ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
------------------------------------ด้วย คณะนิ ติศาสตร์เห็ นสมควรเปิดรับสมัครผู้ ที่ป ระสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาโทหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. สาขาที่เปิดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต เพื่อศึกษาภาคนอกเวลาราชการใน 8 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1) สาขากฎหมายเอกชน
2) สาขากฎหมายอาญา
3) สาขากฎหมายมหาชน
4) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
5) สาขากฎหมายธุรกิจ
6) สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
7) สาขากฎหมายภาษี
8) สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2559 ข้อ 7 และต้องมี
คุณสมบัติทางการศึกษา ดังนี้
2.1 กรณีทั่วไป
(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง
ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้ แต่ต้องสาเร็จปริญญาตรี
ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ

(2) ต้ อ งมี ผ ลการสอบภาษาอั งกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL (Paper) หรื อ TOEFL
(CBT) หรื อ TOEFL (IBT) หรื อ IELTS โดยไม่ มี ก าหนดคะแนนขั้น ต่า แต่ ผ ลการสอบภาษาอั งกฤษ
ดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว
ต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
(3) ส าหรั บ ผู้ เข้ า ศึ ก ษาต่ า งชาติ ต้ อ งเป็ น ผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายนิ ติ ศ าสตร์ จาก
สถาบั น การศึกษาที่สภามหาวิทยาลั ยให้ การรับรอง และมีผ ลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่ วนการสอบ
คัด เลื อ กคณะด าเนิ น การโดยวิธีก ารพิ เศษโดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากอธิการบดี ซึ่ งเป็ น การสอบ
สัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น
ทั้ งนี้ ผู้ ที่ ก าลั ง จะสอบ หรื อ รอผลสอบภาษาอั งกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) ก็
สามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องนาผลการสอบมายื่นให้ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ อย่างช้าที่สุด
ภายในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
2.2 กรณี ส่ งเสริ ม ผู้ มี ป ระสบการณ์ ยื่ น เอกสารประกอบการรับ สมั ค รตั้ งแต่ วั น พุ ธ ที่ 15
พฤศจิกายน 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ
(2) ต้ อ งมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET หรือ TOEFL (Paper) หรือ TOEFL
(CBT) หรื อ TOEFL (IBT) หรื อ IELTS โดยไม่ มี ก าหนดคะแนนขั้น ต่า แต่ ผ ลการสอบภาษาอั งกฤษ
ดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว
ต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และ
(3) ต้องมีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิช าที่ สมัครเป็ น เวลาไม่น้ อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่ สมัคร) และคารับรองจากผู้ บังคับบัญ ชาว่า
ผู้สมัครได้ทางานในตาแหน่งนั้น และมีระยะเวลาการทางานตามที่กาหนด กรณีผู้สมัครประกอบวิชาชีพ
อิสระจะต้องแสดงหลักฐานประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติ
บุคคล เป็นต้น
3. จานวนที่รับ
คณะนิติศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาต่าง ๆ
ตามจานวนดังต่อไปนี้
กรณีทั่วไป (คน)
กรณีส่งเสริมผู้มี
ประสบการณ์ (คน)
1) สาขากฎหมายเอกชน
20
5
2) สาขากฎหมายอาญา
20
5
3) สาขากฎหมายมหาชน
25
5
4) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
20
5

5)
6)
7)
8)

สาขากฎหมายธุรกิจ
สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
สาขากฎหมายภาษี
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20
20
12
15

5
5
3
5

4. วิธีการและระยะเวลาสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.law.tu.ac.th ผู้สมัครสอบจะต้องกรอก
แบบฟอร์มการสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระยะเวลาสมัครสอบและชาระเงิน
4.1.1 กรณีทั่วไป สมัครสอบและชาระเงินระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม
2560 ถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
4.1.2 กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ สมัครสอบและชาระเงินระหว่างวันพุธ
ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
4.2 อัตราค่าสมัครสอบ
4.2.1 กรณีทั่วไป สมัครได้ไม่เกิน 2 สาขา ค่าสมัครสอบ 800 บาท
4.2.2 กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ สมัครได้สาขาเดียว ค่าสมัครสอบ 800 บาท
5. วิชาที่สอบ วัน - เวลา และสถานที่สอบ
5.1 กรณีทั่วไป (สามารถสมัครสอบได้ 2 สาขา)
5.1.1 การสอบข้อเขียน ผู้สมัครทุกสาขาต้องสอบวิชาข้อเขียนวิชาทางกฎหมาย 4
ข้อ โดยมีคะแนนเต็มข้อละ 20 คะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น.
สอบวิชา
1) หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2) หลักกฎหมายอาญา
3) หลักกฎหมายมหาชน
4) หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
สถานที่/เลขที่ผังสอบดูที่ www.law.tu.ac.th
นอกจากนั้น ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) โดย
จะนาผลการสอบภาษาอังกฤษมารวมเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ตามอัตราส่วนโดย
คะแนนภาษาอังกฤษมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนวิชาข้อเขียนทางกฎหมายรวมกับคะแนนภาษาอังกฤษ
จะได้คะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน

5.1.2 การสอบสัมภาษณ์ สาหรับผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะมีการสอบสัมภาษณ์
โดยไม่มีคะแนนซึ่งเป็นการวัดทัศนคติ ความตั้งใจ บุคลิกภาพ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน
2561 เวลา 13.00 น.
5.2 กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ (สามารถสมัครสอบได้สาขาเดียวเท่านั้น)
5.2.1 การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบข้อเขียนวิชากฎหมายใน
สาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา
10.00 – 11.30 น.
5.2.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนน
เต็ม 30 คะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มี
กาหนดคะแนนขั้นต่า ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
ภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน
6. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
กรณีทั่วไปและกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ใช้ระบบการคัดเลือกอย่างเดียวกัน ดังนี้
6.1 กรณีทั่วไป
คณะกรรมการจะพิจ ารณาคัดเลื อกผู้ส อบผ่ านข้อเขียนกรณี ทั่ว ไป โดยเรียงล าดับ
ผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละสาขาที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนได้ ตามจานวนรับ
กรณีทั่วไปตามที่สาขากาหนด
6.2 กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กรณีส่งเสริมผู้มี
ประสบการณ์ โดยเรียงลาดับผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนได้ตามจานวนรับกรณีส่งเสริมผู้มี
ประสบการณ์ตามที่สาขากาหนด
7. วันและสถานที่ประกาศผลสอบข้อเขียนและผลการสอบคัดเลือก
7.1 กรณีทั่วไป วันประกาศผลสอบข้อเขียน
ภายในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
7.2 กรณีทั่วไปและกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่ www.law.tu.ac.th

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะต้องขึ้นทะเบียน
เป็ น นั กศึกษาและจดทะเบี ย นลักษณะวิช า ในวัน จันทร์ที่ 25 ถึง วัน เสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่ง
บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
9. วันเปิดภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
10. รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบกรณีทั่วไป
10.1 ในการรับ สมัคร บัณ ฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์จะยังไม่รับหลักฐานแสดงการ
สาเร็จการศึกษา ดังนั้ น ผู้ ส มัครจะต้องตรวจสอบและพิ จารณาด้ว ยตนเองว่า มีคุณ สมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลั งพบว่าผู้สอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์เข้าศึกษา
10.2 ในกรณีที่ผู้สมัครเคยมีผลสอบภาษาอังกฤษ ((TU-GET/TOEFL/IELTS) มาก่อน
และผลสอบนั้ นยังไม่เกิน 2 ปี ขอให้น าใบรายงานผลสอบภาษาอังกฤษมามอบให้กับบัณฑิตศึกษา คณะ
นิติศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. หากผู้สมัครยังไม่เคยสอบภาษาอังกฤษ
มาก่อนจะต้องไปสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษรวมในคะแนนการสอบข้อเขียนและถือว่า
ขาดคุณสมบัติ (ข้อ 2) โดยจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้ 2 สาขา จาก 8 สาขา โดยให้ระบุสาขาที่เลือกตาม
ความสนใจ
10.4 เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงหรือย้ายสาขามิได้
10.5 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
10.6 ในวั น สอบผู้ ส มั ค รต้ อ งน าหลั ก ฐานการช าระเงิ น ค่ า สมั ค รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ออกให้ พร้อมทั้งบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ โดยมีรูป ถ่ายติดอยู่ มาในวัน สอบด้วย ในกรณี ที่ใช้ใบเหลื องต้องเป็น ใบเหลืองที่ ติด
รูปถ่ายเท่านั้น ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
11. การสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET)
สถาบั น ภาษา มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET ในทุ กช่ว งตลอดปีโดย
สมัครสอบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106, 0-2613-5134 หรือที่ www.litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

12. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอด
หลักสูตรประมาณ 180,000 บาท
13. รายละเอียดการสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
กาหนดการ
กรณีทั่วไป
เปิดรับสมัคร
1 ธ.ค. 60 – 20 เม.ย. 61
ยื่นเอกสารประกอบการรับ
สมัคร
วิชาที่สอบ

วันและเวลาสอบ

วันประกาศผลสอบข้อเขียน
วันสอบสัมภาษณ์
วันประกาศผลสอบคัดเลือก

กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์
15 พ.ย. 60 – 15 มี.ค. 61

7 พ.ค. 61
(TU-GET/TOEFL/IELTS)
1. หลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
2. หลักกฎหมายอาญา
3. หลักกฎหมายมหาชน
4. หลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
6 พ.ค. 61
เวลา 13.00 – 17.00 น.

15 พ.ย. 60 – 15 มี.ค. 61
ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบ
ข้อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่
ตนเองสมัคร

25 มี.ค. 61
สอบข้อเขียน 10.00 – 11.30 น.
สอบสัมภาษณ์ 13.00 – 16.00 น.
-

1 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61
เวลา 13.00 น.
15 มิ.ย. 61

5 เม.ย. 61

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รอลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธนิ ันท์ วิศเวศวร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ตัวอย่างหนังสือสาหรับผู้สมัครกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์
วันที่................./............................./...................
เรื่อง

ขอสมัครเข้าศึกษากรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

เรียน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...........................(ระบุชื่อบุคคลผู้สมัคร)......................
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง....................................ลักษณะงาน..............(ระบุโดยสังเขป)..........................
สังกัด...........................................................ตั้งแต่วันที่..........................................................จนถึงปัจจุบัน
และขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับ
สมัครกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ตามที่ปรากฏในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)......................................ผู้บังคับบัญชา
ตาแหน่ง.........................................................

