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หัวข้อที่ 1
งานวิชาการระดับปริญญาตรี
งานวิชาการระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 1) การเรียนการสอน 2) การสอบ 3) การ
สอบกลางภาค 4) การสอบแก้ตัว 5) ช่องทางติดต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเรียนการสอน
1.1 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2563 รวมถึงการวัดผล ให้ดาเนินการในรูปแบบออนไลน์
1.2 คณะนิติศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบ Google Classroom เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เช่น การส่งเค้าโครงการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย การ
ประกาศลิงก์สาหรับการเข้าเรียนและการดูบันทึกการสอนย้อนหลัง การส่งคาถามและคาตอบในช่วง
การสอบ รวมทั้งการประกาศอื่น ๆ
1.3 อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หลักสูตรจะอัพโหลดเค้าโครงการบรรยายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ
บรรยายครั้งแรก
1.4 นักศึกษาจะได้รับแจ้งลิงก์ในการเข้าฟังการบรรบาย (กรณีบรรยายสด) หรือ เทปบันทึกการสอน (ทั้ง
กรณีบรรยายสด และกรณีบันทึกเทป) ผ่านทาง Google Classroom ของรายวิชา
1.5 การกาหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้น เป็นดุลพินิจที่อาจารย์แต่ละท่านจะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร โดยคณะฯ ได้ให้คาแนะนาดังนี้อาจารย์ดังนี้
(1) แบบสด (Live) ตามวันและเวลาการบรรยายที่ ได้ป ระกาศไว้ก่ อนหน้า ซึ่ง นัก ศึก ษาสามารถ
สอบถาม หรือมีส่วนร่วมในการเรียนได้ทันทีผ่านการพูดหรือการพิมพ์ (synchronous learning)
โดยใช้ โ ปรแกรม Webex Meetings, MS Teams, Google Meet, Zoom, Facebook Live
หรือ โปรแกรมอื่นใด โดยจะได้มีการบันทึก การบรรยายสดนั้น และภายใน 2 วันหลังจากการ
บรรยาย คณะฯหรืออาจารย์จะลงวิดีโอให้นักศึกษาทบทวนย้อนหลังได้อย่างน้อย 7 วัน
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(2) แบบบันทึกเทป (Recording) ซึ่งคณะฯหรืออาจารย์จะลงเทปการบรรยายนั้นตามวันและเวลา
การบรรยายที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า รูปแบบนี้นักศึกษาไม่สามารถสอบถาม หรือมีส่วนร่วมใน
การเรียนได้ทันทีผ่านการพูดหรือการพิมพ์ (asynchronous learning) ทั้งนี้ อาจารย์จะมีการ
กาหนดรูปแบบและช่องทางที่ชัดเจนเพือ่ ให้นักศึกษาสามารถสอบถามหรือพูดคุยเกีย่ วกับเนื้อหาที่
ได้บันทึกเทปไว้
1.6 ระยะเวลาของการบรรยายไม่จาเป็นต้องครบจานวนครั้งหรือเต็มคาบเวลาตามที่กาหนดไว้ตามปกติ
โดยอาจารย์อาจจะบรรยายไม่ ครบจานวนครั้งหรือใช้ระยะเวลาน้อยกว่ากาหนดเวลาปกติ ก็ได้ แต่
จะต้องบรรยายครบถ้วนตามหัวข้อและเนื้อหาที่กาหนดไว้ในเค้าโครงการบรรยาย และขอบเขตของ
คาอธิบายรายวิชาเป็นสาคัญ
1.7 คณะนิติศาสตร์จะได้จัดทาลิงก์สาหรับให้นักศึกษาประเมินการบรรยาย โดยจะได้ส่งลิงก์ให้นักศึกษา
ผ่านทาง Google Classroom แยกตามรายวิชาหลังการบรรยายครั้งสุดท้ายของอาจารย์แต่ละท่าน
1.8 อาจารย์จะกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (office hours) โดยอาจเป็นในรูปแบบของการตอบอีเมล การ
ตอบคาถามในกระทู้ หรือการปฏิสัมพันธ์ทางไกลในรูปแบบอื่น ๆ ตามที่อาจารย์เห็นสมควรอย่างน้อย
สั ป ดาห์ ล ะ 4 ชั่ ว โมง โดยคณะนิ ติ ศ าสตร์ จ ะได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาทราบทาง Google
Classroom

2. การวัดผล
2.1 การแจ้งรูปแบบและวิธีการวัดผล
(1) รูปแบบการวัดผลแต่ละรายวิชาจะปรากฏในเค้าโครงการบรรยาย
(2) ในการพิจารณาเลือกว่าจะใช้รูปแบบหรือ วิธีการวัดผลแบบใด อาจารย์ได้คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
• คุณภาพของการศึกษาตามมาตรฐานของคณะฯ
• ข้อจากัดของนักศึกษาในการเข้าถึงอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต แหล่งข้อมูล และปัจจัยอื่น ๆ เช่น
ความคุ้นชินกับระบบการวัดผล และสภาวะจิตใจของนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน
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• ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตการสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนผลสัมฤทธิ
ทางการศึกษาที่แท้จริง
2.2 ประเภทของการวัดผล
จากการคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นคณะฯกาหนดให้มีรูปแบบและวิธีการวัดผลดังต่อไปนี้
(1) การเก็บคะแนนระหว่างภาค
• อาจารย์อาจกาหนดให้มีการเก็บคะแนนระหว่างภาคในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการสอบ
กลางภาคได้
• การเก็บคะแนนระหว่างภาค อาจทาได้ในลักษณะที่อาจารย์ตั้งคาถามหรือมอบหมายงานให้
นักศึกษาตอบหรือทาทันทีในระหว่างเวลาสอน มอบงานให้นักศึกษาส่งมาตามวันที่กาหนด
หรือกาหนดในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
• กาหนดการการสอบหรือการส่งงานของคะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา 2/2563 ต้องไม่
เกินวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการเรียนการสอนวันสุดท้ายตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค: การสอบปลายภาคให้มีรูปแบบหรือวิธีการ และ
เงื่อนไขดังที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 2.3
2.3 รูปแบบของการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคและเงื่อนไขของการสอบบางรูปแบบ
การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคจะดาเนินการในรูปแบบการสอบออนไลน์
(1) ข้อสอบอัตนัยโดยให้เวลาจากัด (1 - 4 ชั่วโมง)
• คณะนิติศาสตร์แนะนาให้อาจารย์ใช้การสอบรูปแบบนี้เป็นหลักในการวัดผลกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา เนื่องจากการสอบอัตนัยโดยให้เวลาจากัดเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ
การสอบกลางภาคและปลายภาคในสถานการณ์ปกติมากที่สุด
• การสอบรูปแบบนี้ให้ใช้วันและเวลาสอบที่กาหนดไว้ในตารางสอบ โดยอาจารย์อาจปรับลด
หรือเพิ่มเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เวลาสอบจะต้องไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมง และไม่
เกิน 4 ชั่วโมง
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• โดยคณะนิติศาสตร์จะเพิ่มเวลาให้จานวนหนึ่ง (ซึ่งจะได้ประกาศในภายหลัง) จากเวลาที่
อาจารย์กาหนดให้ทาข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาดังกล่าวในการส่งคาตอบเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ นักศึกษาต้องไม่นาช่วงเวลาดังกล่าวไปใช้ในการทาข้อสอบ และหากนักศึกษา
ส่งข้อสอบช้ากว่าที่กาหนด จะถูกหักคะแนนตามที่คณะนิติศาสตร์จะได้ประกาศหลักเกณฑ์
ต่อไป
(2) รายงานการค้นคว้า (1 - 5 วัน)
• ให้คานึงถึงข้อจากัดเรื่องการเข้าถึง ข้อมูล (ห้องสมุด ร้านหนังสือ การเข้าถึงอินเทอร์เ น็ต
ฯลฯ) และภาระของนักศึกษาในการสอบหรือเตรียมตัวสอบวิชาอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน โดย
อาจารย์ที่เลือกการสอบวิธีนี้ จะต้องกาหนดให้ส่งรายงานหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564
เพื่อให้พ้นช่วงเวลาของการสอบตามตาราง ซึ่งใช้รูปแบบข้อสอบอัตนัย (20 พฤษภาคม – 6
มิถุนายน) เว้นแต่เป็นการมอบหมายให้ทารายงานการค้นคว้าในช่วงของการเก็บคะแนน
กลางภาคให้มีกาหนดส่งได้ไม่เกิน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการ
เรียนการสอนในภาค 2/2563
(3) ข้อสอบปรนัยหรือข้อสอบปรนัยแบบเขียนอธิบายประกอบ
อาจารย์อ าจใช้โ ปรแกรม MS Teams, Google Classroom หรือ Google Form ซึ่ง สามารถ
ช่วยในการสลับคาถามและตัวเลือกได้ และยังสามารถตรวจข้อสอบและกรอกคะแนนให้ได้ทันทีที่
นักศึกษาส่ง แต่อาจารย์อาจใช้โปรแกรมอื่นหรือวิธีการอื่นในการสร้างข้อสอบปรนัยแบบออนไลน์
ตามที่เห็นสมควร
(4) การสอบปากเปล่าแบบถามตอบทันที
• อาจจัดให้เป็นการถามตอบทันที (synchronous oral exams) หรือเป็นการผสมผสานกับ
รูปแบบอื่นเช่นการให้นักศึกษาเขียนหรือบันทึกเทปส่งมาแล้วสอบถามเป็นบางประเด็น
• อาจารย์อ าจใช้โ ปรแกรมที่คณะนิติศาสตร์จัดหาให้ เช่น Webex Meetings, Skype for
Business หรือ MS Team หรือใช้โปรแกรมอื่นที่อาจารย์เห็นว่าเหมาะสม
• ให้คานึงถึงความเท่าเทียมในการเตรียมตัวสอบ และการได้เปรียบเสียเปรียบของนักศึกษาที่
เข้าสอบก่อนหลัง โดยอาจจัดให้มีหลายคาถามแล้วใช้วิธีสุ่ม
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• ให้จัดการสอบปากเปล่าได้หลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปเพื่อให้พ้นช่วงเวลาของ
การสอบตามตาราง ซึ่ ง ใช้ รู ป แบบข้ อ สอบอั ต นั ย (20 พฤษภาคม – 8 มิ ถุ น ายน)
เว้นแต่เป็นการสอบปากเปล่าในช่วงของการเก็บคะแนนกลางภาคให้มีกาหนดสอบปากเปล่า
ได้ไม่ เ กิ น วันพุ ธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง เป็นวันสุดท้ ายที่ มี ก ารเรียนการสอนในภาค
2/2563
(5) การนาเสนอ
• อาจจัดให้เป็นนาเสนอสด หรือนาเสนอโดยการบันทึกในรูปวิดีโอหรือรูปแบบอื่นแล้วจึ งส่งให้
อาจารย์
• อาจเป็นการนาเสนอแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยวก็ได้ กรณีการนาเสนอแบบกลุ่ม ให้คานึงถึง
ข้อจากัดในการนัดพบเพื่อหารือของนักศึกษาประกอบด้วย
• ให้กาหนดวันนาเสนอได้หลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปเพื่อให้พ้นช่วงเวลาของการ
สอบตามตาราง ซึ่งใช้รูปแบบข้อสอบอัตนัย (20 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน) เว้นแต่เป็นการ
น าเสนอในช่ ว งของการเก็ บ คะแนนกลางภาคให้ มี ก ารน าเสนอได้ ไ ม่ เ กิ น วั น พุ ธ ที่ 19
พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอนในภาค 2/2563
2.4 การแจกข้อสอบให้นักศึกษา ข้อปฏิบัติระหว่างนักศึกษาทาการสอบ และการส่งไฟล์คาตอบโดย
นักศึกษา
คณะนิติศาสตร์จะออกประกาศเกี่ยวกับการแจกข้อสอบให้นักศึกษา ข้อปฏิบัติระหว่างนักศึกษาทาการ
สอบ และการส่งไฟล์คาตอบโดยนักศึกษา โดยเฉพาะในภายหลัง ทั้ ง นี้ การแจกข้อสอบจะแจกใน
Google Classroom เท่ า นั้ น ไม่ มี ก ารประกาศทางเว็ บ ไซต์ โดยในการเข้า ถึ ง แต่ล ะห้องดัง กล่าว
นักศึกษาจะต้องใช้อีเมล @dome.tu.ac.th ของตน

3. การสอบแก้ตัว
คณะนิติศาสตร์จะออกประกาศเกี่ยวกับการสอบแก้ตัวในภายหลัง
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4. ช่องทางการติดต่อ
4.1 งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต
• โทรศัพท์สานักงาน : 02-696-5113
• Email : nitiporn@tu.ac.th
• Line ID : @626fdxoz
4.2 คณะนิติศาสตร์ศูนย์ลาปาง
• โทรศัพท์สานักงาน : 054-237981
• มือถือ: 081-4387096
• Email : lawtulampang@gmail.com
• Facebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
4.3 โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต
• โทรศัพท์สานักงาน: 02-613-2104, 02-613-2108
• Email: pktkomsan@gmail.com
4.4 สานักงานหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์
• โทรศัพท์สานักงาน: 02-613-2973, 02-613-2974, 02-613-2975, 02-613-2162
• มือถือ: 092-744-7216, 081-499-7250
• Email: interllb@tu.ac.th, interllm@tu.ac.th
• Facebook: Thammasat International LL.B., Thammasat International LL.M.
• หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาปัจจุบัน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ทาง Facebook Group ทุกกลุม่ ,
Facebook/Line ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่นักศึกษาเคยติดต่อ
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หัวข้อที่ 2
งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
โดยทั่วไปงานวิชาการระดับ บัณฑิตศึกษาจะดาเนินไปในแนวทางเดียวกัน กับการดาเนินการงานวิชาการ
ระดับปริญญาตรี กล่าวคือ จะดาเนินการทั้งหมดด้วยวิธีก ารออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การสอบ
ปลายภาค การสอบวัดคุณสมบัติ การค้นคว้าอิสระ วิท ยานิพนธ์ และเค้าโครงของวิจัยดังกล่าว ในหัวข้อนี้จะ
กล่าวถึงรายละเอี ยดบางประการที่มีการดาเนินการที่แตกต่างจากการดาเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 7 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) การเรี ย นการสอนและการวั ด ผล 2) การสอบประมวลความรู้
3) การสอบวัดคุณสมบัติ 4) การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เค้าโครงวิท ยานิพนธ์ การค้นคว้าอิส ระ และ
วิทยานิพนธ์ 5) การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 6) การยื่นคาร้องและเอกสารต่าง ๆ และ 7)
ช่องทางติดต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเรียนการสอนและการวัดผล
1.1 การเรียนการสอนและการวัดผลของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 นี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเรียนการสอนและการวัดผลระดับปริญญาตรีที่กาหนดไว้ในหัวข้อที่ 1
1.2 การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จะเน้นการสอนแบบสด (Live) ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถาม
หรือมีส่วนร่วมในการเรียนได้ทันทีผ่านการพูดหรือ การพิมพ์ (synchronous learning) โดยใช้โปรแกรม
Webex Meetings เป็นหลัก หรือโปรแกรมอื่นใด มากกว่าการสอนที่นักศึกษามีโอกาสมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนได้น้อย ทั้งนี้เพราะการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา อย่างไรก็ตาม หากอาจารย์ประสงค์จะสอนโดยใช้รูปแบบบันทึกเทป (Recording)
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถสอบถาม หรือ มี ส่ว นร่ว มในการเรีย นได้ ทั น ที ผ่า นการพู ด หรือ การพิม พ์
(asynchronous learning) ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามที่อาจารย์เห็นสมควร
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2.

การสอบประมวลความรู้
2.1 ในกรณีที่เป็นการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยนอกห้องเรียน (take-home exam) นักศึกษาจะมีระยะเวลา
ในการทาข้อสอบ 24 ชั่วโมง โดยจะได้รับข้อสอบผ่านทางอีเมลของนักศึกษาที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา และจะประกาศข้อสอบผ่านทาง Google Classroom “บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” โดยนักศึกษาจะต้องส่งคาตอบผ่านทาง Google Form ซึ่งจะได้แจ้งลิงก์
ดังกล่าวไว้ในข้อสอบ
2.2 ในกรณีที่ เ ป็นการสอบปากเปล่า บัณฑิ ตศึก ษาได้ป ระกาศหัวข้อที่ จะมีการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีระยะเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ 7 วัน บัณฑิตศึกษาจะจัดการสอบ
ดั ง กล่ า วผ่า นโปรแกรม Webex Meetings โดยให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ วมประชุ ม ในโปรแกรม Webex
Meetings ครั้งละ 1 คน และให้คณะกรรมการสอบพิจารณาคาตอบของผู้เข้าสอบ แล้วทาความเห็น
พร้อมทั้งให้กรรมการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงในเอกสารซึ่งจะได้จัดส่งให้ล่วงหน้า1

3. การสอบวัดคุณสมบัติ
3.1 การจัดสอบวัดคุณสมบัติให้ดาเนินการในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก แต่หากคณะกรรมสอบประสงค์จะให้
จัดการสอบวัดคุณสมบัติที่คณะนิติศาสตร์ ขอให้ทาเรื่องขออนุมัติต่อผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
3.2 บัณฑิตศึกษาจะจัดการประชุมของคณะกรรมการสอบเพื่อกาหนดหัวข้อให้ผู้เข้าสอบเขียนบทความผ่าน
โปรแกรม Webex Meetings โดยให้กรรมการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะได้จัดส่งให้ และให้แจ้ง

1

ในคู่มือนี้ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้หมายความรวมถึงการส่งข้อความแสดงการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติผ่านระบบที่ต้องเข้ารหัสเพื่อยืนยันตัวตน
เช่น อีเมล Line หรือ Facebook messenger เป็นต้น

11

หัวข้อที่จะใช้ในการสอบวัดคุณสมบัติที่อีเมล gradtulaw@staff.tu.ac.th เพื่อที่บัณฑิตศึกษาจะได้แจ้ง
ผู้เข้าสอบต่อไป
3.3 ให้ผู้เข้าสอบเขียนบทความตามหัวข้อและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด แล้วบันทึกไฟล์ใน
รูปแบบ .doc และ .pdf ส่งให้บัณฑิตศึกษาทางที่ https://forms.gle/LUfnJAPgK2T9AADV7
3.3 หลังจากได้รับไฟล์บทความจากผู้เข้าสอบ บัณฑิตศึกษาจะส่งไฟล์บทความของผู้เข้าสอบให้คณะกรรมการ
สอบทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และจะจัดการสอบปากเปล่าผ่านโปรแกรม Webex
Meetings หรือในห้องสอบที่คณะนิติศาสตร์ แล้วแต่กรณี

4. การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
4.1 การจัดสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ จะ
ดาเนินการในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก แต่หากคณะกรรมสอบประสงค์จะให้จัดการสอบดังกล่าวที่
คณะนิติศาสตร์ ขอให้ทาเรื่องขออนุมัติต่อผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
4.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือ
วิทยานิพนธ์ให้ยื่นคาร้องให้อาจารย์ ที่ปรึกษาลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 แล้วส่งคาร้องที่อาจารย์ที่
ปรึกษาลงลายมือชื่อ แล้ว3 พร้อมแนบไฟล์ร่างเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การ
ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ห รื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ใ น รู ป แ บ บ . doc แ ล ะ .pdf ม า ที่ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ท า ง
https://forms.gle/LUfnJAPgK2T9AADV7
4.3 สาหรับการจัดสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบจะได้รับไฟล์เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ให้คณะกรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

2

ในคู่มือนี้ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้หมายความรวมถึงการส่งข้อความแสดงการอนุมั ติ หรือไม่อนุมัติผ่านระบบที่ต้องเข้ารหัสเพื่อยืนยันตัวตน
เช่น อีเมล Line หรือ Facebook messenger เป็นต้น
3
ซึ่งอาจเป็นปรากฏลายมือชื่ออาจารย์ในไฟล์คาร้อง หรืออาจเป็นการแนบสาเนาอีเมล หรือหลักฐานใดว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้สอบแล้ว
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และทาความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่บัณฑิ ตศึก ษาภายใน 15 วันนับแต่วันสอบ ทางลิงก์
กรอกข้อมูลที่บัณฑิตศึกษาจะได้จัดส่งให้

5. การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้กาหนดรูปแบบและช่องทางที่สามารถติดต่อ
อาจารย์ได้ อย่างชัดเจน และแจ้งนักศึกษาในที่ป รึกษาทุ กคนถึง รายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้นัก ศึก ษาสามารถ
สอบถาม หรือ นัดปรึก ษาการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ ในกรณีที่ อาจารย์ที่ ปรึกษาไม่ ได้กาหนด
รู ป แบบและช่ อ งทางไว้ หรื อ ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้ โปรดแจ้ ง บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทางอี เ ม ล
gradtulaw@staff.tu.ac.th

6. การยื่นคาร้องและเอกสารต่าง ๆ
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบคาร้องต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์และยื่นคาร้องดังกล่าวให้
บัณฑิตศึกษาพิจารณาดาเนินการได้ตามปกติ ผ่านทาง https://forms.gle/LUfnJAPgK2T9AADV7 โดยในกรณีที่
ต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดประกอบในใบคาร้อง ให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
บุคคลอื่นใดดังกล่าว แล้วจัดให้มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งคาร้องที่มีการลงลายมือชื่อนั้นที่ Google
Form ข้างต้น

7. ช่องทางการติดต่อ
📌บัณฑิตศึกษา
- โทรศัพท์สานักงาน: 02-613-2123, 02-613-2168
- มือถือ: 090-293-1044, 080-926-3011, 064-040-7120
- Email: gradtulaw@staff.tu.ac.th
- Facebook: บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อที่ 3
งานบริหาร

งานบริหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 1) สวัสดิการระหว่างช่วง COVID-19 และ 2) วิธีการใช้
โปรแกรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สวัสดิการระหว่างช่วง COVID-19
นอกจากการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ เช่นการจัดหาซิมอินเตอร์เนตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือการทาประกันสุขภาพกรณี COVID-19 ให้นักศึกษาทุกคนแล้ว คณะฯยังดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อทาให้
การเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปโดยราบรื่นและลดความเหลื่อมล้ามากที่สุด
ในระดับปริญญาตรีมีการดาเนินการดังนี้
1. จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร
2. การให้ยืมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและการวัดผลออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 19 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563
ในส่วนของบัณฑิตศึกษามีการจัดสวัสดิการเพิ่มในระหว่างช่วง COVID-19 ดังนี้
1. ทุ นช่วยเหลือนักศึก ษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จานวนทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยจัดเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากทุน
เรียนดีแต่ขาดแคลนอีก 160,000 บาท
2. การให้ยืมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและการวัดผลออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 19 สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563

2. วิธีการใช้โปรแกรมสอนออนไลน์
2.1 การใช้โปรแกรม Webex Meetings
นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Webex Meetings ได้ที่
http://bit.ly/34D22hI

2.2 การใช้โปรแกรมอื่น ๆ
นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสอนออนไลน์บางโปรแกรม เช่น MS Team, PPT
Screen Recording ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/blog/covid19-tools/

