งขันกีฬา องค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือถือสิทธิในการจัดการแข่งขันกีฬา และศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ การก ากับหรือส่งเสริมธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ 
หรือโทรทัศน์ การก าหนดประเภทหรือระดับของภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือระดับ   
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าชม ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ 

3 (3-0-9) 

LG 744  กฎหมำยเกี่ยวกับนวัตกรรม ปัญญำประดิษฐ์ และเทคโนโลยีชั้นสูง   
(Advanced Innovation Artificial Intelligence and Technology Law) 
กฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมชั้นสูง หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ สถานะทางกฎหมาย และความ
รับผิดที่เกิดจากหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ กฎหมายที่ควบคุมจริยธรรมของการใช้ส่วนต่อ
ประสานสมองกับคอมพิวเตอร์  (Brain-Machine Interface) อากาศยานที่ ไร้คนขับ 
(Drones) หรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Autonomated Vehicles) กฎหมายที่
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงิน เงินตราเสมือน (Cryptocurrencies) การลงทุนในสินทรัพย์
เสมือน (Initial Coin Offering) 

3 (3-0-9) 

LG 745  กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศชั้นสูง       
(Advanced International Trade Law) 
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการทุ่มตลาด 
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี กฎเกณฑ์เกี่ยวกับพลากสินค้า การท าสัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ การขนส่งและการประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการขององค์การและความตกลงระหว่าง
ประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน
และอนาคต 

3 (3-0-9) 

LG 746 กฎหมำยกำรลงทุนระหว่ำงประเทศชั้นสูง  
(Advanced International Investment Law) 
ทฤษฎีและความสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ลงทุนโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อมระหว่างประเทศ รูปแบบการลงทุนและการร่วมทุน
ระหว่างประเทศ ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ต่างๆ ความตกลงเกี่ยวกับภาษีซ้อน(Double Tax Agreements : DTAS) กลไกลการระงับ
ข้ อ พิพ าทระหว่ า ง รั ฐ กั บนั ก ล งทุ น  ( Investor State Dispute Settlement : ISDS) 
ศูนย์กลางระหว่างประเทศเพ่ือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน ( International 

3 (3-0-9) 
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Center for Settlement of Investment Disputes : ICSID) และแนวคิดการจัดตั้งศาล
ถาวรด้านการลงทุนพหุภาคี(Permanent Multilateral Investment Court) 

LG 747 กฎหมำยภำษีและจริยธรรมทำงภำษีช้ันสูง        
(Advanced Tax Law and Tax Ethics) 
ทฤษฎีแนวความคิดของกฎหมายภาษีอากรความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังของรัฐกับ
นโยบายภาษีอากร และทฤษฎีแนวความคิดในเรื่องจ าแนกประเภทภาษี การก าหนดฐาน
ภาษี อัตราภาษี รวมทั้งระบบการจัดเก็บ และการคุ้มครองเอกชนผู้ เสียภาษีโดย
กระบวนการทางกฎหมาย หลักการภาษีอากรประเภทต่างๆเช่น ภาษีสรรพากร ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดก โครงสร้างของระบบภาษีใน
ประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม การบรรเทา
ภาระภาษีภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายการจัดท าสัญญาบางประเภทที่มีผลกระทบต่อ
ภาระภาษี กรณีศึกษาเกี่ยวกับวางแผนภาษีในธุรกิจบางประเภท โดยในแต่ละประเด็นที่
ศึกษาจะมีการสอดแทรกหลักจริยธรรม 

3 (3-0-9) 

LG 748  กฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีบุคคลชั้นสูง                                       
(Advanced Private International Law) 
วิวัฒนาการและทฤษฎีว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย การแก้ไขการขัดกันแห่งกฎหมาย     
ในปัจจุบัน การขจัดการขัดกันแห่งกฎหมาย การพิจารณาคดีการขัดกันแห่งกฎหมาย
บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก าหนดสัญชาติของบุคคล หลักการอัน
เป็นสากลในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐ สัญชาติและภูมิล าเนาของนิติบุคคล 
สิทธิและฐานะของคนต่างด้าวในประเทศ 

3 (3-0-9) 

LG 749  กฎหมำยแรงงำนชั้นสูง          
(Advanced Labour Law) 
แนวคิดของกฎหมายแรงงาน ระบบคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงถึงปัญหา
ต่างๆ ด้านกฎหมายในปัจจุบันและอนาคต เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคนต่างด้าว รวมทั้งการเสนอแนะในการออก
กฎหมายสวัสดิการสังคม กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน รวมทั้ง
การวิเคราะห์กฎหมายดังกล่าว พร้อมข้อเสนอ ข้อดี ข้อเสีย ข้อที่ควรปรับปรุงตลอดจนการ
น าเสนอหลักเกณฑ์และบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอนุสัญญา
ต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับโครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 751 กฎหมำยทรัพยำกรดิน                    
(Land Resources Law) 
แนวคิดเรื่องทรัพยากรดินในฐานะทรัพยากรของรัฐการบริหารทรัพยากรดินทั้งในแง่ของดิน
และที่ดิน ความส าคัญต่อระบบนิเวศน์ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับข้อง เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับสาธารณะสมบัติทางแผ่นดิน ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดิน กฎหมาย
จัดรูปที่ดิน กฎหมายที่ราชพัสดุ กฎหมายพัฒนาที่ดิน รวมถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

3 (3-0-9) 

LG 752 กฎหมำยทรัพยำกรน้ ำ                   
(Water Resources Law) 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายทรัพยากรน้ า ขอบเขตและประเภทของสิทธิในน้ า 
สถานการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ าในประเทศไทย ศึกษา
เปรียบเทียบระบบกฎหมายทรัพยากรน้ าในประเทศไทยกับของต่างประเทศ ตลอดจน
แนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า 

3(3-0-9) 

LG 753  กฎหมำยทรัพยำกรป่ำไม้                   
(Forestry Resources Law)        
แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ระบบกฎหมายป่า
ไม้ กฎหมายป่าไม้ของประเทศไทย สถานการณ์เกี่ยวกับป่าไม้และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายป่าไม้ของต่างประเทศ 
ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
รวมถึงทรัพยากรป่าไม้อ่ืนๆ เช่นสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 

3 (3-0-9) 

LG 754 กฎหมำยทรัพยำกรประมง                  
(Fishery Resources Law) 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรประมง ระบบกฎหมาย
ประมง กฎหมายประมงของประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาท
ขององค์กรระหว่างประเทศ สถานการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรประมงและปัญหาเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายประมงในประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประมงของ
ต่างประเทศ รวมถึงแนวนโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

3 (3-0-9) 

LG 755 กฎหมำยทรัพยำกรพันธุกรรมพืช       
(Plant genetic resources law) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองพันธุ์พืชระหว่างประเทศ 
ระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมายไทย เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองและ
ขอบเขตของสิทธิของผู้ได้รับการคุ้มครอง บทบาทของรัฐในการให้ความคุ้มครองและบังคับ
ใช้กฎหมาย รวมถึงการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และสิทธิของชุมชนในพันธุ์พืช
พ้ืนเมือง 
 

3 (3-0-9) 
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LG 756  กฎหมำยพลังงำน           
(Energy Law) 
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจ าหน่าย การใช้ และ
การอนุรักษ์พลังงานไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ า พลังงาน ชีวมวล 
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานอ่ืนๆ ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการพลังงานและการก ากับดูแลธุรกิจพลังงาน 

3 (3-0-9) 

LG 761  กฎหมำยธุรกิจกำรรักษำพยำบำล         
(Medical Care Business Law) 
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพของสถานพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรอง
คุณภาพ สถานพยาบาล(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาคดีอาญา ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยโฆษณาในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

3 (3-0-9) 

LG 762  นิติเวช และนิติวิทยำศำสตร์      
(Forensic Medicine and Forensic Science) 
ความหมายและหลักทั่วไปของนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การปฏิบัติการ
ทางการแพทย์เพ่ือการแปลผลหรือพิสูจน์ผลทางการแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการ
พิจารณาคดีแพ่งหรือคดีอาญา ได้แก่ การพิสูจน์ตัวบุคคล การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิด
เหตุการณ์ประมาณเวลาตาย บาดแผล บาดแผลกระสุนปืน บาดแผลกระสุนปืนสงคราม
และวัตถุระเบิด การเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน การประทุษร้ายทางเพศในทางนิติเวช
ศาสตร์ การเก็บวัตถุพยานส าหรับตรวจดีเอ็นเอ การเลือกใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในงานนิติเวช 
การเขียนรายงานทางการแพทย์ในทางนิติเวชศาสตร์ นิติเวชกับการประยุกต์ใช้ทาง
กฎหมาย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อนูชีววิทยา พิษวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาและเซรุ่ม ส าหรับนิติ
วิทยาศาสตร์ ไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น การวิเคราะห์ ยาและแอลกอฮอล์ การวิเคราะห์เส้นผม
และเส้นใย 
 
 
 
 
 

3 (3-0-9) 
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LG 763 จริยธรรมผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพ        
(Health Professional Ethics) 
ความหมายและหลักการทั่วไปของจริยธรรมทางการแพทย์ การปฏิบัติการตาม จริยธรรม 
หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ สิทธิของผู้ป่วย
ที่จะได้รับบริการจากการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพตามมาตรฐานและจริยธรรม 
ผลกระทบหรือความ เสียหายและสิทธิร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ วิธีพิจารณา
คดีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพ ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติวิชาชีพด้าน
สุขภาพต่างๆ ที่ส าคัญข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
เกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจพัยสมองตาย พ.ศ. 2551 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เวชกรรม 
เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพ่ือแปลงเพศ พ.ศ. 2552 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพ่ือการรักษา พ.ศ. 2552 

3 (3-0-9) 

LG 764  พยำนหลักฐำนคดีทำงกำรแพทย์       
(Evidence for Medical Cases) 
ความหมายและหลักทั่วไปของพยานหลักฐาน และพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ คดีทาง
การแพทย์และการพิสูจน์คดีทางการแพทย์ ได้แก่ พยานเอกสาร เวชระเบียน พยานบุคคล 
พยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ การใช้พยานหลักฐาน หน้าที่การน าสืบ การรับฟังการ
คัดเลือกพยาน การยื่น การพิสูจน์คดี   ทางการแพทย์ตามวิธีพิจารณาความอาญาวิธี
พิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความตามกฎหมายมหาชน 

3 (3-0-9) 

LG 765  กำรระงับข้อพิพำททำงกำรแพทย์ก่อนชั้นศำล 
(Medical Dispute Settlement  before Trial) 
ความหมายและหลักทั่วไปของการด าเนินการยุติคดีทางการแพทย์ก่อนชั้นศาล การประกัน 
ความเสียหายทางการแพทย์ การประกันวิชาชีพ การชดเชยความเสียหายโดยวิธีบรรเทา
ทุกข์ การชดเชยความเสียหายโดยวิธีทางแพ่ง การชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์
ความผิด การบรรเทาความเสียหายโดยผู้กระท าความเสียหาย  การเจรจาต่อรอง การเจรจา
ไกล่เกลี่ย การไกล่เกลียคดีอาญาเชิง สมานพันท์ การไกล่เกลี่ยนอกศาลและในศาล รวมถึง
การอนุญาโตตุลาการ 

3 (3-0-9) 

LG 766 ปัญหำชั้นสูงในกฎหมำยกำรแพทย์        
(Advanced Problems in Medical Law) 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยน ามาเป็นกรณีศึกษาตามทฤษฎี     
ทางกฎหมายต่างๆ และวิเคราะห์สาเหตุรวมทั้งแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ในแต่ละกรณ ี

3 (3-0-9) 
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5. หมวดวิชำ กำรค้นคว้ำอิสระ (3 หน่วยกิต) ส ำหรับแผน ข 

LG 780 
  

กำรค้นคว้ำอิสระ                  
(Independent Study)    
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจ ศึกษาการเขียนหลักการและ
เหตุผลการเขียนวัตถุประสงค์นิยามศัพท์ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้หัวข้อเรื่องที่จะศึกษาดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์  ที่ปรึกษาก่อนที่จะด าเนินการค้นคว้า 

3 (3-0-9) 

 

6. หมวดวิชำ วิทยำนิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ส ำหรับ แผน ก2 

LG 790 
  

วิทยำนิพนธ์             
(Thesis) 
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา ศึกษาการเขียนหลักการและเหตุผล  
การเขียนวัตถุประสงค์ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการท าวิจัย การวิเคราะห์ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หัวข้อ
เรื่องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท าวิทยานิพนธ์ 

12 
หน่วยกิต 
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นักศึกษำจบ COURSE WORK  (24 นก.)  
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 

จองหัวข้อและเสนอแต่งต้ังอำจำรย์ท่ีปรึกษำ                                          
(หัวข้อที่จองไว้เกิน 1 ปี นศ.ต้องมำย่ืนเร่ืองต่อหัวข้อ) 

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

เวียนเล่มเสนอคณะกรรมกำร (ลว่งหน้ำ 10 วัน) 

จัดสอบเค้ำโครง (สอบเปิดเล่ม) 

สอบผ่ำน 
และแก้ไขเค้ำโครงฉบับสมบูรณ์ 

นักศึกษำจะต้องด ำเนินกำรยื่นเอกสำรตำม
แบบฟอร์มที่หลักสูตรฯก ำหนดเพ่ือ

ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบ 

ยื่นเอกสำรสอบป้องกนัวิทยำนิพนธ์ (สอบปิดเล่ม) 

สอบผ่ำน แก้ไขวิทยำนิพนธ์และบทควำมฉบับสมบูรณ์ 
ตรวจรูปแบบกำรพิมพ์ 

เสนอเล่มวิทยำนิพนธ์ คณบดีลงนำมอนุมัติ 

เสนอชื่อจบหลกัสูตรพร้อม CD+บทควำม 
 

กรณีเหลือวิชำเลือก 1 ตัว
สำมำรถยื่นสอบเปิดเล่มได้ 

กรณีสอบไม่ผ่ำน (สอบใหม่) 

กรณีสอบไม่ผ่ำน (สอบใหม่) 

ขั้นตอนกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ 
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