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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา 
Master of Laws Program in Law Sustainable Development  

2. ช่ือปริญญาและอักษรย่อ 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการพัฒนา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : น.ม. (กฎหมายเพื่อการพัฒนา)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Laws (Sustainable Development) 

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :  LL.M. (Sustainable Development)  
 
3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  36 หน่วยกิต 
 
 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
           5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่
ต่ ากว่า 2 ปีและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
     รับนิสิต/นักศึกษาไทย/นักศึกษาต่างประเทศ ที่ฟังและอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 6.3 สภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 4/2563  
      วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน  2564 
 6.4 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
7.1 ผู้พิพากษา ตุลาการ  
7.2 พนักงานอัยการ  
7.3 ต ารวจ  
7.4 พนักงานฝ่ายปกครอง  
7.5 ทนายความ 
7.6 อาจารย์ 
7.7 นิติกร 
7.8 ที่ปรึกษากฎหมาย 
7.9 อ่ืน ๆ 
 

8. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
          8.1 หลักสูตร ประกอบด้วย 
                - จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

9. โครงสร้างหน่วยกิต 
 หมวดวิชา แผน ก           แบบ ก 2         แผน ข 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (4) หน่วยกิต      (4) หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ         18 หน่วยกิต      24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก           6 หน่วยกิต        6 หน่วยกิต 
หมวดสารนิพนธ์                 -                  6 หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต    - 
การสอบประมวลความรู้                -     0* 
                                          รวม       36 หน่วยกิต               36 หน่วยกิต 
* การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือ       

สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบต้องสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตาม 
ข้อก าหนดของหลักสูตร และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  

- รายวิชา (ระบุรหัส/ชื่อวิชาภาไทย-ภาษาอังกฤษ/จ านวนหน่วยกิต/จ านวนชั่วโมงบรรยาย/ จ านวน
ชั่วโมงปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ดังนี้  

รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้  
LAW  หมายถึง  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

รหัสตัวเลขมีความหมายดังต่อไปนี้  
5  หมายถึง  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน  
6-9  หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึงหมวดบังคับ 
0-8  หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะ และวิชาเลือก  
9  หมายถึง  วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์ 
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หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 2 วิชา ดังนี้  
LAW 5001  ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย       2 (2-0-6)  
                     (English for Legal Study)  
LAW 5002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย        2 (2-0-6) 

(Legal Research Methodology) 
 

หมวดวิชาบังคับ 
      แผน ก แบบ ก 2 ศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

1. LAW 6001    กฎหมายอาญาชั้นสูง          3 (3-0-9) 
     (Advanced Criminal Law) 

2. LAW 6002   กฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        3 (3-0-9) 
      (Law for Economic and Social Development) 

3. LAW 6003   สัญญาและละเมิดชั้นสูง           3 (3-0-9) 
     (Advanced Contracts and Torts) 

4. LAW 6004   กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-9) 
     (Laws on Agriculture and Natural Resources, Environment) 

5. LAW 6005  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ          3 (3-0-9) 
 (Information Technology Law) 

6. LAW 6006    กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการเปรียบเทียบ        3 (3-0-9) 
     (Comparative Bankruptcy and Reorganization Law) 
 
      แผน ข ศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1. LAW 6001    กฎหมายอาญาชั้นสูง            3 (3-0-9) 
                                (Advanced Criminal Law) 

2. LAW 6002   กฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม         3 (3-0-9) 
      (Law for Economic and Social Development) 

3. LAW 6003   กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม       3 (3-0-9) 
 (Law on Agriculture and Natural Resources, Environment) 

4. LAW 6004   สัญญาและละเมิดชั้นสูง            3 (3-0-9) 
     (Advanced Contracts and Torts) 

5. LAW 6005   กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ           3 (3-0-9) 
               (Information Technology Law) 

6. LAW 6006     กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการเปรียบเทียบ         3 (3-0-9) 
      (Comparative Bankruptcy and Reorganization Law) 

7. LAW 6007     กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท         3 (3-0-9) 
  (Law on Urban and Rural Planning) 

8. LAW 6008     กฎหมายการแข่งขันทางการค้า           3 (3-0-9)  
                       (Competition Law) 
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หมวดวิชาเลือก  
       จ านวน 6 หน่วยกิต 

1. LAW 6105  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ      3 (3-0-9) 
    (Public Economic Law) 

2. LAW 6107  ปัญหากฎหมายร่วมสมัย       3 (3-0-9) 
(Contemporary Legal Problems 
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 หนา้ 7 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
(Course Description) 

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
LAW 5001 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย       2 (2-0-6)  
                    (English for Legal Study)  
                      ศึกษาศัพท์และส านวนกฎหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเขียน การแปล การอ่านและ      
การจับ ใจความในเชิงนิติศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท าวิจัยทางกฎหมาย  
                     The study of vocabulary, idioms, translation, reading and comprehension 
related to law, legal study research.  
 
LAW 5002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      2 (2-0-6)  
                    (Legal Research Methodology)  
                     ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยที่จะน ามาใช้กับการวิจัยทางนิติศาสตร์ได้อันประกอบด้วยการวิจัย
เชิง คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูลตลอดจนวิธีการเขียน 
โครงการวิจัย (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. 
 

หมวดบังคับ 
 

LAW 6001  อาญาชัน้สูง       3 (3-0-9)  
               (Advanced Criminal Law)  
 ศึกษาหลักกฎหมายอาญาของระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบกฎหมายลายลักษณ์
อักษร โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในเรื่องของหลักการ ทฤษฎีว่าด้วยความผิดและความรับผิดทางอาญา 
โทษและปญัหาต่าง ๆ ของรัฐที่ประยุกต์ใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามอาชญากรรม  
  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  
 
LAW 6002  กฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม               3 (3-0-9) 
 (Law for Economic social Development) 
  ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกฎหมายในการจัดระเบียบการ
พัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเกษตร และการเมือง ที่สืบเนื่องจากวิถีการพัฒนาตาม 
แบบจ าลองต่าง ๆ ซึ่งส่งผลตอระบบกฎหมาย  ่ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ที่  
ปรากฏในระบบกฎหมายภายในโดยเฉพาะเรื่องปัญหาความไม่สมดุลระหว่างความก้าวหน้าของการพัฒนา  
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 หนา้ 8 

 

ประเทศ และความล้าหลังในการพัฒนาระบบกฎหมายที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาเชิงโครงสร้างต่อกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พร้อมกับศึกษาเชื่อมโยงกับกฎหมายระหว่าง ประเทศ
ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 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 on Economic and Social Development. 
 
LAW 6003  สัญญาและละเมิดชั้นสูง     3 (3-0-9) 
 (Advance Contracts and Torts) 
  ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของหลักพ้ืนฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะ สัญญาและละเมิดโดยวิเคราะห์จากค าสอนทางทฤษฎีและแนวค าพิพากษา ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น
ในทาง ปฏิบัติเปรียบเทียบกับทฤษฎีและหลักกฎหมายในต่างประเทศ  
 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. 
 
LAW 6004  กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม                  3 (3-0-9) 
 (Laws on Agriculture and Natural Resources, Environment)  
 ศึกษาถึงกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร อันรวมถึงกฎหมายที่มี  
ผลกระทบถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งในการเกษตร การควบคุมการใช้ที่ดิน การพัฒนาและปฏิรูปที่ดิน หรือ ปัญหา
เกี่ยวกับสถาบันอันเป็นตัวแทนของเกษตรกร และศึกษาถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและ ลักษณะของ
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากแง่มุมที่มีสาระสัมพันธ์กับสถาบันทางกฎหมาย และทิศทางการ พัฒนาสังคมบน
พ้ืนฐานเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองและสิ่งแวดล้อม การบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายใน ฐานะเป็นเครื่องมือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแผนการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหา
ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่ปรากฏ
จากการท างานของรัฐหรือสถาบันต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม และการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
 To study the law related to agriculture and agricultural institutions. This 
includes laws affecting ownership of land used in agriculture. Land use control Land 
development and reform Or problems with institutions representing farmers and to 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 
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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. 
 

LAW 6005  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
  (Information Technoligy Law)  
 ศึกษาถึง กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน กฎหมาย
เกี่ยวกับการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมาย
เกี่ยวกับการ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายในส่วน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากในปัจจุบัน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีการเชื่อมโยงกันทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตย่อมมีข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผ่าน จากผู้ส่ง 
ไปยัง ผู้รับ และหากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีหรือรัดกุม ข้อมูลนั้นอาจจะถูก 
ปรับเปลี่ยน ถูกจารกรรม  หรือถูกท าลายไป โดยที่ผู้ส่ง และผู้รับ ไม่สามารถรับรู้ได้เลย ผู้ใช้ควรจะมี คุณธรรม
และจริยธรรมพ้ืนฐานที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้งาน เพ่ือเป็นการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกันอย่าง 
เหมาะสม 
 To study the law about electronic, transactions Electronic signature law Laws, 
about the development of information infrastructure and equal, Laws aboutpersonal data 
protection, Computer Crime Law, Electronic money transfer laws and other relevant Laws. 
Due to the current computer technology have linked via the Internet network, it contains 
information that is transmitted from the sender to the recipient and if that Internet network 
is not a good or strong security system, information may be altered, espioned, or destroyed 
without the sender and receiver being able to recognize it. Users should have a basic moral 
and ethical basis that must be followed along with their use for the proper use of computer 
technology. 
 

LAW 6006  กฎหมายล้มละลายและฟืน้ฟูกิจการเปรียบเทียบ       3 (3-0-9) 
 (Comparative Bankruptcy and Reorganization Law) 
 ศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ระบบกฎหมายล้มละลาย
ของ ประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ความส าคัญของกฎหมายล้มละลายในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกฎหมาย
ว่า ด้วยการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในกระบวนการล้มละลายและหรือ 
ฟ้ืนฟูกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ 
  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. 
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LAW 6007  กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท                3 (3-0-9) 
 (Law on Urban and Rural Planning) 
 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามเมืองและชนบทการวางผังเมือง
และชนบท การวางนโยบายหรือแผนเตรียมรับการขยายตัวในอนาคตของเมืองส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น รวมทั้งศึกษาปัญหาด้านเคหะสถาน ระบบการอนุญาต (Permit System) ให้ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ 
ขอบเขตแห่งการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบ  การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และการ 
ควบคุมสิ่งแวดล้อม 
 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.  
  
LAW 6008  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า               3 (3-0-9)  
 (Competition Law)  
 ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดที่ท าให้เกดการตรากฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย 
เปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย และประเทศ 
อุตสาหกรรมที่ส าคัญอ่ืน ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนีญี่ปุ่น หรือ ออสเตรเลีย  
 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, England, Germany, Japan and Commonwealth of Australia. 
 

 
หมวดวิชาเลือก  
 
 

LAW 6105  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ            3 (3-0-9) 
  (Public Economic Law)  
 ศึกษาเก่ียวกับ โครงสร้างขององค์กรทางปกครองทางเศรษฐกิจ ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ 
ท้องถิ่น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมทั้ง วิธีการทางกฎหมายของฝ่ายปกครองในการด าเนินกิจการทาง 
เศรษฐกิจ โดยศึกษาถึงหลักเศรษฐกิจเสรีแบบตลาด หลักแทรกแซงทางเศรษฐกิจ หลักรับรองรับรอง ทรัพย์สิน
บุคคล หรือ หลักกรรมสิทธิ์หลักรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ หรือ หลักเสรีภาพใน
การท าสัญญา หลักการรับรองและค้าประกันเสรีภาพในการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม หรือ หลักความเสมอ
ภาค  
 Study on Structures of central, regional and local economic organizations as 
well as various state enterprises, including the legal means of the administrative department 
in conducting economic affairs. In addition, this includes studying the principles of a free 
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market economy, economic intervention, Freedom of property, person or title as well as the 
principle of ensuring freedom of operation, occupation, contract, recognition and guarantee 
of free and fair freedom of competition or the principle equality.  
 
LAW 6107  ปัญหากฎหมายร่วมสมัย           3 (3-0-9)  
 (Contemporary Legal Problems)  

 ศึกษาปัญหากฎหมายร่วมสมัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระหว่างประเทศ    
                     Study of contemporary legal problems relating to social, economic, political 
and international issues.  
  
LAW 6901  วิทยานิพนธ์          12 (0-0-36) 
 (Thesis)  
 ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ตามสาขาที่เลือก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
 The student is required to finish a thesis in the selected field.  
 
LAW 6902  สารนิพนธ์  6 (0-0-18) 
 (Independent Study) 
  ศึกษาค้นคว้าปัญหากฎหมาย ในการควบคุมและให้ค าปรึกษาโดยคณาจารย์ทั้งนี้นิสิตจะต้อง 
น าเสนอในรูปของรายงานการศึกษา  
 Research and study legal problems under the advice and supervision of 
faculty of law. Students are required to present the results of the study in a written report. 
 
LAW 6903  การสอบประมวลความรู้      0 (0-0-0) 
 (Comprehensive Examination)  

 นิสิตจะต้องสอบประมวลความรู้หลังจากผ่านการศึกษาวิชาตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว      
           Students must take a comprehensive examination after completing course 
work. 

 
 

  



 

 

 



ภาคเรียน วิชา หน่วยกิต

LAW6001      อาญาชัน้สูง เสาร์ 10-ก.ค. 17-ก.ค. 31-ก.ค. 7-ส.ค. 14-ส.ค. 21-ส.ค. 28-ส.ค. 4-ก.ย.

LAW6001       Advanced Criminal Law 09.00 - 12.00 น.

LAW 6002     กฎหมายเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม อาทติย์ 11-ก.ค. 18-ก.ค. 1-ส.ค. 8-ส.ค. 15-ส.ค. 22-ส.ค. 29-ส.ค. 5-ก.ย.

LAW 6002     Law for Economic social Development 09.00 - 12.00 น.

LAW 6003     สัญญาและละเมิดชัน้สูง เสาร์ 18-ก.ย. 25-ก.ย. 2-ต.ค. 9-ต.ค. 16-ต.ค. 30-ต.ค. 6-พ.ย. 13-พ.ย.

LAW 6003     Advance Contracts and Torts 09.00 - 12.00 น.

LAW 6004     กฎหมายเกีย่วกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ        
                    ส่ิงแวดล้อม

อาทติย์ 19-ก.ย. 26-ก.ย. 3-ต.ค. 10-ต.ค. 17-ต.ค. 31-ต.ค. 7-พ.ย. 14-พ.ย.

LAW 6004     Laws on Agriculture and Natural Resources,          
                     Environment

09.00 - 12.00 น.

LAW 6005    กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เสาร์ 20-พ.ย. 11-ธ.ค. 18-ธ.ค. 15-ม.ค. 22-ม.ค. 29-ม.ค. 5-ก.พ. 12-ก.พ.

LAW 6005    Information Technoligy Law 09.00 - 12.00 น.

LAW 6006    กฎหมายล้มละลายและฟืน้ฟกูิจการเปรียบเทียบ อาทติย์ 21-พ.ย. 12-ธ.ค. 19-ธ.ค. 16-ม.ค. 23-ม.ค. 30-ม.ค. 6-ก.พ. 13-ก.พ.

LAW 6006    Comparative Bankruptcy and Reorganization Law 09.00 - 12.00 น.

LAW 6007    กฎหมายเกีย่วกับการวางแผนพฒันาเมืองและชนบท เสาร์ 19-ก.พ. 26-ก.พ. 5-ม.ีค. 12-ม.ีค. 19-ม.ีค. 26-ม.ีค. 2-เม.ย. 23-เม.ย.

LAW 6007    Law on Urban and Rural Planning 09.00 - 12.00 น.

LAW 6008    กฎหมายการแข่งขันทางการค้า อาทติย์ 20-ก.พ. 27-ก.พ. 6-ม.ีค. 13-ม.ีค. 20-ม.ีค. 27-ม.ีค. 3-เม.ย. 24-เม.ย.

LAW 6008    Competition Law 09.00 - 12.00 น.

LAW 6105    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เสาร์ 30-เม.ย. 7-พ.ค. 21-พ.ค. 28-พ.ค. 4-ม.ิย. 11-ม.ิย. 18-ม.ิย. 25-ม.ิย.

LAW 6105    Public Economic Law 09.00 - 12.00 น.

LAW 6107    ปัญหากฎหมายร่วมสมัย อาทติย์ 1-พ.ค. 8-พ.ค. 22-พ.ค. 29-พ.ค. 5-ม.ิย. 12-ม.ิย. 19-ม.ิย. 26-ม.ิย.

LAW 6107    Contemporary Legal Problems 09.00 - 12.00 น.

LAW 6902     สารนิพนธ์ 

LAW 6902     Independent Study

รวมหน่วยกิต 36

6

3
24-เม.ย.-22

09.00 - 16.00 น. สอบ 14.00 - 17.00 น.

3
26-ม.ิย.-22

09.00 - 16.00 น. สอบ 14.00 - 17.00 น.

ภาคฤดรู้อน/64
3

25-ม.ิย.-22

09.00 - 16.00 น. สอบ 14.00 - 17.00 น.

2/64
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3

สอบ 14.00 - 17.00 น.

3
23-เม.ย.-22

09.00 - 16.00 น. สอบ 14.00 - 17.00 น.

มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑิต  รุ่นที ่1

วันสอน - เวลา สอน ตารางสอบ
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3
4-ก.ย.-21

09.00 - 16.00 น. สอบ 14.00 - 17.00 น.

3
5-ก.ย.-21

09.00 - 16.00 น.

13-พ.ย.-21
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