


	 ปรัชญาของหลักสูตร
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ  
 ของสังคมไทยอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ    
 สังคม วัฒนธรรม กฎหมายโดยเฉพาะด้านวิชาการนิติศาสตร์ 
 จึงเปิดให้มีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 และจิตสำานึกทางสังคมให้กับผู้ศึกษาตามปรัชญาที่ว่า 
 “ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม 
 ประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ 
 และความรับผิดชอบในวิชาชีพ” โดยยึดหลักการเรียนการสอนที่ 
 “นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
 และพัฒนาในทุกมิติวิทยาการกฎหมายอย่างบูรณาการ”

FACULTY OF LAW
RANGSIT UNIVERSITY

 คณะนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรังสิต

	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำานึกที่ดี  มีความคิดริเริ่ม  
 สร้างสรรค์  มีทักษะภาวะผู้นำาในวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย  
 สามารถนำาองค์ความรู้อย่างบูรณาการไปใช้ประกอบอาชีพ
 อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาได้ตามความถนัดที่สอดคล้อง
 กับวัตถุประสงค์ในการศึกษาของมหาบัณฑิตแต่ละท่าน
 ที่ต้องการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น รับราชการเป็นผู้พิพากษา 
 อัยการ ตำารวจ นิติกร นักวิชาการ ฯลฯ หรือประสงค์จะทำางานในภาคเอกชน
 เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้บริหาร 
 หรือลูกจ้างขององค์กรธุรกิจต่างๆ
4. เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ 
 ทางนิติศาสตร์ ประกอบด้วย กฎหมายภายใน กฎหมายระหว่างประเทศ 
 หรือ กฎหมายประยุกต์

	 แผนการศึกษา	          
 (39 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร)

   	แผน	ก.	(ทำาวิทยานิพนธ์)
1)  หมวดวิชาบังคับ  15   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก   12   หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์      12   หน่วยกิต
	 ชั้นปีที่	1
	 แผน	ก.	(การศึกษารายวิชาและทำาวิทยานิพนธ์)
 ภาคการศึกษาที่ 1
 วิชาเสริมพื้นฐาน
 ENG  500 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา               3 (3-0-6)          
 วิชาบังคับ
 LLM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตรประยุกต์          3 (3-0-6)
 LLM 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายประยุกต์         3 (3-0-6)
 LLM 603 กฏหมายมหาชนประยุกต์     3 (3-0-6)
                                                รวม   9  หน่วยกิต

 แผน	ข.	(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
 ภาคการศึกษาที่ 1
 วิชาเสริมพื้นฐาน
 ENG 500  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                3 (3-0-6)
 วิชาบังคับ
 LLM 601 วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ประยุกต์         3 (3-0-6)
 LLM 602 นิติปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายประยุกต์        3 (3-0-6)
 LLM 603 กฎหมายมหาชนประยุกต์     3 (3-0-6)
                                                   รวม   9  หน่วยกิต
	 แผน	ก.	(การศึกษารายวิชาและทำาวิทยานิพนธ์)
 ภาคการศึกษาที่ 2
 วิชาบังคับ
 LLM 604 กฏหมายแพ่งประยุกต์        3(3-0-6)
 LLM 605 กฏหมายอาญาประยุกต์     3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
       รวม  12  หน่วยกิต

 แผน	ข.	(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
 ภาคการศึกษาที่ 2
 วิชาบังคับ                                                        
 LLM 604 กฏหมายแพ่งประยุกต์    3(3-0-6)
 LLM 605 กฏหมายอาญาประยุกต์    3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
      รวม  12  หน่วยกิต                       
 แผน	ก.	(การศึกษารายวิชาและทำาวิทยานิพนธ์)
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
      รวม   6  หน่วยกิต
	 แผน	ข.	(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)	
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
      รวม   6  หน่วยกิต
 ชั้นปีที่	2
	 แผน	ก.	(การศึกษารายวิชาและทำาวิทยานิพนธ์)
 ภาคการศึกษาที่ 1
 LAW 699  วิทยานิพนธ์ (Thesis)                     6 (0-0-18)
                                                            รวม   6  หน่วยกิต

แผน	ข.	(ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ/บังคับเฉพาะ  21  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก          12  หน่วยกิต
3) การศึกษาค้นคว้าอิสระ           6  หน่วยกิต

	 แผน	ข.	(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
 ภาคการศึกษาที่ 1
 วิชาบังคับเฉพาะ
 LAW 695 การศึกษาเฉพาะเรื่องนโยบายกฎหมาย            3 (3-0-6)
 LAW 696 การศึกษาเฉพาะเรื่องการบริหารงานยุติธรรม   3 (3-0-6)
       รวม   6  หน่วยกิต
	 แผน	ก.	(การศึกษารายวิชาและทำาวิทยานิพนธ์)
 ภาคการศึกษาที่ 2
 LAW 699 วิทยานิพนธ์  (Thesis)                    6 (0-0-18)
      รวม   6  หน่วยกิต
	 แผน	ข.	(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
 ภาคการศึกษาที่ 2
 LAW 697การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study)    6 (0-0-18)
      รวม   6  หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือก
• หมวดวิชากฎหมายภายใน (Internal Laws)
 กลุ่มที่ 1 กฎหมายมหาชน (Public Law)
 กลุ่มที่ 2 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา (Criminal Law and Criminology)
 กลุ่มที่ 3 กฎหมายแพ่ง ธุรกิจและการลงทุน (Investment, Business & Civil Law) 

	นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
	 (กฎหมายภายใน,	กฎหมายระหว่างประเทศ,	กฎหมายประยุกต์)

 Master of Laws Program 
	 (Internal	Law,	International	Law,	Applied	Law)
 หลักสูตรบูรณาการกฎหมายใหม่		 	 												
	 ที่พัฒนาหัวใจยุติธรรมและปัญญาคุณธรรม

• หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (International Laws)
 กลุ่มที่ 4 กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
 กลุ่มที่ 5 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)
• หมวดวิชากฎหมายประยุกต์ (Applied Laws)
 กลุ่มที่ 6 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Laws)
 กลุ่มที่ 7 กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transports and Logistics Laws)
 กลุ่มที่ 8 กฎหมายสาธารณสุขและการแพทย์ (Medical and Public Health Laws)

 ระบบการศึกษาและระยะเวลาเรียน
1.  การศึกษาเป็นระบบทวิภาค (Semester System) ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 
 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน 1 ภาค ซึ่งสามารถเรียนจบได้
 ภายใน 1 ปีครึ่ง-2ปี หรือไม่เกิน 5 ปี
2.  ระบบการศึกษาคาดหวังความร่วมมือของนักศึกษาให้สามารถอุทิศเวลากับการ 
 ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าวิจัยในการทำาวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) 
 หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข.) อย่างสม่ำาเสมอจนจบ
 การศึกษาได้ตามแผนการศึกษาภายใน 1 ปีครึ่ง-2ปี หรือไม่เกิน 5 ปี


