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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตร พ.ศ. 2563) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.    รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร   :   - 
 1.2 ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย  :   หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Laws Program 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
  ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :   นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
    ช่ือย่อ  :   น.ด.  
  ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  :   Doctor of Laws 
    ช่ือย่อ     :    LL.D.  
3.   วิชาเอก/แขนงวิชา   เป็นผู้เชี่ยวชาญในดา้นการวิจัยทางกฎหมาย และเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย 
4.    จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ  
 (1)  แผน 1 เน้นการท าวิจัย 
  แบบ 1.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ ์72 หน่วยกิต 
 (2)  แผน 2 ศึกษารายวิชาและท าวิจัย 
  แบบ 2.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกว่า 51 หน่วย
กิต  
  แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 75 หน่วย
กิต 
5.    รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษสื่อสารในการเรียน
การสอนได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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6.    สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 6.1   สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดเปิดด าเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1  ปี
การศึกษา 2563 
 6.2  การพิจารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร 
 -  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มมีติเห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันที่ 11 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562 
 -  สภามหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563  
7.    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คาดว่า หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 ภายในปี พ.ศ. 2565 (ภายหลังเปิดด าเนินการสอนแล้ว 2 ปี) 
8.    อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 เมื่อส าเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย นักวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ อัยการ ผู้
พิพากษา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นิติกร นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักการเมืองทั้งในประเทศและระดับท้องถิ่น 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในปัจจุบันการด าเนินนโยบายทางด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ  
ได้พัฒนาขึ้นมาเนื่องจากความต้องการทางด้านการศึกษาในระดับสูงมีมากขึ้นตามความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การขยายตัวของการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่สอดคล้องกับอุปทานของผู้สอนใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจ าเป็นจะต้องมี “การพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างจริงจัง” มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซื่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนจึงได้ด าเนินการที่จะตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักของการประกันคุณภาพทางวิชาการ โดย
เป็นการศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีวิจัย รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้า และระบบการบริหาร
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สื่อบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์
นาวี การขนส่งทางราง รวมทั้งการด าเนินการบริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศและระบบโลจัสติก ส่งเสริมพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายการเงินการคลัง และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการธนาคาร ศึกษาและพัฒนากฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อันจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับกติกา
กฎระเบียบที่เป็นสากลอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจและการค้าของประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า แหล่งท่องเที่ยวไม่ให้ถูกท าลายและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอันเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศรวมทั้งการพัฒนากฎหมายเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  นโยบายของประเทศไทยในการอนุรักษ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในด้านวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่  จับต้องไม่ได้อันเป็นภูมิปญัญา
ท้องถิ่น เช่น เพลงประจ าท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติคุ้มครองไว้ ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาเป็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างง่ายและรวดเร็วท าให้สังคมไทย
เกิดการเบี่ยงเบนวัฒนธรรมได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงจ าเป็นต้องมีการคุ้มครองและพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของไทยและจ าเป็นต้องเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ อันได้รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ส่วนสถานการณ์ทางด้านสังคมจ าเป็นต้องมีการพัฒนากฎหมายที่คุ้มครองความมั่นคง
ของสังคมตั้งแต่ในระดับครอบครัวสิทธิของเด็ก สตรี คนพิการ เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้โดยความสงบสุข 
11. ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาและสร้างหลักสูตรจะเน้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายน ากฎหมายไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย 
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปสามารถ
ประกอบวิชาชีพสนองความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและการด าเนินคดี
เป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างให้กับโจทก์ จ าเลยที่ถูกฟ้องร้องด้วยความเป็นธรรม 
13.    ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไม่มี 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเ ช่ียวชาญเฉพาะสาขา  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และมีภาวะผู้น า 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  ปัจจุบันศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทแม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงานยังต้องการ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบัน อุดมศึกษาที่มีภารกิจส าคัญในการการผลิตบัณฑิต 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเช่ียวชาญเฉพาะ
สาขา สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐานในทางกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1)   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 

2)   เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่  รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

3)   เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมการ
เรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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4)   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ 
โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้ 
1)   มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในระดับสูงและเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งและเป็น

ปัจจุบัน รวมทั้งมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้วยการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
2)  มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและ

ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และประเทศชาติ  

3)  มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และเป็นอิสระในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

4)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  

5)  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
6)  ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคน และชุมชน 
7)  มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
8)  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะน าไปสู่การ

พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
9)  มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจของตนและสนับสนุนให้

ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
11)  ส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในสังคม   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น คาดว่าจะด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน ภายใน 3 ปี (หลังเปิดด าเนินการ) 
ข้อ การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
(1) แผนการปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ม าตรฐานตามที่  อ ว . ก าหนด 
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

-  ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการอัตราก าลังเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
- เ ชิญผู้ เ ช่ียวชาญให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
- มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมนิความ                พึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
3.5 คะแนนจากระดับ 5.0 คะแนน 

(2) แผนการพัฒนาทักษะการสอน 
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้น
การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ความรู้  ทักษะเชิงเชาว์ปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง
ทักษะเชิงวิชาชีพ 
- พัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต 

- จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการสอนและ
การประเมินผลขออาจารย์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
- รายงานผลการประเมินความ              พึง
พอใจของนิสิ ตต่ อทักษะการสอนของ
อาจารย์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดย เฉลี่ย
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  3 . 5  ค ะ แ น น จ ากระดั บ             
5.0 คะแนน 
- รายงานผลการประเมินตนเองของนิสิตที่
ได้จากการสอนของอาจารย์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.5 คะแนน
จากระดับ 5.0 คะแนน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) โดยก าหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

นอกจากนี้หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วนท่ีเทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 1.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษาส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับ
ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1   วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
           1) จัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 
   ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจกิายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
  2) วันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
 2.2  คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต 
  2.2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1)   ผู้ เข้ าศึกษาต้องเป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ส านักงานคณะกรรมการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน 

1.1  แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชานิติศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า  

1.2  แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มี
ผลการศึกษาดีมาก 
  2)   ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก าหนด โดย 
   2.1   มีผลสอบ TOFEL ไม่ต่ ากว่า 450 (ส าหรับ Paper  Based)* หรือ ไม่ต่ ากว่า 213 (ส าหรับ Computer 
Based) หรือ 
   2.2   มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.0* หรือ 
   2.3   มีผลการสอบ WTU-Test ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน หรือ 
   2.4 ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็น
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ 
   2.5 ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ใช้หลักสูตรนานาชาติและสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 
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   2.6 หากมีผลการสอบ WTU English test ที่สอบได้คะแนนมากกว่า 300 คะแนนแต่ไม่เกิน 400 คะแนน 
นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด และต้องสอบผ่านในรายวิชาดังกล่าว 
   2.7 ผลคะแนนสอบที่ใช้ในทุกประเภทต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี แต่หากเกินก าหนดให้นิสิตลงทะเบียบเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด และต้องสอบผ่านในรายวิชาดังกล่าว 
     (3)   คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
    (4)  ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  2.2.2  การคัดเลือกนิสิต 
   การคัดเลือกนิสติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  โดยพิจารณาจาก 
   (1)  คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1 
   (2)  คัดเลือกจากผู้ที่ผา่นการสอบข้อเขียน หรือ 
   (3)  คัดเลือกจากผู้ที่ผา่นการสอบสัมภาษณ์ 
   (4)  พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ส าเร็จ 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  การจัดการเรยีนการสอนในทุกรายวิชา นิสิตจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งนิสิตยังต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เพื่อการน าเสนอรายงาน และการเข้าร่วมประชุม
วิชาการต่างๆ ซึ่งนิสติอาจมีความรู้ความสามารถไม่พอเพียง 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิต 
  จากปัญหาในหมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา และรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยให้แก่นิสิต โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit / Non credit) 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน 1 เน้นการท าวิจัยแบบ 1.1 

จ านวนนิสิตแต่ละชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2  3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 3   3 3 3 

รวมจ านวนนิสิต 3 6 9 9 9 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   3 3 3 
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แผน 1 เน้นการท าวิจัยแบบ 1.2 

จ านวนนิสิตแต่ละชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2  2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3   2 2 2 
ชั้นปีที่ 4    2 2 
ชั้นปีที่ 5     2 

รวมจ านวนนิสิต 2 4 6 8 10 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     2 

แผน 2 ศึกษารายวิชาและท าวิจัย แบบ 2.1 

จ านวนนิสิตแต่ละชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2  10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3   10 10 10 

รวมจ านวนนิสิต 10 20 30 30 30 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 

แผน 2 ศึกษารายวิชาและท าวิจัย แบบ 2.2 

จ านวนนิสิตแต่ละชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2  10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3   10 10 10 
ชั้นปีที่ 4    10 10 
ชั้นปีที่ 5     10 

รวมจ านวนนิสิต 10 20 30 40 50 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     10 

 หมายเหต ุ กรณีที่การรับนิสิตในแผนการศึกษาใดแผนการศึกษาหนึ่งไม่ครบตามจ านวนของแผนการรับนิสิต ให้สามารถรับนิสิตอกีแผนการ
ศึกษาหนึ่งเพิ่มเติมได้ 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี ประมาณ 185,000.00 บาท (ตลอดหลักสตูร 555,000.00 บาทถ้วน) 
 2.7  ระบบการศึกษา 
      แบบช้ันเรียน 
      แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
      แบบทางไกลผา่นสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เปน็สื่อหลัก 
      แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
      อื่นๆ ระบ ุ         
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  2.8.1  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา 
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
  2.8.2  การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
   หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย จ านวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ  
   (1)  แผน 1 เน้นการท าวิจัย 
           แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
    แบบ 1.2 ส าหรับผูส้ าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
   (2)  แผน 2 ศึกษารายวิชาและท าวิจัย 
    แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
    แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 
                    (1)  แผน 1 เน้นการท าวิจัย 
      การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดท าข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และท าดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทาง
วิชาการ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย 
        แบบ 1.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ)   
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

    แบบ 1.2  ส าหรับผู้ที่ส าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรี 
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ)   
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

   (2)  แผน 2 ศึกษารายวิชาและท าวิจัย 
    นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรโดยมผีลคะแนนไม่ต่ ากว่า B และท าข้อเสนอ
ดุษฎีนิพนธ์และจัดท าดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ใน
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย 
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    แบบ 2.1    ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ)   
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต 

    แบบ 2.2    ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ)   
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 75 หน่วยกิต 

ผังโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  (1)    แผน 1 เน้นการท าวิจัย 

 หลักสตูรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต   
    

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
(ไม่นับหน่วยกิต N/C) 

 

    
     

แบบ 1.1 ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

48 หน่วยกิต 
 

แบบ 1.2 ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

72 หน่วยกิต 
     

สอบวัดคณุสมบตั ิ
(Qualifying  Examination) 

 
สอบวัดคณุสมบตั ิ

(Qualifying  Examination) 
     

หมวดดุษฎีนิพนธ ์
48 หน่วยกิต 

 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์

72 หน่วยกิต 
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(2)   แผน 2 ศึกษารายวิชาและท าวิจัย 

 หลักสตูรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต   
    

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
(ไม่นับหน่วยกิต N/C) 

 

    
     

แบบ 2.1 ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

51 หน่วยกิต 
 

แบบ 2.2 ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

75 หน่วยกิต 
     

หมวดวิชาเฉพาะ 
15 หน่วยกิต 

 
หมวดวิชาบังคับ  
12 หน่วยกิต 

     

สอบวัดคณุสมบตั ิ
(Qualifying  Examination) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

15 หน่วยกิต  
     

หมวดดุษฎีนิพนธ ์
36 หน่วยกิต 

 
สอบวัดคณุสมบตั ิ

(Qualifying  Examination)  
     

  
  หมวดดุษฎีนิพนธ ์

48 หน่วยกิต 
 3.1.3  รายละเอียดในหลักสูตร 
   (1)    หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
     นิสิตอาจต้องศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย Non-credit 
 Applied computer for research   
EN8002 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย Non-credit 
 English of Law   
LA8003  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง Non-credit 
 Advanced Criminal Procedure   
LA8004 กฎหมายสัญญาและละเมดิชั้นสูง Non-credit 
 Advanced Contract and Tort Law   
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(2)    หมวดวิชาบังคับ 
    ให้นิสิตที่ เลือกศึกษาแบบ 2.2 เรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  ตามความเห็นชอบของกรรมการ 
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ์

LA6101 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 (3-0-6) 
 Administrative Procedure Law   
LA6102 กฎหมายประกันภยัชั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advance Insurance Law   
LA6103 กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
 Advance Criminal Law and Economic Criminal   
LA6104 กฎหมายสัญญาและการละเมิดช้ันสูง 3 (3-0-6) 
 Advance Contract and Tort Law   

   (3)    หมวดวิชาเฉพาะ ให้นักศึกษาทั้งแบบ 2.1 และ 2.2 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต 
LA8101 สัมมนาทางกฎหมายขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Seminar in Advance Law   
LA8102 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณขั้นสูง 3 (1-0-9) 
 Advanced Quantitative Research Methodology    
LA8103 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 (1-0-9) 
 Advanced Qualitative Research Methodology    
LA8104 นิติปรัชญา 3 (2-0-9) 
 Philosophy of Law   
LA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา 3 (1-0-12) 
 Doctoral Seminar   

   (4)  หมวดดุษฎบีัณฑติ 
LA9201 ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 
 Doctoral Dissertation    
LA9202 ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    
LA9203 ดุษฎีนิพนธ์  72 หน่วยกิต 
 Doctoral Dissertation    
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3.1.4  แผนการศึกษา    
   (1)   แผน 1 เน้นการท าวิจัย 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดเสริมพื้นฐาน 
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C 
EN8002 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย N/C EN8002 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย N/C 

 รวม N/C  รวม N/C 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 12 LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 12 
 รวม 12  รวม 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 12 LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
 รวม 12  รวม 6 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
   LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
    รวม 6 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
    รวม 6 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
   LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
    รวม 6 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   LA9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 12 
    รวม 12 
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แบบ 1.1 แบบ 1.2 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 
   (2)    แผน 2   ศึกษารายวิชาและท าวิจยั 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดเสริมพื้นฐาน 
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C 
EN8002 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย N/C EN8002 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย N/C 

 รวม N/C  รวม N/C 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

LA8101 สัมมนาทางกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-9) LA…….... เลือกเรยีน 3(3-0-6) 
LA8102 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณขั้นสูง 3(1-0-9) LA…….... เลือกเรยีน 3(3-0-6) 
LA8103 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(1-0-9) LA…….... เลือกเรยีน 3(3-0-6) 
   LA…….... เลือกเรยีน 3(3-0-6) 

 รวม 9  รวม 12 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

LA8104 นิติปรัชญา 3(2-0-9) LA8101 สัมมนาทางกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-9) 
LA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา 3(1-0-12) LA8102 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณขั้นสูง 3(1-0-9) 

 รวม 6  รวม 6 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

LA9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 LA8103 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(1-0-9) 
   LA8104 นิติปรัชญา 3(2-0-9) 
   LA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา 3(1-0-12) 

 รวม 12  รวม 9 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

LA9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
 รวม 6  รวม 6 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
LA9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 

 รวม 6  รวม 6 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

LA9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
 รวม 12  รวม 6 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
   LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
    รวม 6 
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แบบ 2.1 แบบ 2.2 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
    รวม 6 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
   LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
    รวม 6 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   LA9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 12 
    รวม 12 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 75 
 3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 
   (1)    หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย N/C 
 Applied computer for research   

ศึกษาความส าคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information  Technology:IT) เพื่อแสวงหาความรู้
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคัมยุคตัวเลข (digital  society) และยุค
แห่งปัญญา (intellectual  society) เรียนรู้สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจัดการ เพื่อแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาวิชาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งาน
ฐานข้อมูลสนเทศ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าหรับการวิจัยได้ 
EN8002 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย N/C 

 English For Lawyer   
ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการสื่อสารในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเหมาะสมกับสาขาวชิา 

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทักษะการสืบค้นองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพโครงการวิจัยทางกฎหมาย การอ่านและการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และสามารถน าเสนอ ผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรณีที่ไม่ได้มีคุณวุฒิทางด้านกฎหมายให้เรียนเสริมใน 2 รายวิชา ดังนี้ 
LA8003 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง N/C 

 Advanced Criminal Procedure   
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ของ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับการคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย บทบาทของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
สังคมไทยท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
LA8004 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง N/C 

 Advanced Civil Procedure   
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของ

ต่างประเทศที่ส าคัญ หรือซึ่งเป็นที่มาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักการและวิธีพิจารณาความแพ่งในศาลเฉพาะ
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เรื่อง (ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลครอบครัวและเยาวชน) หลักการและวิธีพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ วิเคราะห์กระบวน
พิจารณาความคดีแพ่งสามัญ คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง การพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ 

   (2)    หมวดวิชาบังคับ 
LA6101 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 (3-0-6) 
 Administrative Procedure Law   

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครอง เขตอ านาจของศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณา
คดีปกครอง รูปแบบค าร้องในคดีปกครอง เง่ือนไขการฟ้องและการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การควบคุมมิให้ขัดต่อ
กฎหมายโดยศาลปกครอง การคุ้มครองช่ัวคราวก่อนมีค าพิพากษา การระงับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค าพิพากษาและผล
ของค าพิพากษาในคดีปกครอง การบังคับตามค าพิพากษา ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศด้วย 
LA6102 กฎหมายประกนัภัยชั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advance Insurance Law   

ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของประกันภัย ทฤษฎีหลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎีกฎหมายประกันภัยชั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับหลกัการใช้การตีความ
และการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย 
LA6103 กฎหมายอาญาขัน้สูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
 Advance Criminal Law and Economic Criminal   

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างความผิดอาญา ตามแนวความคิดของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอร์  และคอมมอนลอร์ 
วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการทางความคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งการฟอกเงินที่ได้รับจากการประกอบอาชญากรรม 
LA6104 สัญญาและการละเมิดขัน้สูง 3 (3-0-6) 
 Advance Contract and Tort Law   

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของหลักพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะสัญญาและ
ละเมิด โดยวิเคราะห์จากทางทฤษฎีและแนวค าพิพากษา ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

   (3)    หมวดวิชาเฉพาะ 
LA8101 สัมมนาทางกฎหมายขัน้สูง 3 (3-0-9) 
 Seminar in Advance Law   

สัมมนาประเด็นปัญหาทั้งกฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอิเล็ตทรอ
นิกส์และแนวโน้มด้านกฎหมายและนวัตกรรมในหัวข้อที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพบังคับของกฏหมายกับศิลธรรม โดยการใช้
กรณีศึกษา ผลการวิจัยหรือวิธีการอื่น เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
LA8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 (1-0-9) 
 Advanced Quantitative Research Methodology    

 ความหมายและลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ด าเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การใช้สถิตเิพื่อการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมลู การแปล
ผลข้อมลู การทดสอบสมมติฐาน และการน าเสนอข้อมลูในการวิจยัเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและการเขียนรายงานวิจัยเชิง
ปริมาณ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนบทความการวิจัยเชิงปริมาณ 
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LA8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสงู 3 (1-0-9) 
 Advanced Qualitative Research Methodology    

 ความหมายและลักษณะทั่วไปของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการวิจัยการ
ด าเนินงานวิจัย ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) การเก็บและการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบเครื่องมือ การตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การระดมสมอง 
(Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การ
ใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi method)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การท าวิจัยแบบผสม (Mix Method) การเขียนโครง
ร่างและการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความการวิจัยเชิงคุณภาพ 
LA8104 นิติปรัชญา 3 (2-0-9) 
 Philosophy of Law   

ศึกษารากฐานทางทฤษฏีกฎหมายและทฤษฏีทางนิติศาสตร์  ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่นๆ ในทางนิติปรัชญา 
ทฤษฏีกฏหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law) นิติศาสตร์เชิงวิจารย์ (Critical Legal studies) แนวความคิดนิติศาสตร์เชิง
เศรษฐกิจ (Economical Philosophy) แนวความคิดนิติศาสตร์ เชิงรัฐศาสตร์ (Politcal Philosophy) นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
(Socialogical Jurisprudence) แนวความคิดด้านความยุติธรรม กับ ศิลธรรม ภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน 
LA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา 3 (1-0-12) 
 Doctoral Seminar   

สัมมนาในหัวข้อท่ีจะน าไปสู่การท าดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อดังกล่าว และ
การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศเพื่อน ามาบูรณาการในการวิจัย โดยจดัท าเป็นรายงานผลการศึกษาดูงาน 

  (4)  หมวดดุษฎบีัณฑติ 
LA9201 ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 
 Doctoral Dissertation    

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน าจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
LA9202 ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน าจาก

คณะกรรมการที่ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
LA9203 ดุษฎีนิพนธ์  72 หน่วยกิต 
 Doctoral Dissertation    

ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน าจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 


