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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
: ชื่อยอ น.ด.
ภาษาอังกฤษ
: ชื่อเต็ม Doctor of Laws
: ชื่อยอ LL.D.
3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
1. หลักสูตร แบบ 2.1
เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษา
2. ภาษาที่ใช
 ภาษาไทย
 ภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......ภาษาอังกฤษ................
*ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชสําหรับการเรียนการสอน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกใชภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษในการเขียนดุษฎีนิพนธ
3. การรับเขาศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาตางชาติ (นักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได)
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563
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6. การเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2564
18 กุมภาพันธ – 25 เมษายน 2564 สมัครที่เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัยwww.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
7. คาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท แบงจายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
8. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ
9. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตร แบบ 2.1
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2. มีผลภาษาตางประเทศโดยเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
10. โครงสรางหลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
178801 ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต
ในการวิจัยทางกฎหมาย
178802 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
3 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
178803 ประวัติศาสตรกฎหมายนิพนธ
3 หนวยกิต
178804 กฎหมายและเพศภาวะ
3 หนวยกิต
178805 ระบบกฎหมายจากมุมมองชายขอบ
3 หนวยกิต
178806 กฎหมายและวรรณกรรม
3 หนวยกิต
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178807 รัฐ ความเชื่อและกฎหมาย
3 หนวยกิต
178808 อาชญากรรม การลงทัณฑ และสิทธิมนุษยชน
3 หนวยกิต
178809 พลเมืองและโลกาภิวัตน
3 หนวยกิต
178810 กฎหมายและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตขั้นสูง 3 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกระบวนวิชาเหลานี้ รวมถึงกระบวนวิชาในกลุม 178xxx จาก
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความ
เห็นชอบ
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษานอกสาขาวิชาเฉพาะไดตามความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
กรณีที่นักศึกษาขาดความรูพื้นฐานบางประการที่จําเปนสําหรับการศึกษา นักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาขั้นสูงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา
ข. ปริญญานิพนธ
178899 ดุษฎีนิพนธ
36 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกใชภาษาไทยในการเขียนดุษฎีนิพนธได ในกรณีเรื่องที่ศึกษานั้นเปน
การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายไทย และนักศึกษาสามารถเขียนดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษได เมื่อเรื่องที่ศึกษานั้น
เกี่ยวของกับกฎหมายระหวางประเทศอยางสําคัญ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนกระบวนวิชา 178702 ปรัชญากฎหมาย ในกรณีท่ียังไมเคยศึกษา
กระบวนวิชาปรัชญากฎหมายมากอน
ง . กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา ภาคการศึกษา 2 และตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
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2.

การตีพิมพผลงานทางวิชาการอันเปนสวนหนึ่งจากดุษฎีนิพนธ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติไดแก ERIC, SCOPUS, JSTOR, SSRN
และ ISI อยางนอย 1 เรื่อง และเผยแพรเปนบทความ ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ
)Proceedings) ระดับนานาชาติ อันเปนที่ยอมรับในทางวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง และใน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการทั้งสองรูปแบบนี้ ตองมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรก
3. นั ก ศึ ก ษาต อ งรายงานผ ล การศึ ก ษาตา มแบ บรายง านผ ล ข องบั ณฑิ ตวิ ท ย า ลั ย
ทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจํ า
สาขาวิชาและรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ประเมิ น ความพร อ มและความสามารถ
เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ
2. นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการสอบแก
ตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
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Type 2.1 : For student with Master’s Degree
Degree Requirements
a minimum of
48 credits
A.
Course work a minimum of
12 credits
1. Graduate Courses
a minimum of
12 credits
1.1 Field of Specialization
a minimum of
12 credits
1.1.1 Required courses
6 credits
178801 Theories and Concepts of Social Sciences and
3 credits
Humanities in Legal Research
178802 Doctoral Dissertation Seminar
3 credits
1.1.2 Elective courses
a minimum of
6 credits
178803 Legal Historiography
3 credits
178804 Law and Gender
3 credits
178805 Legal System from Marginalized Views
3 credits
178806 Law and Literature
3 credits
178807 State, Belief, and Law
3 credits
178808 Crime, Punishment, and Human Rights
3 credits
178809 Citizen and Globalization
3 credits
178810 Advanced Law and Society in Southeast Asia
3 credits
Student selects the elective courses from the previous listed courses in 1.1.2, and the
course under 178xxx in the Master of Laws program or the others which the Graduate Study
Committee of the Law Faculty approves.
1.2 The graduate courses in other faculties
The student may enroll other graduate course(s) by approval of advisor.
2. Advanced Undergraduate Courses
In case the student lacks some basic knowledge, which is necessary for the
education, the student must enroll some advanced undergraduate course(s) under the
recommendation of program administrative committee
B. Thesis
178899
Dissertation
36
credits
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A student can choose to write a dissertation in Thai when conducts the research
concerning Thai law, and a student can choose to write a dissertation in English when conducts
the research essentially related to international law, by approval of the Graduate Study
Committee of the Law Faculty
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement - a foreign language
2. Program requirement
A student who has not studied legal philosophy before is required to register
for the course - 178702 Jurisprudence
D. Academic Activities
1. A student is required to attend and present the topic related to the student’s
dissertation at a seminar which held every semester, at least 2 semesters. Also,
the student is compulsory to attend seminars every semester during the
registration term.
2. A student must publish, or being accepted to publish, which based on a
student’s research dissertation, in the international journal that listed in the
database from ERIC SCOPUS, JSTOR, SSRN, and ISI at least one paper; and the
student must present paper in the proceedings of international conference which
is accepted by the field of study at least one paper. In both approaches; the
student must be the first author on the list.
3. A student must submit a progressive report each semester, follows the format
of the Graduate School, for an approval of the Graduate Study Committee of
the Law Faculty before proceedings to the Graduate School.
E. Qualifying Examination
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability
before presenting a thesis proposal.
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following
regular semester.
Note: Courses in the field of concentration are LAW 178
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แผนการศึกษา
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวย
กิต
178801 ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร
3 178802
และมนุษยศาสตร
ในการวิจัยทางกฎหมาย
Theories and Concepts of
Social Sciences and Humanities
in Legal Research
กระบวนวิชาเลือก
3
Elective courses

178702 ปรัชญากฎหมาย (หากนักศึกษาไม
เคยลงทะเบียน)
A student who has not studied
Legal Philosophy before is
required to register for the
course - 178702 Jurisprudence

รวม
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ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
Doctoral Dissertation Seminar

หนวย
กิต
3

3

กระบวนวิชาเลือก
Elective courses
สอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying examination
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
Pass – a foreign language

เสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ
Present thesis proposal
รวม

6

8

178899

178899

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
Dissertation
เขารวมกิจกรรมสัมมนาและ
นําเสนอผลงาน
Attend seminar and
Present paper
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
Dissertation
เขารวมกิจกรรมสัมมนา
Attend seminar

รวม

ปที่ 2
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
6
178899 ดุษฎีนิพนธ
Dissertation
เขารวมกิจกรรมสัมมนาและ
นําเสนอผลงาน
Attend seminar and
Present paper
6
รวม
ปที่ 3
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
178899 ดุษฎีนิพนธ
Dissertation
สอบดุษฎีนิพนธ
Dissertation defense
เขารวมกิจกรรมสัมมนา
Attend seminar
12
รวม

หนวยกิต
6

6
หนวยกิต
12

12

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
178702
ปรัชญากฎหมาย
3(3-0-6)
Jurisprudence
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
แนวความคิดของสํานักความคิดตาง ๆ ในทางนิติปรัชญาที่มีความสําคัญ เชน สํานักกฎหมายบานเมือง
สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักกฎหมายประวัติศาสตร แนวความคิดแบบสัจนิยมทางกฎหมาย รวมถึงปญหาและ
ขอถกเถียงที่สําคัญในนิติปรัชญาที่ปรากฏอยูในกฎหมายสาขาตาง ๆ
Concepts of the major schools of thought in jurisprudence such as Legal Positivism,
Natural Law School, Historical Jurisprudence, Legal Realism including problems and essential
debates in various fields of law
178801

ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
ในการวิจยั ทางกฎหมาย
Theories and Concepts of Social Sciences and
Humanities in Legal Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
แนวคิดตางๆ ทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับนิติศาสตรในเชิงวิพากษ
ทั้งในแบบเสรีประชาธิปไตย มารกซิสม ชาตินิยม สตรีนิยม นิเวศวิทยา สมัยใหม/หลังสมัยใหม โลกาภิวัตน/เสรี
นิยมใหม แนวคิดอาณานิคม/หลังอาณานิ คม และแนวคิดอื่นที่มีความสําคัญ เพื่อเปนกรอบคิดในการถกเถี ย ง
เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม
Social sciences and humanities approaches to the critical thinking study of law; ranging
from Liberal Democracy, Marxism, Nationalism, Feminism, Ecology, Modern and Post-modernism,
Globalization/neoliberalism Colonialism and Postcolonialism and other significant approaches for
discussion on emerging issues in the society.
178802

ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
3(3-0-6)
Doctoral Dissertation Seminar
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การสัมมนาในประเด็นที่เปนดุษฎีนิพนธ ทั้งที่เปนการวิจัยกฎหมายกระแสหลักและทางเลือก มีการใชวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมถึงระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร การเลือกประเด็น การตั้งโจทยวิจัย
การทบทวนความรู การเก็บขอมูล รูปแบบการเขียนและการนําเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ
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Seminar on topics of the doctoral dissertation, both main stream and alternative approach
in legal research; apply social and humanity approaches in legal research; legal research
methodology to which formation of research question, literature review, and data collection;
forms of writing; and dissertation presentation.
178803

ประวัติศาสตรกฎหมายนิพนธ
3(3-0-6)
Legal Historiography
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
ประเด็ น ข อ ถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร นิ พ นธ ประวั ติ ศ าสตร ก ฎหมาย และ
ประวัตศิ าสตรกฎหมายนิพนธ รวมถึงประวัติศาสตรนิพนธไทย การวิเคราะหถึงประวัติศาสตรกฎหมายนิพนธและ
แนวความคิดสําคัญในนั้น บทบาทและความสําคัญของประวัติศาสตรกฎหมายนิพนธที่มีตอแนวความคิดในระบบ
กฎหมาย ประเด็นปญหาและขอถกเถียงสําคัญในประวัติศาสตรกฎหมายนิพนธไทย
A discussion on concepts of historiography, analysis of important concepts on legal history,
legal historiography and Thai legal historiography, analysis of legal historiography and its
substantial concepts, role and significance of legal historiography on legal concepts, essential
problems and discussions about Thai legal historiography.
178804

กฎหมายและเพศภาวะ
3(3-0-6)
Law and Gender
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การวิ เ คราะห แ ละประเด็ น ข อ ถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมายด ว ยแนวคิ ด นิ ติ ศ าสตร แ นวสตรี นิ ย ม
ปรากฎการณที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายจากมุมมองของแนวคิดนิติสตรีนิยม แนวคิดเพศวิภาษ และนิติศาสตรขา ม
เพศ มิ ติ ท างด า นเพศภาวะที่ ดํ า รงอยู ใ นแนวคิ ด ทางกฎหมายและระบบกฎหมาย รวมทั้ ง แนวความคิ ด และ
ปฏิสัมพันธระหวางแนวความคิดทางดานเพศภาวะกับระบบกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาวิเคราะหในประเด็นปญหา
รวมสมัยที่เกิดขึ้นในสังคม ที่เกี่ยวของกับประเด็นกฎหมายและเพศภาวะ
Analysis and discussion of legal system and legal phenomena through feminist legal
theory; queer theory, transgender jurisprudence, and gender aspect in legal concept, system and
legal incidents; concept and interaction between gender and legal system, and contemporary
problems on law and gender.
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178805

ระบบกฎหมายจากมุมมองชายขอบ
3(3-0-6)
Legal System from Marginalized Views
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การวิเคราะหและประเด็นขอถกเถียงเกี่ยวกับระบบกฎหมายจากมุมมองชายขอบ แนวคิดในการวิเคราะห
กฎหมายแบบตางๆ เชน นิติสํานึก ชาติพันธุแนววิพากษ รวมถึงการวิเคราะหกฎหมายในระดับระหวางประเทศ
ดวยมุมมองจากโลกที่สาม การสังเคราะหกฎหมายดวยมุมมองชายขอบ ทั้งตอระบบกฎหมายภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงพลวัตและการปรับตัวของระบบกฎหมายที่เปดกวางสําหรับแนวคิดชายขอบ
Analysis and discussion concerning the legal system through concepts of marginalized
perspective, different critical legal concepts, for example, legal consciousness, critical race theory,
including analytical international law from third world perception; synthesis the law based on
marginalized views – both domestic law and international law – plus an evolvement and
adjustment of legal system to marginalized views.
178806

กฎหมายและวรรณกรรม
3(3-0-6)
Law and Literature
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การวิเคราะหและประเด็นขอถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางกฎหมายและวรรณกรรม แนวความคิด
ในการศึกษากฎหมายในฐานะวรรณกรรม แนวความคิดในการศึกษาวรรณกรรมในฐานะกฎหมาย พลวัตของ
การศึกษากฎหมายและวรรณกรรม ความหมายและความสําคัญของกฎหมายและวรรณกรรมที่สงผลตอกันและกัน
Analysis and discussion of the relation between law and literature; concept of studying
legal texts as literary texts; and literature as the law; development of law and literature study;
meaning and significance of law and literature affecting to each other.
178807

รัฐ ความเชื่อ และกฎหมาย
3(3-0-6)
State, Belief, and Law
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การวิเคราะหและประเด็นขอถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐและความเชื่อทั้งในดานศาสนา มโน
ธรรม ความเชื่อถือในลัทธินิกายตางๆ การจัดประเภทความเชื่อที่รัฐตองมีบทบาทในการกํากับดูแลและการยอมรับ
เสรีภาพของประชาชนในการเคารพนับถือ รวมถึงการคุมครองและการกํากับความเชื่อทั้งในรูปแบบของรัฐฆราวาส
และรัฐศาสนา บรรทัดฐานทางศาสนาและทางกฎหมาย เสรีภาพ ขันติธรรม และแนวคิดความหลากหลายทาง
ศาสนา รวมถึงประเด็นปญหาที่สําคัญของกฎหมายและศาสนาในปจจุบัน
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Analysis and discussion of the relation between the State and religion, conscience,
recognition and differentiation of denominations; roles of the State in regulating these beliefs and
freedom of religion, including protection and limitation of the belief in secular state and religious
state; religious norm and legal norm; freedom, tolerance and religious diversity; and contemporary
problems between the State and religion.
178808

อาชญากรรม การลงทัณฑ และสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Crime, Punishment, and Human Rights
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การวิเคราะหและประเด็นขอถกเถียงเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะของความผิดและการลงโทษ รวมถึง
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการกําหนดโทษและการลงโทษ วิเคราะหแนวความคิดในการกําหนด
ลักษณะของความผิด วิธีการลงโทษประเภทตางๆ ที่ถูกกําหนดไวในระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและการกําหนดโทษ แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีผลตอการกําหนดลั กษณะความผิดและวิ ธี การ
ลงโทษ และขอถกเถียงที่สําคัญในการกําหนดความผิดและโทษ
Analysis and discussion of the criminal classification concept and punishment, including
development of regulating crime and punishment, evaluate characters of wrongdoing, types of
punishment in legal system, criminal procedure, and penalty; human rights concepts to which
retaining criminal classification and punishment; and essential discussions concerning crime and
punishment control.
178809

พลเมืองและโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Citizen and Globalization
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การวิเคราะหและประเด็นขอถกเถียงถึงความสัมพันธระหวางพลเมือง รัฐ และสถาบันการเมืองระหวาง
ประเทศ การสรางความหมายตางๆ ใหกับพลเมือง พลวัตของระบบโลกาภิวัตนที่สงผลตอความหมายของพลเมือง
รูปแบบและแนวคิดของการยายถิ่น การคุมครองสิทธิของผูยายถิ่นในลักษณะตางๆ และประเด็นปญหารวมสมัยใน
การศึกษาพลเมืองและโลกาภิวัตน
Analysis and discussion of the relation between citizen, state and international institutes;
the meaning construction of citizen; globalization dynamics and defining of citizen; pattern and
concept of migration; the protection of the migration; and contemporary problems on citizen and
globalization.
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178810

กฎหมายและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Law and Society in Southeast Asia
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
การวิเคราะหและประเด็นขอถกเถียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
เปนพื้นฐานที่เชื่อมโยงสังคมกับกฎหมายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และพลวัตในดานตาง ๆ ที่มี
บทบาทตอโครงสรางและระบบกฎหมาย ตลอดจนอิทธิพลทางสังคมตอการบังคับใชกฎหมายในแถบภูมิภ าคนี้
รวมถึ งการวิ เ คราะห กฎหมายจากความหลากหลายทางชาติพัน ธุ ความเชื่อและศาสนา เพศภาวะ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตบริบทอาเซียน
Analysis and discussion concerning history, social, culture, economics, and politics which
related to society and law in the Southeast Asia countries; multiplicity aspects that institute their
legal systems and social influence on implementation of law in this region; impacts of diverse
socio-economic polities and legal system in Southeast Asia in ASEAN contexts.

178899

ดุษฎีนิพนธ

36 หนวยกิต

Dissertation

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือ ลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอโครง
ราง
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