
วอชิงตนั ยนูิเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ เปิดสอนนิติศาสตร์มหาบณัฑติ (LL.M.)  สาขากฎหมายอเมริกนั หลกัสตูรออนไลน์ 
 

เซนต์หลยุส-์-8 พ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์ / อินโฟเควสท์ 

 

@WashULawเป็นหลกัสตูรปริญญาโททางกฎหมายระดบั top-tier 

หลกัสตูรแรกและหลกัสตูรเดียวทีเ่ปิดสอนออนไลน์ 

 

วอชิงตนั ยนูิเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ (Washington University School of Law) ประกาศวา่ 
ทางมหาวิทยาลยัจะเร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรนิติศาสตร์มหาบณัฑติ (LL.M.) สาขากฎหมายอเมริกนัทัว่ไป 
ส าหรับนกักฎหมายตา่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ @WashULaw เป็นหลกัสตูร LL.M. สาขากฎหมายอเมริกนัทัว่ไป ระดบั 
top-tier หลกัสตูรแรกและหลกัสตูรเดียวที่เปิดสอนออนไลน์ 
โดยตอ่ยอดมาจากหลกัสตูรนิติศาสตร์ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติ ซึง่วอชิงตนั 
ยนิูเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ 
ได้จดัท าขึน้ส าหรับนกักฎหมายตา่งชาติทีม่ีความสนใจเพิม่พนูความรู้ของตนเองเก่ียวกบักฎหมายอเมริกนั 
เพื่อการวา่ความได้อยา่งมาประสทิธิภาพมากขึน้ในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหวา่งประเทศในปัจจบุนั 

 

@WashULaw จะเปิดโอกาสให้นกักฎหมายตา่งชาติสามารถจบหลกัสตูร LL.M. สาขากฎหมายอเมริกนัทัว่ไป 
โดยไมต้่องพกัอาชีพทนายความหรือย้ายไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา 
นกัศกึษาจะได้รับการปพูืน้ฐานอยา่งดีเยีย่มในเร่ืองกฎหมายสหรัฐ ซึง่จะมุง่เน้นไปท่ีประเด็นธุรกิจ 
โดยที่ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การประกอบอาชีพและชีวติสว่นตวั 
หรือไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายในการย้ายไปพ านกัในตา่งประเทศเป็นเวลานาน หลกัสตูร @WashULaw 
ช่วยให้นกักฎหมายตา่งชาติมีทางเลอืกที่ยดืหยุน่ในการส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาจากสถาบนัการศกึษาและวิจยัทาง
กฎหมายชัน้น าระดบัโลก 

 

“เรามีเป้าหมายที่จะผลติบณัฑติชัน้เลศิซึง่จะได้รับประโยชน์จากการศกึษาออนไลน์ในระดบัสงูทีส่ดุเทา่ที่มกีารเ
ปิดสอนในปัจจบุนั และเพื่อรับประกนัคณุภาพทีท่ดัเทียมหรือสงูกวา่คณุภาพของหลกัสตูร LL.M. ที่ดีที่สดุในโลกตอนนี”้ 

เคนท์ ไซเวอรัด (Kent Syverud) อธิการบดีของวอชิงตนั ยนิูเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ และศาสตราจารย์ทีม่หาวิทยาลยั 
Ethan A.H. Shepley Distinguished University กลา่ว 

 

@WashULaw น าเสนอการเรียนการสอนหลกัสตูร LL.M. แก่นกัศกึษาในรูปแบบออนไลน์ 
ซึง่ครอบคลมุทกุวชิาทีเ่ปิดสอนในชัน้เรียนปกติของวอชิงตนั ยนิูเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ โดย: 
 

- วิชาตา่งๆ ได้รับการออกแบบและสอนโดยคณาจารย์ของคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั 
ซึง่ล้วนแตเ่ป็นนกัการศกึษาและนกัวิชาการด้านกฎหมายทีม่ีช่ือเสยีง 

- นกัศกึษาในหลกัสตูรออนไลน์ผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกเข้าศกึษาแบบเดียวกบันกัศกึษาในชัน้เรียน 

- ผู้ส าเร็จการศกึษาออนไลน์จะได้รับวฒุิ LL.M. เช่นเดียวกบัทีน่กัศกึษาในชัน้เรียนได้รับ 
และมีสทิธ์ิเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั 

- บรรยากาศการเรียนการสอนมคีวามใกล้ชิด ด้วยจ านวนนกัศกึษาไมเ่กิน 15 คน และ  



- สามารถเลอืกเดินทางไปศกึษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ในช่วงฤดรู้อน  
 

@WashULaw เปิดสอนวิชาตา่งๆ ผา่นเทคโนโลยีออนไลน์ที่ทนัสมยัที่สดุ 
ด้วยการบรูณาการการเรียนสดในห้องเรียนผา่นวิดีโอสตรีมมิง่เข้ากบัการเรียนตามอธัยาศยั 
โดยในคาบเรียนสดผา่นทางอินเทอร์เน็ตนัน้ นกัศกึษาทีค่ณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั และนกัศกึษาหลกัสตูร 
@WashULaw จะ “ประชมุร่วมกนั” ในเวลาที่ได้นดัหมายไว้ลว่งหน้า เพื่อหารือเก่ียวกบัการท ารายงาน 

แบง่กลุม่การเรียน และการประชมุแบบตวัตอ่ตวัในเวลาท าการ (office hour) 
ส าหรับในสว่นของการเรียนตามอธัยาศยัจะน าเสนอรายงานคณุภาพสงูที่คณะเป็นผู้ออกแบบ 
ตลอดจนเนือ้หาวดิีโอและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางสงัคมแบบอนิเทอร์แอคทีฟที่ชว่ยให้นกัศกึษาสามารถพดูคยุ ศกึษา 
และเข้าสงัคมกบัเพื่อนร่วมชัน้เรียนและอาจารย์ได้ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั ทัง้นี ้ในชว่งฤดรู้อน นกัศกึษา @WashULaw 
จะได้รับข้อเสนอให้เดินทางไปศกึษากฎหมายอเมริกนัแบบเข้มข้นและเร่งรัด ที่เซนต์หลยุส์ ในวอชิงตนั ดี.ซี. 
และในเมืองอื่นๆ ของสหรัฐ 
เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกบักฎหมายอเมริกนัจากห้องพิจารณาคดีและส านกังานกฎหมายในสหรัฐ 
 

@WashULaw อ านวยการสอนโดยเมลสิซา วอเตอร์ส (Melissa Waters) ซึง่เป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย 
และ โทเมีย เมอร์สแมนน์ (Tomea Mersmann) 

อาจารย์นิติศาสตร์และรองคณะบดีฝ่ายโครงการริเร่ิมเชิงกลยทุธ์นอกจากนี ้
ยงัมกีารจดัตัง้สภาที่ปรึกษาเพื่อรับหน้าที่ดแูลชมุชน วอชิงตนั ยนิูเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ 
และผู้ก าหนดนโยบายการศกึษาเพื่อการพฒันาหลกัสตูร @WashULaw 

 

ในฐานะที่เป็นหนึง่ในสมาชิกก่อตัง้สภาที่ปรึกษา แอนดรูว์ พซุเดอร์ (Andrew Puzder) ซีอีโอบริษัท CKE 

Restaurants, Inc. มีความกระตือรือร้นเก่ียวกบัโอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับจากหลกัสตูร @WashULaw 

 

“ผมสนบัสนนุหลกัสตูรนีอ้ยา่งเตม็ที่มาตัง้แตว่นัแรก 
ผมบริหารบริษัทโดยยดึหลกัเพื่อความอยูร่อดและความเจริญมัง่คัง่ 
บริษัทตา่งๆต้องฉกฉวยโอกาสจากความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมในปัจจบุนั” พซุเดอร์ ซึง่เป็นซีอีโอของ CKE 

Restaurants, Inc. กลา่ว โดยเขาเป็นสมาชิกของทัง้สภาแหง่ชาติของวอชิงตนั ยนิูเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ 
และสภาที่ปรึกษาหลกัสตูร @WashULaw 
“ผมภมูิใจที่โรงเรียนกฎหมายของผมเปิดรับเทคโนโลยีโดยที่ไมไ่ด้ลดคณุภาพการศึกษาลง 
เพื่อขยายหลกัสตูรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลยัให้กว้างไกลไปทัว่โลก” 

 

วอชิงตนั ยนิูเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ ได้ร่วมมือกบับริษัทเทคโนโลยีการศกึษา 2tor, Inc. 

ในการน าเสนอหลกัสตูร @WashULaw ทัง้นี ้2tor 

ได้ร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาชัน้น าเพื่อน าเสนอหลกัสตูรการศกึษาระดบัปริญญาในรูปแบบออนไลน์ 
ด้วยการจดัหาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ให้บริการออกแบบการเรียนการสอน การตลาด 
และการสนบัสนนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 



“เรารู้สกึเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับมหาวิทยาลยัวอชิงตนัเข้ามาเป็นพนัธมิตรของ 2tor” ชิป เปาเซก (Chip 

Paucek) ผู้ ร่วมก่อตัง้และซีอีโอของ 2tor กลา่ว 
“เรารู้สกึตื่นเต้นท่ีได้มีโอกาสร่วมงานกบัโรงเรียนกฎหมายที่เป็นผู้บกุเบิกหลกัสตูรการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
และเป็นหนึง่ในสถาบนัการศกึษาที่ดีที่สดุในโลกยคุโลกาภิวตัน์” 

 

ไมเคิล บ.ี ฮอร์น (Michael B. Horn) ผู้ เช่ียวชาญด้านนวตักรรมการศกึษา 
นบัเป็นอีกหนึง่สมาชิกสภาที่ปรึกษารุ่นแรกของหลกัสตูร 
โดยฮอร์นเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และกรรมการบริหารแนวปฏิบตัิด้านการศกึษาของ Innosight Institute 

ซึง่เป็นองค์กรไมแ่สวงหาก าไรท่ีอทุิศตนให้กบัการน าทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรมทีก่ระจดักระจายกนัอยูม่าประยกุต์ใช้เพื่อแก้
ปัญญาในภาคสงัคม 

 

“เป็นเร่ืองนา่ตื่นเต้นที่โรงเรียนกฎหมายระดบั top-tier จะมีบทบาทเป็นผู้น าในการศกึษาออนไลน์” ฮอร์น 
ซึง่เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และกรรมการบริหารแนวปฏิบตัิด้านการศกึษาของ Innosight Institute 

รวมถงึสมาชิกสภาที่ปรึกษาหลกัสตูร @WashULaw กลา่ว “การทีม่หาวิทยาลยัวอชิงตนัจบัมือเป็นพนัธมิตรกบั 2tor 

ถือเป็นสญัญาณทีช่ดัเจนวา่ 
การศกึษาออนไลน์ก าลงัได้รับการสง่เสริมและผลกัดนัไปสูก่ารเปลีย่นแปลงโดยสถาบนัการศกึษาชัน้หนึง่” 

 

@WashULaw ก าลงัเปิดรับสมคัรนกัศกึษา และจะเร่ิมเปิดสอนในเดือนมกราคม 2556 
ผู้สมคัรจากตา่งประเทศต้องได้รับวฒุินิติศาสตร์บณัฑติจากประเทศของผู้สมคัรเองเสยีก่อน สามารถดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ 
onlinelaw.wustl.edu หรืออีเมล admissions@onlinelaw.wustl.edu หรือโทร 888-WashULW (888-927-

4859)   
 

เก่ียวกบั วอชิงตนั ยนูิเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ 

 

วอชิงตนั ยนิูเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ 
เปิดสอนวิชากฎหมายระดบัอดุมศกึษาในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสติปัญญา 
ด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิและมีทกัษะการสอนยอดเยีย่ม นกัศกึษาระดบัหวักะทิของประเทศ 
รวมถงึชมุชนการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายและเป็นสากล เราพยายามเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ส าเร็จการศกึษา 
เพื่อให้สามารถปรับตวัเข้ากบัวงการกฎหมายและธุรกิจได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้นี ้หลกัสตูร @WashULaw 
เป็นตวัอยา่งหนึง่ที่แสดงให้เห็นถงึความพยายามของเราในการใช้เทคโนโลยีและวิธีการสอนใหม่ๆ  
ด้วยเป้าหมายของเราที่จะก้าวขึน้เป็นโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สดุในสหรัฐอเมริกา 

 

เก่ียวกบั 2tor, Inc. 

 

2tor, Inc. จบัมือกบัมหาวิทยาลยัชัน้น าหลายแหง่ 
เพื่อให้การศกึษาออนไลน์ที่ถกูต้องและผา่นการคดัสรรมาแล้ว บริษัทก่อตัง้ขึน้ในปี 2551 
โดยทีมผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา ปัจจบุนับริษัทน าเสนอเทคโนโลยีบนเว็บ สนบัสนุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
และตอบสนองความต้องการด้านเงินทนุให้แก่มหาวิทยาลยัหลายแหง่ 



เพื่อแยง่ชิงสว่นแบง่ในตลาดซึง่สว่นใหญ่เป็นของหลกัสตูรการศกึษาออนไลน์คณุภาพต า่ ทัง้นี ้2tor 

เป็นบริษัทท่ีตัง้ต้นด้วยธุรกิจเทคโนโลยีด้านการศกึษาซึง่มีทนุสงูสดุแหง่หนึง่ในสหรัฐ 
บริษัทสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัอนัทรงเกียรติหลายแหง่ 
เพื่อน าเสนอหลกัสตูรการศกึษาออนไลน์ระดบัปริญญาดงัตอ่ไปนี ้ 
 

-  USC Rossier Online: หลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑติสาขาการสอน 
และหลกัสตูรศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาการสอนขัน้สงู จาก Rossier School of Education มหาวิทยาลยัเซาเทิร์น 
แคลฟิอร์เนีย 

- MSW@USC: หลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบณัฑติ จาก School of Social Work 

มหาวิทยาลยัเซาเทิร์น แคลฟิอร์เนีย 

- Nursing@Georgetown: หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต จาก School of Nursing & Health 

Studies มหาวิทยาลยัจอร์จทาวน์  
- MBA@UNC: หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จาก Chapel Hill's Kenan-Flagler Business School 

มหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนา  
- MPA@UNC: หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติ จาก Chapel Hill's School of Government 

มหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนา 

- @WashULaw: หลกัสตูรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขากฎหมายอเมริกนัทัว่ไปส าหรับนกักฎหมายตา่งชาติ 
จากวอชิงตนั ยนูเิวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ 

 

ติดตอ่:  
วอชิงตนั ยนูิเวอร์ซิตี ้สคลู ออฟ ลอว์ 

เจสสกิา มาร์ติน (Jessica Martin)  

ผู้อ านวยการฝ่ายขา่ว 

อีเมล: jessica_martin@wustl.edu  

โทร: +1-314-935-5251 

 
2tor, Inc. 

เชอร์ลย์ี โจว (Shirley Chow)  

ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

อีเมล: schow@2tor.com  

โทร: +1-858-336-0358 

 

ที่มา: วอชิงตนั ยนูเิวอร์ซิตี ้ในเซนต์หลยุส์ 


