วอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์ เปิ ดสอนนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (LL.M.) สาขากฎหมายอเมริกนั หลักสูตรออนไลน์
เซนต์หลุยส์--8 พ.ค.--พีอาร์ นิวส์ไวร์ / อินโฟเควสท์
@WashULawเป็ นหลักสูตรปริ ญญาโททางกฎหมายระดับ top-tier

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวทีเ่ ปิ ดสอนออนไลน์
วอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์ (Washington University School of Law) ประกาศว่า
ทางมหาวิทยาลัยจะเริ่ มเปิ ดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (LL.M.) สาขากฎหมายอเมริ กนั ทัว่ ไป
สาหรับนักกฎหมายต่างชาติ ในรูปแบบออนไลน์ @WashULaw เป็ นหลักสูตร LL.M. สาขากฎหมายอเมริ กนั ทัว่ ไป ระดับ
top-tier หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เปิ ดสอนออนไลน์
โดยต่อยอดมาจากหลักสูตรนิติศาสตร์ ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ที่ได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ วอชิงตัน
ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์
ได้ จดั ทาขึ ้นสาหรับนักกฎหมายต่างชาติทมี่ ีความสนใจเพิม่ พูนความรู้ของตนเองเกี่ยวกับกฎหมายอเมริ กนั
เพื่อการว่าความได้ อย่างมาประสิทธิภาพมากขึ ้นในสภาพแวดล้ อมทางกฎหมายระหว่างประเทศในปั จจุบนั
@WashULaw จะเปิ ดโอกาสให้ นกั กฎหมายต่างชาติสามารถจบหลักสูตร LL.M. สาขากฎหมายอเมริ กน
ั ทัว่ ไป

โดยไม่ต้องพักอาชีพทนายความหรื อย้ ายไปเรี ยนที่สหรัฐอเมริ กา
นักศึกษาจะได้ รับการปูพื ้นฐานอย่างดีเยีย่ มในเรื่ องกฎหมายสหรัฐ ซึง่ จะมุง่ เน้ นไปที่ประเด็นธุรกิจ
โดยที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและชีวติ ส่วนตัว
หรื อไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการย้ ายไปพานักในต่างประเทศเป็ นเวลานาน หลักสูตร @WashULaw
ช่วยให้ นกั กฎหมายต่างชาติมีทางเลือกที่ยดื หยุน่ ในการสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาจากสถาบันการศึกษาและวิจยั ทาง
กฎหมายชันน
้ าระดับโลก
“เรามีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตชันเลิ
้ ศซึง่ จะได้ รับประโยชน์จากการศึกษาออนไลน์ในระดับสูงทีส่ ดุ เท่าที่มกี ารเ

ปิ ดสอนในปั จจุบนั และเพื่อรับประกันคุณภาพทีท่ ดั เทียมหรื อสูงกว่าคุณภาพของหลักสูตร LL.M. ที่ดีที่สดุ ในโลกตอนนี”้
เคนท์ ไซเวอรัด (Kent Syverud) อธิการบดีของวอชิงตัน ยูนเิ วอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์ และศาสตราจารย์ทมี่ หาวิทยาลัย
Ethan A.H. Shepley Distinguished University กล่าว
@WashULaw นาเสนอการเรี ยนการสอนหลักสูตร LL.M. แก่นกั ศึกษาในรู ปแบบออนไลน์

ซึง่ ครอบคลุมทุกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในชันเรี
้ ยนปกติของวอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์ โดย:
- วิชาต่างๆ ได้ รับการออกแบบและสอนโดยคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นนักการศึกษาและนักวิชาการด้ านกฎหมายทีม่ ีชื่อเสียง
- นักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ าศึกษาแบบเดียวกับนักศึกษาในชันเรี
้ ยน
- ผู้สาเร็ จการศึกษาออนไลน์จะได้ รับวุฒิ LL.M. เช่นเดียวกับทีน
่ กั ศึกษาในชันเรี
้ ยนได้ รับ
และมีสทิ ธิ์เข้ าร่วมในพิธีประสาทปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
- บรรยากาศการเรี ยนการสอนมีความใกล้ ชิด ด้ วยจานวนนักศึกษาไม่เกิน 15 คน และ

- สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในช่วงฤดูร้อน
@WashULaw เปิ ดสอนวิชาต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ที่ทน
ั สมัยที่สดุ

ด้ วยการบูรณาการการเรียนสดในห้ องเรี ยนผ่านวิดีโอสตรี มมิง่ เข้ ากับการเรียนตามอัธยาศัย
โดยในคาบเรี ยนสดผ่านทางอินเทอร์ เน็ตนัน้ นักศึกษาทีค่ ณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และนักศึกษาหลักสูตร
@WashULaw จะ “ประชุมร่วมกัน” ในเวลาที่ได้ นดั หมายไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อหารื อเกี่ยวกับการทารายงาน
แบ่งกลุม่ การเรี ยน และการประชุมแบบตัวต่อตัวในเวลาทาการ (office hour)
สาหรับในส่วนของการเรี ยนตามอัธยาศัยจะนาเสนอรายงานคุณภาพสูงที่คณะเป็ นผู้ออกแบบ
ตลอดจนเนื ้อหาวิดีโอและแพลตฟอร์ มเทคโนโลยีทางสังคมแบบอินเทอร์ แอคทีฟที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษาสามารถพูดคุย ศึกษา
และเข้ าสังคมกับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนและอาจารย์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน ทังนี
้ ้ ในช่วงฤดูร้อน นักศึกษา @WashULaw
จะได้ รับข้ อเสนอให้ เดินทางไปศึกษากฎหมายอเมริ กนั แบบเข้ มข้ นและเร่งรัด ที่เซนต์หลุยส์ ในวอชิงตัน ดี.ซี.
และในเมืองอื่นๆ ของสหรัฐ
เพื่อเรี ยนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายอเมริ กนั จากห้ องพิจารณาคดีและสานักงานกฎหมายในสหรัฐ
@WashULaw อานวยการสอนโดยเมลิสซา วอเตอร์ ส (Melissa Waters) ซึง่ เป็ นศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย

และ โทเมีย เมอร์ สแมนน์ (Tomea Mersmann)
อาจารย์นิติศาสตร์ และรองคณะบดีฝ่ายโครงการริ เริ่มเชิงกลยุทธ์นอกจากนี ้
ยังมีการจัดตังสภาที
้
่ปรึกษาเพื่อรับหน้ าที่ดแู ลชุมชน วอชิงตัน ยูนเิ วอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์
และผู้กาหนดนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร @WashULaw
ในฐานะที่เป็ นหนึง่ ในสมาชิกก่อตังสภาที
้
่ปรึกษา แอนดรูว์ พุซเดอร์ (Andrew Puzder) ซีอีโอบริ ษัท CKE
Restaurants, Inc. มีความกระตือรื อร้ นเกี่ยวกับโอกาสและประโยชน์ที่จะได้ รับจากหลักสูตร @WashULaw
“ผมสนับสนุนหลักสูตรนี ้อย่างเต็มที่มาตังแต่
้ วนั แรก

ผมบริ หารบริ ษัทโดยยึดหลักเพื่อความอยูร่ อดและความเจริ ญมัง่ คัง่
บริ ษัทต่างๆต้ องฉกฉวยโอกาสจากความได้ เปรี ยบด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปั จจุบนั ” พุซเดอร์ ซึง่ เป็ นซีอีโอของ CKE
Restaurants, Inc. กล่าว โดยเขาเป็ นสมาชิกของทังสภาแห่
้
งชาติของวอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์
และสภาที่ปรึกษาหลักสูตร @WashULaw
“ผมภูมิใจที่โรงเรี ยนกฎหมายของผมเปิ ดรับเทคโนโลยีโดยที่ไม่ได้ ลดคุณภาพการศึกษาลง
เพื่อขยายหลักสูตรนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยให้ กว้ างไกลไปทัว่ โลก”
วอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์ ได้ ร่วมมือกับบริ ษัทเทคโนโลยีการศึกษา 2tor, Inc.
ในการนาเสนอหลักสูตร @WashULaw ทังนี
้ ้ 2tor
ได้ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชันน
้ าเพื่อนาเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับปริ ญญาในรูปแบบออนไลน์
ด้ วยการจัดหาแพลตฟอร์ มเทคโนโลยี ให้ บริ การออกแบบการเรี ยนการสอน การตลาด
และการสนับสนุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

“เรารู้ สกึ เป็ นเกียรติที่ได้ ต้อนรับมหาวิทยาลัยวอชิงตันเข้ ามาเป็ นพันธมิตรของ 2tor” ชิป เปาเซก (Chip
Paucek) ผู้ร่วมก่อตังและซี
้
อีโอของ 2tor กล่าว
“เรารู้ สกึ ตื่นเต้ นที่ได้ มีโอกาสร่ วมงานกับโรงเรี ยนกฎหมายที่เป็ นผู้บกุ เบิกหลักสูตรการเรี ยนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21

และเป็ นหนึง่ ในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สดุ ในโลกยุคโลกาภิวตั น์”
ไมเคิล บี. ฮอร์ น (Michael B. Horn) ผู้เชี่ยวชาญด้ านนวัตกรรมการศึกษา
นับเป็ นอีกหนึง่ สมาชิกสภาที่ปรึกษารุ่นแรกของหลักสูตร
โดยฮอร์ นเป็ นผู้ร่วมก่อตังและกรรมการบริ
้
หารแนวปฏิบตั ิด้านการศึกษาของ Innosight Institute
ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไรที่อทุ ิศตนให้ กบั การนาทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทีก่ ระจัดกระจายกันอยูม่ าประยุกต์ใช้ เพื่อแก้
ปั ญญาในภาคสังคม
“เป็ นเรื่ องน่าตื่นเต้ นที่โรงเรี ยนกฎหมายระดับ top-tier จะมีบทบาทเป็ นผู้นาในการศึกษาออนไลน์” ฮอร์ น

ซึง่ เป็ นผู้ร่วมก่อตังและกรรมการบริ
้
หารแนวปฏิบตั ิด้านการศึกษาของ Innosight Institute
รวมถึงสมาชิกสภาที่ปรึกษาหลักสูตร @WashULaw กล่าว “การทีม่ หาวิทยาลัยวอชิงตันจับมือเป็ นพันธมิตรกับ 2tor
ถือเป็ นสัญญาณทีช่ ดั เจนว่า
การศึกษาออนไลน์กาลังได้ รับการส่งเสริ มและผลักดันไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงโดยสถาบันการศึกษาชันหนึ
้ ง่ ”
@WashULaw กาลังเปิ ดรับสมัครนักศึกษา และจะเริ่ มเปิ ดสอนในเดือนมกราคม 2556

ผู้สมัครจากต่างประเทศต้ องได้ รับวุฒินิติศาสตร์ บณ
ั ฑิตจากประเทศของผู้สมัครเองเสียก่อน สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
onlinelaw.wustl.edu หรื ออีเมล admissions@onlinelaw.wustl.edu หรื อโทร 888-WashULW (888-9274859)

เกี่ยวกับ วอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์
วอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์
เปิ ดสอนวิชากฎหมายระดับอุดมศึกษาในสภาพแวดล้ อมที่ท้าทายสติปัญญา
ด้ วยคณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิและมีทกั ษะการสอนยอดเยีย่ ม นักศึกษาระดับหัวกะทิของประเทศ
รวมถึงชุมชนการเรี ยนการสอนที่มีความหลากหลายและเป็ นสากล เราพยายามเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ผู้สาเร็จการศึกษา
เพื่อให้ สามารถปรับตัวเข้ ากับวงการกฎหมายและธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ว ทังนี
้ ้ หลักสูตร @WashULaw
เป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความพยายามของเราในการใช้ เ ทคโนโลยีและวิธีการสอนใหม่ๆ
ด้ วยเป้าหมายของเราที่จะก้ าวขึ ้นเป็ นโรงเรี ยนกฎหมายที่ดีที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กา
เกี่ยวกับ 2tor, Inc.
2tor, Inc. จับมือกับมหาวิทยาลัยชันน
้ าหลายแห่ง

เพื่อให้ การศึกษาออนไลน์ที่ถกู ต้ องและผ่านการคัดสรรมาแล้ ว บริษัทก่อตังขึ
้ ้นในปี 2551
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา ปั จจุบนั บริ ษัทนาเสนอเทคโนโลยีบนเว็บ สนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
และตอบสนองความต้ องการด้ านเงินทุนให้ แก่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นของหลักสูตรการศึกษาออนไลน์คณ
ุ ภาพตา่ ทังนี
้ ้ 2tor
เป็ นบริ ษัทที่ตงต้
ั ้ นด้ วยธุรกิจเทคโนโลยีด้านการศึกษาซึง่ มีทนุ สูงสุดแห่งหนึง่ ในสหรัฐ
บริ ษัทสร้ างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติหลายแห่ง
เพื่อนาเสนอหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ระดับปริ ญญาดังต่อไปนี ้
- USC Rossier Online: หลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาการสอน

และหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาการสอนขันสู
้ ง จาก Rossier School of Education มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น
แคลิฟอร์ เนีย
- MSW@USC: หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาบัณฑิต จาก School of Social Work
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์ เนีย
- Nursing@Georgetown: หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต จาก School of Nursing & Health
Studies มหาวิทยาลัยจอร์ จทาวน์
- MBA@UNC: หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Chapel Hill's Kenan-Flagler Business School
มหาวิทยาลัยนอร์ ทแคโรไลนา
- MPA@UNC: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จาก Chapel Hill's School of Government
มหาวิทยาลัยนอร์ ทแคโรไลนา
- @WashULaw: หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอเมริ กน
ั ทัว่ ไปสาหรับนักกฎหมายต่างชาติ
จากวอชิงตัน ยูนเิ วอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์
ติดต่อ:
วอชิงตัน ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สคูล ออฟ ลอว์
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อีเมล: jessica_martin@wustl.edu
โทร: +1-314-935-5251
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อีเมล: schow@2tor.com
โทร: +1-858-336-0358
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