หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่ าพระจันทร์ คณะนิตศิ าสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม
: Doctor of Philosophy Program in Justice Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารกระบวนการยุตธิ รรม)
ชื่อย่ อ ปร.ด. (การบริหารกระบวนการยุตธิ รรม)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Justice Administration)
ชื่อย่ อ Ph.D. (Justice Administration)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
57 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี การศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรเปิ ดใหม่ พ.ศ. 2556
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557

ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556
เมือ่ วันที่ 18 ,มีนาคม พ.ศ. 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการ จัดการศึกษา ในการประชุมที่ 3/2556
เมือ่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้พพิ าษา
8.2 พนักงานอัยการ
8.3 ตารวจ
8.4 นิตกิ ร
8.5 พนักงานคดีปกครอง
8.5 อาจารย์ หรือนักวิชาการ
8.6 เจ้ าหน้ าทีร่ าชทัณฑ์
8.6 ผู้บริหาร ข้ าราชการหรือลูกจ้างของหน่ วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
10. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่มีความรวดเร็ วและสลับซับซ้ อน
ตลอดถึงความจาเป็ นของประเทศไทยในปั จจุบันที่จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนซึ่ งจะมีการ
แข่ งขันในทางเศรษฐกิจอย่ างเสรี เกิดการเคลื่อนย้ ายของทรัพยากรต่ าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ ทั้งสิ นค้ า บริการ การลงทุนและแรงงาน
นาไปสู่ การพัฒนาและเกิดขึน้ ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจรู ปแบบต่ าง ๆ เพิม่ มากยิง่ ขึน้ ซึ่งผลพวงของการพัฒนาดังกล่ าวอาจนาไปสู่
การเกิดปัญหาข้ อพิพาทในนิตสิ ัมพันธ์ ทางกฎหมายระหว่ างรัฐ หน่ วยงานของรัฐกับเอกชน หรือระหว่ างเอกชนด้ วยกัน ทั้งทางแพ่ ง
และพาณิชย์ อาญาและมหาชน
หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีความเกี่ยวข้ องทั้งหลายซึ่งเป็ นกลไกหลักในฐานะผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการให้
การรั บรองหรื อคุ้มครองสิ ทธิของบุคคลที่พึงมีพึงได้ ตามกฎหมายจึงมีความจาเป็ นอย่ างยิ่งในการศึ กษาพัฒนาและยกระดับขีด
ความรู้ ความสามารถของตนเองเพือ่ เตรียมความพร้ อมสาหรับการแข่ งขันทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ในระดับภูมภิ าค ทั้งนีเ้ นื่องมาจากกระบวนการยุตธิ รรมเป็ นปัจจัยที่มีผลสาคัญยิ่งประการหนึ่งต่ อตัดสิ นใจลงทุน
ของนักลงทั้งนักลงทุนไทยและต่ างชาติ ทั้งนี้เพราะกระบวนการในการระงับข้ อพิพาทที่ล่าช้ าย่ อมทาให้ คู่กรณีต้องแบกรั บภาระ
ต้ นทุน ทั้งในเรื่องของเวลา ค่ าใช้ จ่าย และบ่ อยครั้งยังนาไปสู่ การสู ญเสี ยโอกาสในทางธุกิจ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในวิธีการคิด
วิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ การพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์ เพือ่ แก้ ไขปัญหาต่ าง ๆ ทีม่ คี วามสลับซับซ้ อน ตลอดจนความสามารถใน
การสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ทมี่ คี ุณค่ าและประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์ กรและสังคมให้ กบั ผู้บริหารและบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม

จึงมีความสาคัญ ต่ อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ สามารถอานวยความยุติธรรมให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องได้
อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาขั้นสู งจึงมีความจาเป็ นเพือ่ รองรับต่ อการความเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาดังกล่ าว
นอกจากนี้การส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ ายผู้เชี่ยวชาญ การผลิตบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในภาคปฏิบัติให้ เกิด
ทักษะและมีความเชี่ ยวชาญในทางวิชาการเฉพาะด้ านสามารถสร้ างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ รับการยอมรั บในระดับชาติเพื่อ
สร้ างสรรค์ และเผยแพร่ องค์ ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทุก ๆ ส่ วนที่จาเป็ นต่ อการพัฒนาและการแก้ ไขประเด็นปัญหาใน
ปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคตอบสนองต่ อความต้ องการของประเทศและสอดรั บกับความสาคัญที่ทวีมากยิ่งขึน้ ของ
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งเป็ นฐานข้ อมูลในทางวิชาการที่มีความจาเป็ นและสาคัญยิ่งต่ อการส่ งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อ
การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทยต่ อไปในอนาคต
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมเป็ นสิ่งทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องสัมพันธ์ กนั อย่ างลึกซึ้งมาตั้งแต่ อดีต การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสั งคมและวัฒนธรรมซึ่ ง เป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว ตามกระแสของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลกระทบถึง นิติ
สัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการใช้ บงั คับกฎหมาย ในปัจจุบันประเด็นปัญหาของกระบวนการ
ยุติธรรมนอกเหนือจากความรวดเร็ วในการดาเนินการแล้ ว ปั ญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับความน่ าเชื่ อถือโดยเฉพาะในเรื่ องของความ
โปร่ งใสและการตรวจสอบได้ ของหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมในทุก ๆ ขั้นตอนถู กหยิบยกขึ้นมาตั้งเป็ นข้ อสงสั ยถึงความ
โปร่ งใสเป็ นอิสระปราศจากการแทรกแซงทั้งจากภายในและภายนอกองค์ กรนามาสู่ ความขัดแย้ งที่แทรกและฝังรากลึกภายในสั งคม
ด้ วยเหตุนีจ้ งึ ต้ องมีหลักสู ตรการศึกษาขั้นสู งทีส่ อดรับกับพัฒนาการทางกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมเพือ่ ทาให้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในกระบวนการยุตธิ รรมมีความรู้ ความเข้ าใจในความเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว สามารถนาความรู้ ทางวิชาการไปปรับใช้ ได้ อย่ างถูกต้ อง
เป็ นธรรมเพื่อให้ ระบบการดาเนินกระบวนการยุติธรรมสามารถระงับข้ อพิพาทที่เกิดขึน้ ได้ โดยไม่ ประสบปัญหาความล่ าช้ า มีการ
บริ หารงานที่มีทิศทางเป้ าหมายที่ชัดเจนโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีผลการศึ กษาวิจัยที่เป็ นที่ยอมรั บ สามารถ
นาเสนอความรู้ เพือ่ เป็ นทางออกของปัญหาทีเ่ ป็ นสงสัยให้ แก่ สังคมและประชาชน อันจะนามาสู่ การลดความขัดแย้ งและนาความสงบ
สุ ขกลับมาสู่ สังคมอย่ างยัง่ ยืน
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ภายใต้ สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ ในปั จจุบันเพื่อให้ กระบวนการยุติธรรมได้ รับการ
พัฒนาอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง ตอบสนองความต้ องการของหน่ วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนสังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติจงึ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการพัฒนาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
เพือ่ ผลิตบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถลึกซึ้งและรอบด้ านเกีย่ วกับการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมในระดับสู ง
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรโดยมุ่งเน้ นความเป็ นเลิศทางวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาเพื่อบู รณาการด้ านการบริ หาร
กระบวนการยุตธิ รรมซึ่งสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างแท้ จริง ตลอดจนการผลิตดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพได้ มาตรฐานใน
ระดับชาติและสามารถเป็ นผู้นาทีม่ วี สิ ัยทัศน์ และมีความเป็ นธรรมในหน่ วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม ทาให้ กระบวนการยุติธรรม
ได้ รับการพัฒนาจนเป็ นทีย่ อมรับและได้ รับความเชื่อถือของสังคม ประชาชนทุกคนสามารถเข้ าถึงและตรวจสอบได้ เพื่อรองรับกับ
การเปลีย่ นแปลงของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี

12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้ นการศึกษาในเชิ งทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ การบริ หารกระบวนการยุติธรรม การบริ หารจัดการองค์ กร ความสั มพันธ์
ระหว่ างองค์ กร การบริหารเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลและบทบัญญัตใิ นกฎหมายทั้งในทางสารบัญญัตแิ ละวิธีส
บัญญั ติที่เกี่ย วข้ อ งควบคู่ ไปกับการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ จริ งจากกรณี ศึ ก ษาในชั้ นเรี ยนและการศึ ก ษาดู งานทั้ง ภายในและ
ต่ างประเทศ การนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารกระบวนการ
ยุตธิ รรม ตลอดจนการค้ นคว้ าวิจัยด้ วยตนเอง เพื่อสร้ างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้ าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ อย่ างเป็ นระบบในประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ ในปัจจุบันทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคและสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ
โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศและ
สอดคล้ องกับสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและพัฒนาอย่ างรวดเร็วตามภาวะของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
1.2 ความสาคัญ
หลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารกระบวนการยุติธ รรม เป็ นหลักสู ตรที่เกิดขึ้น ในคณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันมีประวัตศิ าสตร์ การเรียนการสอนด้ านนิตศิ าสตร์ เก่ าแก่ ทสี่ ุ ดแห่ งหนึ่งในประเทศไทย คณะนิติศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ พัฒ นาหลัก สู ต รเพื่อ ให้ ร องรั บ กับ การเปลี่ย นแปลงของสั ง คมไทยและประชาคมอาเซี ย นที่ท วี
ความสาคัญมากยิง่ ขึน้ การส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ านการบริหารกระบวนการยุติธรรมเป็ นการสร้ างฐานในการผลักดัน
การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ ทัดเทียมกับนานาประเทศที่มีความก้ าวหน้ าในเรื่องนี้ เพื่อเสริมสร้ างให้
เกิดความเป็ นธรรมในสังคมให้ มากยิง่ ขึน้
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) เพือ่ ผลิตดุษฎีบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ความสามารถในเชิงพหุวทิ ยาการด้ านการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมและสามารถ
นาความรู้ ทไี่ ด้ ไปใช้ ในการบริหารจัดการองค์ กรในกระบวนการยุตธิ รรมได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพอันเป็ นการรองรับ
ต่ อ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ฉบั บ ที่ 11 อั น สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในเรื่องความเป็ นเลิศทางวิชาการ
2) เพื่อผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสร้ างสรรค์ ผลงานทางวิชาการที่
เกือ้ หนุนต่ อการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทยในภาพรวม
3) เพือ่ ผลิตดุษฎีบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาชั้นนาของต่ างประเทศ
4) เพือ่ การพัฒนาอย่ างต่ อเนื่องในการผลิตผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้ มาตรฐาน นักวิชาการ นักบริหารและนักวิชาชีพที่
มีความรู้ ความสามารถระดับสู งในสาขาวิชาการบริ หารกระบวนการยุติธรรม สามารถแสวงหาความรู้ ใหม่ และ

ทันสมัย ตลอดจนนาความรู้ ดงั กล่ าวไปช่ วยแก้ ไขปัญหาและพัฒนาระบบกระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ ทุกสาขา หรือสาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรือต่ างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ ( TU-GET/TOELF/IELTS) ที่ไม่ เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่ านหรือผลการเรียน
และการสอนวิชา TU 005 และ TU 006 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะเวลาทีไ่ ม่ เกิน 2 ปี นับจากภาคทีส่ อบผ่าน
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ ต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ไม่ มี
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ไม่ มี

2.5

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555)
ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 57 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
18
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรย่ อ บย./ JA หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักร้ อย
เลข 6
หมายถึง วิชาเสริมความรู้
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข 8
หมายถึง วิชาระดับสู งและวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง/ด้ าน
เลข 9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
บย.700
JA 700
บย.800
JA800
บย.801
JA801
บย.802
JA802
บย.803
JA803
บย.804
JA804

3.1.3.1 วิชาบังคับ
ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
ความรู้ พนื้ ฐานทางกระบวนการยุตธิ รรมและการบริหารงานยุตธิ รรม
3 (3-0-9)
Fundamental Knowledge of Justice and Justice Administration
ปัญหาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมชั้นสู ง
3 (3-0-9)
Selected Problems in Advance Justice Administration
ระเบียบวิธีวธิ ีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
Research Methodology in Social Sciences
บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-9)
Graduate Seminar
วิทยาการชั้นสู งกับการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม
3 (3-0-9)
Advanced Studies and Justice Administration
ปัญหาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
Comparative Studies in Problems of Justice Administration
3.1.3.2 วิชาเลือก
ให้ เลือกศึกษา 1 วิชา รวม 3 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้ ดังต่ อไปนี้

รหัสวิชา
บย.806
JA806
บย. 807
JA807
บย.808
JA808

รหัสวิชา
บย.900
JA900

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
สัมมนาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมทางกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3 (3-0-9)
Seminar in Justice Administration of Civil and Commercial Law
สัมมนาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมทางกฎหมายอาญา
3 (3-0-9)
Seminar in Justice Administration of Criminal Law
สัมมนาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมทางกฎหมายมหาชน
3 (3-0-9)
Seminar in Justice Administration of Public Law
3.1.3.3 วิทยานิพนธ์
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
36 หน่ วยกิต

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
บย 700 ความรู้ พื้ น ฐานทางกระบวนการ 3 หน่ วยกิต
ยุตธิ รรมและการบริหารงานยุตธิ รรม
บย 800 ปัญหาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม 3 หน่ วยกิต
ชั้นสู ง
บย 801 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
3 หน่ วยกิต
สอบภาษาอังกฤษ
รวม

9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
บย 802 บัณฑิตสัมมนา

3 หน่ วยกิต

บย 803 วิทยาการชั้นสู งกับการบริหารกระบวนการ 3 หน่ วยกิต
ยุตธิ รรม
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หน่ วยกิต
สอบภาษาอังกฤษ
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

บย 900 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
บย 804 ปัญหาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 3 หน่ วยกิต
เปรียบเทียบ
รวม

บย 900 วิทยานิพนธ์

1 2 ห น่ ว ย
กิต

9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
บย 900 วิทยานิพนธ์
สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์

ภาคเรียนที่ 2
9 หน่ วยกิต

บย 900 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
*การจั ด สั ม มนาและการน าเสนอผลงานในการ
สัมมนาอย่ างน้ อย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
หมายเหตุ * คณะเปิ ดให้ มกี ารสอบภาษาต่ างประเทศปี ละ 2 ครั้ง เดือนตุลาคม เดือนมีนาคม
* คณะเปิ ดให้ มกี ารสอบวัดคุณสมบัตปิ ี ละ 3 ครั้ง เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน เดือนมีนาคม
รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 57 หน่ วยกิต

3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

วิชาบังคับ
บย.700
ความรู้ พนื้ ฐานทางกระบวนการยุตธิ รรมและการบริหารงานยุตธิ รรม
3 (3-0-9)
JA700
Fundamental Knowledge of Justice and Justice Administration
ทฤษฎี แนวคิด ความหมายของกระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ ง อาญา และมหาชน ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการ
ยุติธรรมสากล ขอบเขตและประเภทของโครงสร้ างอานาจ และหน้ าที่ของหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการ
หน่ วยงานและระบบงาน การวางแผนและนโยบาย การเงินการคลังพัสดุและงบประมาณของหน่ วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
บย.800
JA800

ปัญหาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมชั้นสู ง
3 (3-0-9)
Selected Problem in Advance Justice Administration
วิเคราะห์ ปัญหาต่ าง ๆ ในการบริ หารกระบวนการยุติธรรมในปั จจุบันอันได้ แก่ การบริหารจัดการองค์ กร ความสั มพันธ์
ระหว่ างองค์ กร การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริ หารทรัพยากรบุคคล บทบัญญัติในกฎหมายทั้งในทางสารบัญญัติและ
วิธีสบัญญัติ ปัญหาการบังคับใช้ กฎหมาย สาเหตุปัจจัยและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหาดังกล่ าว และเสนอแนวทางแก้ ไข
บย.801
JA801

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
Research Methodology in Social Sciences
ศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ เพือ่ แสวงหาคาตอบภายใต้ วธิ ีการทีม่ หี ลักเหตุผลและเชื่อถือได้ มุ่งเน้ นให้ ผ้ศู ึกษาได้
ฝึ กทัก ษะในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และน าผลการวิจัย ที่ไ ด้ ม าพัฒ นาเป็ นผลงานวิท ยานิ พ นธ์ และน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
กระบวนการยุตธิ รรม
บย.802
JA802

บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-9)
Graduate Seminar
การวิจัยเฉพาะเรื่องในประเด็น เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในด้ านการบริหารจัดการองค์ กร ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
องค์ กร การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล บทบัญญัตใิ นกฎหมายทั้งในทางสารบัญญัตแิ ละวิธีสบัญญัติ
การบังคับใช้ กฎหมาย หรือการแก้ ไขบทบัญญัตใิ นกฎหมาย ทีน่ ักศึกษาสนใจและได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผ้สู อน
บย.803
JA803

วิทยาการชั้นสู งกับการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม
3 (3-0-9)
Advanced Studies and Justice Administration
การใช้ วิทยาการชั้ นสู งและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่ าง ๆ เข้ ามาใช้ ในการบริ หารจัดการหน่ วยงาน การบริ หารงาน
บุคคล การเงินการคลังพัสดุและงบประมาณขององค์ กรหรือหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดใน
การบริหารกระบวนการยุตธิ รรม
บย.804
JA804

ปัญหาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมเปรียบเทียบ
3(3-0-9)
Comparative studies in Problems of Justice Administration
ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาของการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมในประเทศต่ าง ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงาน ค้ นคว้ า วิจัย ทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ

วิชาเลือก
บย.806
JA806

สัมมนาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมทางกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3 (3-0-9)
Seminar in Justice Administration of Civil and Commercial Law
สัมมนาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและทางปฏิบัติที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ในรู ปแบบการของศึกษาเปรียบเทียบกรณีของประเทศไทยกับต่ างประเทศ
บย.807
JA807

สัมมนาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมทางกฎหมายอาญา
3 (3-0-9)
Seminar in Justice Administration of Criminal Law
สัมมนาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและทางปฏิบัติที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางกฎหมายอาญาในรู ปแบบการของศึกษาเปรียบเทียบกรณีของประเทศไทยกับต่ างประเทศ
บย.808
JA808

สัมมนาการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมทางกฎหมายมหาชน
3 (3-0-9)
Seminar in Justice Administration of Public Law
สัมมนาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและทางปฏิบัติที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลังและภาษีอากรในรู ปแบบการของศึกษาเปรียบเทียบกรณีของ
ประเทศไทยกับต่ างประเทศ
วิทยานิพนธ์
บย. 900
วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
JA900
Thesis
การสร้ างโครงการวิจัย และการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมและนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ มีจริ ยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2 Course Description in English
Compulsory Subjects
JA700 Fundamental Knowledge of Justice and Justice Administration

3 (3-0-9)

This course explores theories, concepts and meanings of civil, criminal and public justice administration, the
history and development of international justice administration, the scope and types of powers and duties of agencies
involved in justice administration, the administration, working systems, planning and policy-making in relation to
finance, procurement and budgeting of agencies in justice administration.

JA800 Selected Problems in Advanced Justice Administration

3 (3-0-9)

This course provides analyses of problems in current justice administration, problems in law enforcement,
causes and effects of such problems and suggested solutions.
JA801 Research Methodology in Social Sciences

3 (3-0-9)

This course explores research methodology in social sciences for the purpose of arriving at findings under
justifiable and reliable methods. Students are expected to practice research skills and develop research results into a thesis
capable of application to justice administration.
JA802 Graduate Seminar

3 (3-0-9)

This course requires students to conduct research on a specific issue relating to justice administration, covering
management, law enforcement or amendment of provisions of law. The issue of interest as selected by a student is
required to be approved by the instructor as well.
JA803 Advanced Studies and Justice Administration

3 (3-0-9)

This course provides insights into the application of advanced knowledge and information technology to
organisational administration as well as personnel, finance and budgeting management of bodies or agencies involved in
justice administration for the purpose of achieving optimal efficiency in justice administration.
JA804 Comparative Studies in Problems of Justice Administration

3 (3-0-9)

This course provides a forum for studying, in a comparative dimension, problems encountered in justice
administration of different countries and also provides students with study trips, surveys and research both domestically
and abroad.
Elective Subjects
JA806 Seminar in Justice Administration of Civil and Commercial Law

3 (3-0-9)

This course is a forum for seminal discussions of problematical issues relating to theories, concepts and current
practices of interest in connection with justice administration in the sphere of civil and commercial law. For this purpose,
positions under Thai law are to be explored in comparison with positions elsewhere.
JA807 Seminar in Justice Administration of Criminal Law

3 (3-0-9)

This course is a forum for seminal discussions of problematical issues relating to theories, concepts and current
practices of interest in connection with justice administration in the sphere of criminal law. For this purpose, positions
under Thai law are to be explored in comparison with positions elsewhere.

JA808 Seminar in Justice Administration of Public Law

3 (3-0-9)

This course is a forum for seminal discussions of problematical issues relating to theories, concepts and current
practices of interest in connection with justice administration in the sphere of constitutional law, administrative law and
finance and tax law. For this purpose, positions under Thai law are to be explored in comparison with positions elsewhere.
JA900 Thesis
Students are required to write a thesis leading to a new body of knowledge in justice administration and present
as well as publish the thesis. Ethics in conducting research and publishing academic work is also required.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
วิทยานิพนธ์ คือ การสร้ างโครงการวิจัย และการดาเนินการวิจัยอันก่ อ ให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการ
บริหารกระบวนการยุตธิ รรม เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิจยั เพือ่ เผยแพร่ มีจริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ และสามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปใช้ ในการประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วกับการ
บริหารกระบวนการยุตธิ รรม
2. มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนาของต่ างประเทศ
3. มีการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถระดับสู งในสาขาวิชา การบริหารกระบวนการ
ยุตธิ รรมเพือ่ ให้ สามารถแสวงหาความรู้ ใหม่ และทันสมัย
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 และ 3
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การสอบภาษาต่ างประเทศ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การสอบภาษาต่ างประเทศ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบภาษาต่ า งประเทศอย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) ข้ อ23.4 ให้ ได้ ผลระดับ P ก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(1) นักศึกษาต้ องจดทะเบียนวิชาไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยไม่นับรวมหน่ วยกิตของวิทยานิพนธ์ และมี
ค่ าเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) การสอบวัดคุณสมบัตจิ ะประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่า ไม่ เกินปี การศึกษาละ 3 ครั้ง ครั้งที่
1 เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จะแต่ งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติไม่
น้ อยกว่ า 3 คน
(3) นักศึกษาต้ องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ(ผ่าน) P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่นออกจากทะเบียน
นักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ ในระเบียน

5.5.3 การทาวิทยานิพนธ์
5.5.3.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์
(1) นักศึ กษาสามารถจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ
และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ ระดับ P (ผ่าน) แล้ ว
(3)นักศึ กษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในแต่ ละภาคการศึ กษาจะต้ องเสนอความก้ าวหน้ าให้ คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พจิ ารณาอนุมตั กิ ่ อน
(4)การเปลี่ยนแปลงหัวข้ อวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่
ทั้งนีจ้ ะต้ องเป็ นไปภายในขอบแห่ งปริมณฑลเดิมทีส่ อบเข้ าศึกษา
5.5.3.2 การเสนอวิทยานิพนธ์
(1) นั ก ศึ ก ษาจะมี สิ ท ธิ เ สนอสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ ต่ อ เมื่ อ จดทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ค รบ 36 หน่ ว ยกิ ต และ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาอนุมัติให้ เสนอสอบได้ และการเสนอสอบจะต้ องกระทาอย่ างน้ อย 60 วันก่ อนสิ้นปี
การศึกษาในแต่ ละปี
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบวัดคุณสมบัตผิ ่านแล้ ว
(4) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
(5) การเสนอขอสอบวิท ยานิพ นธ์ นั ก ศึ ก ษาต้ องส่ งร่ า งวิทยานิพ นธ์ พ ร้ อมด้ ว ยบทคัดย่ อ ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และบทสรุ ปสาระสาคัญของแต่ ละบททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ กับคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้ คณะกรรมการทา
ความเห็นเกีย่ วกับร่ างวิทยานิพนธ์ ดงั กล่ าวก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์
(6) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(7) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ บัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(8) นักศึ กษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์
(9) การสอบวิทยานิพนธ์ ใ ห้ เป็ นไปตามระเบี ยบและข้ อบังคับของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(10) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2535 พร้ อม
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
(แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555)
5.5.3.3 คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(1) คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งบุ คคลที่มีคุ ณสมบัติเป็ นคณะกรรมการที่ปรึ ก ษาวิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(2) คณบดีคณะนิติศาสตร์ จะแต่ งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาหรั บนักศึกษาแต่ ละคนให้ มีหน้ าที่
แนะนาการเขียนวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการชุดนีป้ ระกอบด้ วย กรรมการจานวน 2 – 3 คน โดยจะต้ องมีอาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย
เป็ นกรรมการร่ วมอยู่ด้วยอย่ างน้ อย 1 คน

(3) เมื่อคณะกรรมการที่ป รึ กษาวิท ยานิพ นธ์ เห็ น ว่ า นั กศึ ก ษาพร้ อมที่จะเสนอวิท ยานิ พนธ์ ใ ห้ ค ณบดีค ณะ
นิติศาสตร์ แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 5 คน ซึ่ งจะต้ องประกอบด้ วยคณะกรรมการที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย การแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุผลและความจาเป็ น
(4) การสอบวิทยานิพนธ์ จะต้ องมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ครบทุกคนจึงจะถือว่ าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ า
กรรมการไม่ ครบให้ เลือ่ นการสอบออกไป ในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นอาจเปลีย่ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ใหม่ หรือแต่ งตั้งเพิม่ เติมได้
(5) การสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมถึงการตรวจสอบความรู้ ทั่วไปในสาขาวิชาที่
เกีย่ วข้ องกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ด้วย
(6) การวัดผลวิทยานิพนธ์ ให้ ใช้ ค่าระดับ S หรือ U โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ ระดับ S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6

การเตรียมการ
การเตรียมการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่ นักศึกษาเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ มดี งั นี้
5.6.1 การให้ คาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้ อและประเด็นในการทาวิทยานิพนธ์ ตามความสนใจของนักศึกษา
โดยคณะกรรมการที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละคณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
กระบวนการยุตธิ รรม
5.6.2 การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการที่ปรึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ แ ละคณะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์ ประกอบด้ ว ย
คณาจารย์ ภายในคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้ อวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คาแนะนา ตรวจสอบ ประเมินผล
เกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.6.3 ให้ คาแนะน านั ก ศึ ก ษาเกี่ยวกับการจัด ทาบทความตีพิม พ์ ในวารสารทางวิชาการตาม เงื่อ นไขการจบ
การศึกษา
5.6.4 ให้ คาแนะนานักศึกษาเกีย่ วกับการนาเสนอผลงานในการสัมมนา โดยคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
5.6.5 ให้ คาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการรายงานความก้ าวหน้ า (progress report) โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
5.7

กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ จะดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการ และเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553(แก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) โดยมีกระบวนการประเมินผล
ดังนี้
5.7.1 การประเมินผลร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาหลักซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายในคณะ และ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วมซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน
5.7.2 การประเมินผลเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จากการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้ วย
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี ุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
5.7.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และให้ คาแนะนาเกีย่ วกับการแก้ ไขวิทยานิพนธ์ เป็ นครั้งสุ ดท้ าย
5.7.4 การประเมินผลการนาเสนอผลงานในการสั มมนาโดยคณะกรรมการทีป่ รึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5.7.5 การประเมินผลรายงานความก้ าวหน้ า (progress report) โดยคณะกรรมการทีป่ รึกษา

5.7.6 การประเมิน ผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอกก่ อนส่ งบทความตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2553 (แก้ ไข
เพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ ต่ากว่ า B
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า B ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า B ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้ งหลังนี้จะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอืน่
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่
ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ข องนั กศึ ก ษาประเมิน จากการมีส่ วนร่ วมและพัฒนาการทางการเรี ย น การสอบ
ภาษาต่ างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวิท ยานิพนธ์ ฉบับสมบู ร ณ์ ซึ่ งการทวนสอบ
มาตรฐานผลสั มฤทธิ์ทางการศึ กษาในแต่ ละขั้นตอนจะดาเนินการโดยอาจารย์ ประจาวิชา คณะกรรมการที่ปรึ กษา คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์

3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 57 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3.3 ได้ ระดับ P (ผ่าน)ในการสอบวัดคุณสมบัติ และภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่ คณะนิติศาสตร์
แต่ งตั้ง และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทพี่ มิ พ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่ อ
บันทึกประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพิมพ์ และ
เป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
3.6 การน าเสนอผลงานในการสั ม มนา อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาการศึ ก ษาโดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการทีป่ รึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3.7 การรายงานความก้ าวหน้ า (Progress Report) ทุกภาคการศึกษาโดยผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
3.8 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะนิตศิ าสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

