
รายงานผลการด�าเนินงาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560)



2



04 สารจากคณบดี คณะนิติศาสตร์

05 ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์

09 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

10 คณะกรรมการประจ�าคณะนิติศาสตร์

14 ผู้บริหาร

15 อาจารย์ประจ�า

17 ความภูมิใจของคณะนิติศาสตร์

23 หลักสูตรที่เปิดสอน

26 ผลงานวิจัย

29 โครงการความร่วมมือกับต่างชาติ

31 งานบริการวิชาการแก่สังคม

36 การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
พัฒนาสังคมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

38 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

42 ทนุการศกึษาและกองทนุนติธิรรมพฒัน์

44 กิจกรรมศิษย์เก่า

45 ศูนย์นิติศาสตร์หรือส�านักงานช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย

48 สมาคมนิติศาสตร์

สารบัญ

3



สารจากคณบดี คณะนิติศาสตร์
การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยกฎหมาย

ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียและการรับใช้สังคม คือ ความ 

มุ่งหวังของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพ่ือให้ความมุง่หวังนีเ้ป็นจรงิ คณะนติิศาสตร์ได้ด�าเนนิ

การต่างๆ อาท ิการขยายความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยั

ในต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสศึกษา

ต่อเพ่ือรับปริญญาที่สองในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาใน 

ต่างประเทศ การส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายทางวิชาการ 

และการสร้าง research clusters รวมถึงหลักสูตร 

ที่เปิดสอน ผลงานวิจัย โครงการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอก

ประเทศ อีกทั้งรางวัลต่างๆ ที่บุคลากรของคณะศิษย์

ปัจจบุนัและศิษย์เก่าได้รบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบั

นานาชาติ

คณะนิติศาสตร์ยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม นอกจากผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในความรู้

และคุณธรรมผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อันเป็น

ภารกิจหลักแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดการเผยแพร ่

องค์ความรู้ผ่านงานบริการวิชาการในรูปแบบของงาน

สัมมนาวิชาการ โครงการอบรม หนังสือต�ารา และ

วารสารวิชาการอยู่เสมอ และคณะนิติศาสตร์ยังได้น�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการถ่ายทอดงานสัมมนาวิชาการ

ของคณะเพ่ือให้ผู ้ที่สนใจสามารถติดตามงานของ 

คณะได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม

ด้วยความตระหนักดีว ่าการจะบรรลุความ

มุ่งหวังดังกล่าวนั้นจะส�าเร็จไม่ได้หากขาดการด�าเนิน

การตามหลักธรรมาภิบาล คือ การเปิดโอกาสให้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทุกคน ได้รับรู้การด�าเนิน

การของคณะนิติศาสตร์ และร่วมสะท้อนความเห็น

ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงได้มีการจัดท�ารายงาน

ฉบับนี้ เ พ่ือแสดงรายละเอียดที่สะท ้อนถึงความ 

มุ ่งมั่นของคณะนิติศาสตร์ ในการด�าเนินการให้

บรรลุตามความมุ ่งหวังข้างต้นและหวังว่าผู ้อ่านจะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนและร่วมมือกับ 

คณะนิติศาสตร์ เพ่ือด�ารงความเป็นสถาบันการศึกษา

และวิจัยกฎหมายชั้นน�าและรับใช้สังคมต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติความเป็นมาของ
คณะนิติศาสตร์

พ.ศ.
2476

พ.ศ.
2515

พ.ศ.
2492

รัฐบาลได้จัดต้ังมหาวิทยาลัย วิชา 

ธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น โดย

ตราเป็นกฎหมายเรียกว่า “พระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และการเมือง พุทธศักราช 2476” 

โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้โอน

คณะนิ ติศาสตร ์และรัฐศาสตร ์ 

(โรงเรียนกฎหมายและโรงเรียน

ข้าราชการพลเรือน)

ได้ปรับปรุงการศึกษาโดยแบ่งการ

ศึกษาออกเป็น 4 คณะ ดงันัน้ชือ่ของ 

คณะนิติศาสตร์จึงเริ่มขึ้นในปีนั้น

คณะนิติศาสตร์ได ้เป ิดหลักสูตร

นิติศาสตร์ส�าหรับผู ้ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอื่นๆ 

นอกจากคณะนิติศาสตร์แล้ว เรียก

ว่าหลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะ

นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (เดิมเรียก

ว่าหลักสูตรภาคค�่า) โดยเข้าศึกษา

เฉพาะวิชาบังคับตามหลักสูตรชั้น

ปริญญาตรีปีที่ 2, 3 และ 4 ของ

คณะนิติศาสตร์ ผู ้จบการศึกษา 

ตามหลักสูตรนี้มีศักดิ์ และสิท ธ์ิ

เป ็น “นิติศาสตรบัณฑิต” แห ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.
2529

คณะนิติศาสตร ์ขยายการ

เรียนการสอนไปยังที่ศูนย ์

รังสิต โดยเป็นการจัดการ

เรียนการสอนให้นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
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พ.ศ.
2546

พ.ศ.
2552

ประวัติความเป็นมาของ
คณะนิติศาสตร์

พ.ศ.
2549

คณะนิติศาสตร์ได้เปิดการ

เ รี ยนการสอนห ลัก สูตร

ปริญญาตรี ภาคบัณฑิต ณ 

ศูนย์ล�าปาง และด�าเนินการ 

ต่อเนื่องไปจนถึงปีการศึกษา  

2 5 5 0  จึ ง ไ ด ้ ยุ ติ ก า ร รั บ

นักศึกษาลง

คณะนติศิาสตร์ย้ายการเรยีน 

การสอนหลักสูตรนติศิาสตร- 

บัณฑิต ภาคปกติทั้งหมดไป

ยังศูนย์รังสิต โดยสมบูรณ์

คณะนิติศาสตร์เปิดการเรียนการ

สอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

ภาคปกติ ณ ศูนย ์ล�าปาง ตาม

นโยบายการขยายโอกาสทางการ

ศกึษาวิชากฎหมายไปสู่ภูมภิาค และ

เป ิดการเรียนการสอนหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษา

อังกฤษ) เป็นการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาโท โดยใช้ภาษา

อังกฤษเป็นหลัก

พ.ศ.
2554

คณะนิ ติศาสตร ์มีความ 

ร่วมมอืกบัคณะเศรษฐศาสตร์ 

ในการเปิดการเรียนการ 

สอนในหลกัสตูรศลิปศาสตร- 

มหาบัณฑิต  สาขาวิ ชา

นิติเศรษฐศาสตร์การค้า

ระหว่างประเทศ
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พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2556

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2555

คณะนิติศาสตร์ได้เปิดการเรียน

การสอนในหลักสูตรปรัชญา 

ดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาการบรหิาร

กระบวนยุติธรรม เพ่ือส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

การบรหิารกระบวนการยุตธิรรม

เป็นการสร้างฐานในการผลักดัน

การพัฒนาระบบกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศไทยให้

ทัดเทียมกับนานาประเทศ และ

เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความเป็น

ธรรมในสังคมให้มากยิ่งขึ้น

คณะนติิศาสตร์ได้ปรับปรงุหลักสูตรนติิศาสตร- 

บัณฑิตให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความเปล่ียนแปลงของสังคม และได้เปิดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดย

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์

ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร- 

มหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากฎหมายมหาชน และหลักสูตร 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเพ่ือให้มีความทันสมัย

และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

คณะนิ ติศาสตร ์ ได ้ด� า เนิน 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

กฎหมายมหาชน และหลกัสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษา

องักฤษ) เพ่ือให้มคีวามทนัสมยั 

และสอดคล้องกับความเปล่ียน 

แปลงของสังคม

คณะนิติศาสตร์ได ้ปรับปรุง

หลักสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ 

ส า ข า วิ ช ากฎหมาย ธุ ร กิ จ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพ่ือ

ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
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วิสัยทัศน์
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นสถาบัน 

การศกึษากฎหมายทีผ่ลติบณัฑิตทีม่คีณุภาพ และคณุธรรมทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ” 

และในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คณะนิติศาสตร์ 

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ “สร้างผู้น�า ด้วยการศึกษาและวิจัย 

ระดับโลก”

พันธกิจ
แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก�าหนดพันธกิจใหม่เพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายของคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้

3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม

4. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา  

ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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คณะกรรมการ
ประจ�าคณะนิติศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560)

ศาสตราจารย์ 

ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.ประชุม โฉมฉาย

ศาสตราจารย์

ดร.อุดม รัฐอมฤต
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คณะกรรมการ
ประจ�าคณะนิติศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560)

ศาสตราจารย์พิเศษ

สิทธิโชค ศรีเจริญ

ศาสตราจารย์พิเศษ

ดร.ปรีชา สุวรรณทัต

ศาสตราจารย์พิเศษ 

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ 

เกษมสันต์

ศาสตราจารย์ 

ดร.อรุณ ภาณุพงศ์
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รองศาสตราจารย์

ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

อาจารย์

สัตยะพล สัจจเดชะ

อาจารย์

มานพ นาคทัต

อาจารย์

อรรถพล ใหญ่สว่าง

คณะกรรมการ
ประจ�าคณะนิติศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์

ศาสตราจารย์ 

ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

คณะกรรมการ
ประจ�าคณะนิติศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560)
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ผศ.ดร.มุนินทร� พงศาปาน ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ�

คณบดีคณะนิติศาสตร�
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณะกรรมการประจำ

คณะนิติศาสตร� 

คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร� 

ผศ.ดร.สุปรียา แก�วละเอียด รศ.ดร.ปกป�อง ศรีสนิท ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร 

ผู�ช�วยคณบดีท�าพระจันทร�
อ.ดร.จ�ณวิทย� ชลิดาพงศ� 

ผู�ช�วยคณบดีท�าพระจันทร�
อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ�วงกลาง

รองคณบดีท�าพระจันทร�

ผู�ช�วยคณบดีศูนย�รังสิต
อ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ�รัตน� 

ผู�ช�วยคณบดีศูนย�รังสิต
ผศ.ดร.กิตติวัฒน� จันทร�แจ�มใส 

รองคณบดีศูนย�รังสิต

ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวางแผน
และบัณฑิตศึกษา

อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ 

รองคณบดีฝ�ายวางแผน
และบัณฑิตศึกษา

ผู�อำนวยการศูนย�นิติศาสตร�
อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ�วงกลาง

รองคณบดีฝ�ายวิจัย
และบริการสังคม

อ.ดร.ตามพงศ� ชอบอิสระ 
ผู�ช�วยคณบดีศูนย�ลำปาง 

รองคณบดีศูนย�ลำปาง

ผู้บริหาร
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ผศ.ดร.มุนินทร� พงศาปาน ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ�

คณบดีคณะนิติศาสตร�
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณะกรรมการประจำ

คณะนิติศาสตร� 

คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร� 

ผศ.ดร.สุปรียา แก�วละเอียด รศ.ดร.ปกป�อง ศรีสนิท ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร 

ผู�ช�วยคณบดีท�าพระจันทร�
อ.ดร.จ�ณวิทย� ชลิดาพงศ� 

ผู�ช�วยคณบดีท�าพระจันทร�
อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ�วงกลาง

รองคณบดีท�าพระจันทร�

ผู�ช�วยคณบดีศูนย�รังสิต
อ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ�รัตน� 

ผู�ช�วยคณบดีศูนย�รังสิต
ผศ.ดร.กิตติวัฒน� จันทร�แจ�มใส 

รองคณบดีศูนย�รังสิต

ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวางแผน
และบัณฑิตศึกษา

อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ 

รองคณบดีฝ�ายวางแผน
และบัณฑิตศึกษา

ผู�อำนวยการศูนย�นิติศาสตร�
อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ�วงกลาง

รองคณบดีฝ�ายวิจัย
และบริการสังคม

อ.ดร.ตามพงศ� ชอบอิสระ 
ผู�ช�วยคณบดีศูนย�ลำปาง 

รองคณบดีศูนย�ลำปาง

อาจารย์ประจ�า
คณะนติศิาสตร์มอีาจารย์ประจ�า จ�านวน 95 คน สามารถจ�าแนกตามคุณวุฒิ

และแสดงสัดส่วน ดังนี้ 

จ�ำแนกตำมคุณวุฒิ

คณะนติศิาสตร์มอีาจารย์ทีด่�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ จ�านวน 43 คน สามารถ

จ�าแนกและแสดงสัดส่วน ดังนี้

จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งวิชำกำร
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อำจำรย์ประจ�ำคณะนิติศำสตร์
คณะนิติศาสตร์มีอาจารย์ประจ�าชาวไทย ปฏิบัติงาน จ�านวน 64 คน ลาศึกษาต่อ จ�านวน 24 คน 

และอาจารย์ประจ�าชาวต่างชาติ จ�านวน 7 คน ประกอบด้วย

อาจารย์ชาวต่างชาติ (เต็มเวลา) 

• ญี่ปุ่น จ�านวน 1 คน

• เยอรมัน จ�านวน 2 คน

• สหรัฐอเมริกา จ�านวน 2 คน

• สหราชอาณาจักร จ�านวน 1 คน 

• ฝรั่งเศส จ�านวน 1 คน

• จ�ำแนกตำมคุณวุฒิและต�ำแหน่งวิชำกำร (ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ)

ต�าแหน่งทางวิชาการ
จ�านวนอาจารย์ทั้งหมดจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา จ�านวนอาจารย์

ลาศึกษาต่อ
จ�านวนอาจารย์

ปฏิบัติราชการ ณ ปัจจุบันป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ศาสตราจารย์ - 1 15 16 - 16

รองศาสตราจารย์ - - 6 6 - 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 4 17 21 2 19

อาจารย์ 1 39 12 52 22 30

รวมทั้งหมด 1 44 50 95 24 71
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ความภูมิใจ 
ของคณะนิติศาสตร์

รำงวัลอำจำรย์
ผลงานวิจัยภายใน

ผลงานวิจัยภายนอก

ผูช่้วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า ได้รบัรางวัลสภาวิจยัแห่งชาต:ิ รางวัลผลงานวิจยั 

ประจ�าปี 2559 (ระดบัดมีาก) จากส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ เมือ่วันที่  

11 มกราคม 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล 

ผลงานวิจัย ประจ�าปี 2559 (ระดับดี) จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นติิไกรพจน์ ได้รบัรางวัลกรีตยาจารย์ จากมหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
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นายนัทธชาติ อุไรรงค์

นางสาวไอริณ อิทธิสารรณชัย

นายวงศ์วิวัฒน์ คุ้มวงศ์ 

ได ้ รับราง วัลชนะเลิศและราง วัล 

Best Memorials ในรายการ The 

2nd Thai land Internat iona l 

Humanitarian Law Moot Court 

Competition จาก The 2nd Thailand 

International Humanitarian Law 

Moot Court Competition นอกจาก

นี้ นายวงศ์วิวัฒน์ คุ้มวงศ์ ได้รับรางวัล 

Best Mooter เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2559

รำงวัลนักศึกษำ

นางสาวพิมพ์วิภา คุณานุสรณ์

นางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงษ์ 

ได้รับรางวัลจาก The 8th Nelson 

Mandela World Human Rights 

Moot Court Competition เมื่อวันที่ 

18 สิงหาคม 2559

นางสาวขจี ธนัชปัญเจริญ

นางสาวกตวรร สุทธิรัฐจินดา

นางสาวพรพรรณ เอื้อสุนทรพานิช

นายนัทธชาติ อุไรวงค์ 

นายปรินทร์ เหล่ามนัสศักดิ์ 

ได ้ รั บราง วัล 2016 As i a Cup 

International Law Moot Court จาก 

2016 Asia Cup International Law 

Moot Court เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

2559

นายวรรณกร หงส์ประภัศร

นายธนชล สัตย์ธรรม

นางสาวพบพลอย วัฒนไกร 

ได ้ รับราง วัลรองวัลรองชนะเ ลิศ

ในรายการ The 2nd Thai land 

International Humanitarian Law 

Moot Court Competition เมื่อวันที่ 

9 พฤศจิกายน 255918



นางสาวสุขใจ ปานผาสุข

นายวนวัฒน์ เวชกิจ

นายกานต์ สิทธิเกรียงไกร

นางสาวโฮตารุ โตกุนากะ

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Philip  C. 

Jessup International Moot Court 

Competition 2017 ได้รับรางวัล 

National Championship และรางวัล 

Highest Ranged Oralist เมื่อวันที่ 

4 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ นางสาว

โฮตารุ โตกุนากะ ได้รับรางวัล Best 

Memorials เมื่อวันที่ 15 เมษายน 

2560

นายนัทธชาติ อุไรรงค์ 

นางสาวไอริณ อิทธิสารรณชัย 

นายวงศ์วิวัฒน์ คุ้มวงศ์ 

ได ้รับรางวัล Quarter-Fina l ist 

Teams (Top Eight Teams) จาก 

The 15th Red Cross International 

Humanitarian Law Moot (2017) 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560

นายเผ่า ตันอรรถนาวิน

นายวนวัฒน์ เวชกิจ

นายกานต์ สิทธิเกรียงไกร

นางสาวปภาวรินท์ สารวงษ์สุทธิ์ 

นางสาวพิมพ์วิภา คุณานุสรณ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการ

แข่งขนั Asia Cup 2017 International 

Law Moot Competit ion จาก 

Japanese Society of International 

Law และกระทรวงการต่างประเทศ

ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

นางสาวกมลชนก เอื้อทาน 

นายธนวีร์ นิยมทรัพย์ 

นายสุรเกียรติ นวลยานัส 

ได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) จาก

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับ

อุดมศึกษา (ระดับประเทศ) เนื่อง

ในวันรพี ประจ�าปี 2560 และได้รับ

พระราชทานถ้วยรางวัลจากพระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกติยิาภา จดั

โดยศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 

2560
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นายวันชัย ชัยชูชนะภัย และ นางสาวณิชกานต์  

พงษ์เจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาที

สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จัด

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทน

ประเทศไทยใน AICHR และได้เป็นตัวแทนเยาวชน

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับ

เยาวชนอาเซียน 2560 (AICHR Youth Debate on 

Human Rights 2017) โดยมีตัวแทนเยาวชนผู้เข้า

แข่งขันทั้งหมด จาก 10 ประเทศอาเซียน ระหว่าง

วันที่ 4-6 กันยายน 2560

นางสาวภรภัทร ศรีนพนิคม 

นางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงษ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทภาษาอังกฤษ และได้

รับพระราชทานถ้ายรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการแข่งขันโครงการ 

ทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 

ระหว่างประเทศกลาง ประจ�าปี 2560 (CIPIT  

Court Young Ambassador Award 2017) จาก 

กรมทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง ร่วมกบั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ เมือ่วันที ่24 สงิหาคม 

2560

นายโกมินทร์ ยศสาย

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ“ เด็กและเยาวชนดีเด่น

จังหวัดล�าปาง ประจ�าปี 2560” สาขากฎหมายและ

การป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เนื่องใน

วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดล�าปาง ประจ�าปี 2560  

ซึ่ งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดล�าปาง 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ณ ริมน�้าวัง บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย จ.ล�าปาง  

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 256020



นางสาวอคิราภ์ มนัสเกียรติติกุล

นางสาวโฮตารุ โตกุนากะ

นายยศภัทร เถาว์หิรัญ 

นางสาวนันทภรณ์ สุวรรณทัต

นายวันชัย ชัยชูชนะภัย

เข ้าร ่วมการแข ่งขันในรายการ Tun Suffian 

International Human Rights Law Moot Court 

Competition 2017 ณ University of Malaya 

ประเทศมาเลเซีย และได้รับรางวัล รางวัล Best 

Memorials เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
นางสาวกมลชนก เอื้อทาน 
นายธนวีร์ นิยมทรัพย์ 
นายสุรเกียรติ นวลยานัส
เข ้าร ่วมการแข ่งขันการตอบป ัญหากฎหมาย 
ทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือกส่วน
ภูมภิาค) เนือ่งในวันรพี จดัโดยส�านกังานศาลยุติธรรม 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2560

นางสาวทิชา อึ้งบริบูรณ์ไพศาล

นางสาวนันทนัท ถวิลอนุสรณ์

นางสาวหทัยวัลลภ์ มานูเจริญพร

นางสาวรุ้งเพชร แป้นเพชร

นายปิยวัฒน์ สังข์ศิลป์ไชย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน  

Asia WTO Moot Court & Trade Forum 2017  

ซึ่งจัดขึ้นโดย Seoul National University ประเทศ

เกาหลีใต้ โดยความร่วมมือกับองค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO) วันที่ 28 

สิงหาคม 2560

นางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงส์ และนางสาวภรภัทร  
ศรีนพนิคม ได ้รับรางวัลชนะเลิศการแข ่งขัน
แถลงการณ์ด้วยวาจาในศาล โครงการทูตเยาวชน 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
ประเทศกลางประจ�าปี 2560 หรือ CIPIT Court 
Young Ambassador Award 2017 วนัที ่24 สงิหาคม 
2560
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ศิษย์เก่ำ

นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ได้รับรางวัล Lawyers 

for Lawyers Award 2017 จากองค์การ Lawyers for 

Lawyers ซึ่งเป็นองค์การด้านสิทธิพลเมือง ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดย

นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ เป็นผู้หญิงไทยคนแรก

ที่ได้รับรางวัลนี้

นางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ และนายวันชัย ชัยชูชนะภัย เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที

สิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน 2560 (AICHR Youth Debate on Human Rights 

2017) จัดโดยคณะนิติศาสสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการ

ระหว่างรัฐบาลอาเซียนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ US Progress  

โดยนางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ ซึ่งเข้าแข่งขันในประเด็น Environmental damage 

should be treated as human right violation ร่วมกับเยาวชนจากเมียนมาร์ กัมพูชา 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ได้รับรางวัล Best Speaker ของกลุ่มนี้ เมื่อวันที่ 6 

กันยายน 256122



คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นท�าตามพันธกิจด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จึงได้เปิดหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศ ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญำตรี
• หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

เปิดสอนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์  

ศูนย์รังสิต และศูนย์ล�าปาง

หลักสูตร
ที่เปิดสอน
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 8 สาขาวิชา

 - สาขากฎหมายอาญา

 - สาขากฎหมายเอกชน

 - สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

 - สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - สาขากฎหมายธุรกิจ

 - สาขากฎหมายภาษี

 - สาขากฎหมายมหาชน

 - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

• หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

• หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารกระบวนการยตุธิรรม

หลักสูตรที่มีควำมร่วมมือ
• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้า

ระหว่างประเทศ

ผู้ส�าเร็จการศึกษา

หลักสูตรนำนำชำติ
• หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  

(หลักสูตรนานาชาติ)

• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  

(ภาคภาษาอังกฤษ)

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559

• ปริญญาตรี จ�านวน 774 คน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน จ�านวน 55 คน

• ปริญญาโท จ�านวน 200 คน

• ปริญญาเอก จ�านวน 5 คน
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โครงกำรบริกำรวิชำกำร (หลักสูตรอบรมระยะสั้น)
• โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา  

รุ่นที่ 11 (ตุลาคม 2559) 

รุ่นที่ 12 (27-31 มีนาคม 2560)

• โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 

  รุ่นที่ 43 (24 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2560)

  รุ่นที่ 44 (2 ตุลาคม 2559 - 13 มกราคม 2560)

• โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย  

รุ่นที่ 10 (5 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2560)

• โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร  

รุ่นที่ 4 (19 สิงหาคม - 4 พฤศจิกายน 2560)

การจัดอบรมให้หน่วยงานภายนอกคณะนิติศาสตร์

• โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการในต�าแหน่งนิติกร

ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ”  

รุ่นที่ 1 (27 กันยายน 2559 - 8 กุมภาพันธ์ 2560)

• โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองให้แก่

บุคลากรของส�านักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(20 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2560)

• โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น”  

ให้แก่ข้าราชการกรมธนารักษ์ 

 รุ่นที่ 16 (24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560)

 รุ่นที่ 17 (15 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)
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ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยภายใน จ�ำนวน 17 โครงกำร
 1. เรื่อง “The Doctrine of Good Faith in Scots Law and Thai Law: 

Comparative Perspectives” โดย อ.ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

 2. เรื่อง “การด�าเนินคดีแบบกลุ่ม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย

และกฎหมายของสาธารณรฐัฝรัง่เศส” โดย ศ.ดร. นนทวัชร์ นวตระกลู

พิสุทธิ์

 3. เรื่อง “นิยามของสิทธิมนุษยชนกับอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” โดย 

ผศ.อานนท์ มาเม้า

 4. เรื่อง “การยกเลิกหลักการย้อนหลัง (Renvoi) ในการขัดกันแห่ง

กฎหมาย: ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ” โดย อ.ดร.

กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

 5. เรื่อง “Theoretical Framework of Thai and Scots Contract Law: 

Comparative Perspectives” โดย อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

 6. เรื่อง “ป ัญหาการแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินเป ็นเงินไทย

ตามกฎหมายขนส่งรูปแบบต่างๆ และกฎหมายพาณิชย์นาวีของ

ประเทศไทย” โดย ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

 7. เรื่อง “The Problem of Normative in the International legal 

System” โดย อ.ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

 8. เรือ่ง “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัสิทธิเหนอืท่าก๊าซในทะเลของ ปตท. 

พิจารณาตามแนวค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด” โดย ศ.ดร. 

สุรพล นิติไกรพจน์

คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนบัสนนุและจดัสรรงบประมาณ

ให้อาจารย์ประจ�าของคณะนิติศาสตร์จัดท�าวิจัยกับหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ ดังนี้
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 9. เรื่อง “มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงไซเบอร์: ศึกษา

ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ....” โดย ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

 10. เรื่อง “The Reception of Legal Positivism in Thai Legal System: 

A Historical and Analytical Perspective” โดย ศ.ดร. ประสิทธ์ิ  

ปิวาวัฒนพานิช

 11. เรื่อง “ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการทางสายตาใน

ประเทศไทย” โดย อ.ปทิตตา ไชยปาน

 12. เรื่อง “The Preliminary Report on Access to Civil Justice in 

Thailand” โดย ผศ.ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์

 13. เรื่อง “การลดค่าเสียหายเพ่ือละเมิดโดยค�านึงความเป็นธรรม” โดย 

อ.เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม

 14. เรื่อง “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย: การ 

กลายพันธุ์ของความคิดทางรัฐธรรมนูญที่รับเข้าจากต่างประเทศ”  

โดย อ.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

 15. เรื่อง “The Implementation of Cash Courier Supervision in the 

Perspective of Anti Money Laundering: Comperative Studies 

Indonesian and Thai Law” โดย รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

 16. เรื่อง “Publishing Secrets: The Balance Between Secrecy and 

Press Freedom in the Jurisprudence of the European Court of 

Human Rights” โดย Dr.Lasse Schuldt 

 17. เรื่อง “The Dynamics of Law-Making for the Cosmetic Industry” 

โดย Dr.Anne Coulon-Rana

ผลงานวิจัยภายนอก จ�ำนวน 17 โครงกำร
 1. เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์และยกร่างระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ 

เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการท�าของ พ.ศ. ...”  

โดย ศ.ดร.สุรพล นติไิกรพจน์ ผศ.ดร.มนุนิทร์ พงศาปาน และ ผศ.ดร. 

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

 2. เรื่อง “การวิจัยและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ

และคล่องตัวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในฐานะหน่วยงานในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการ” โดย ศ.ดร. 

สุรพล นิติไกรพจน์

 3. เรื่อง “โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดท�าร่าง

กฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ” โดย ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 

อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.ภัทรพงษ์ 

แสงไกร และ อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ

 4. เรื่อง “โครงการฝึกอบรมกรอบแนวคิดพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับการส่ือสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม” โดย ศ.ดร.จตรุนต์ ถริะวัฒน์ อ.ดร.กมลวรรณ จรีวิศษิฎ์ อ.ดร.

กรศุทธ์ิ ขอพ่วงกลาง อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธ์ิกุล และ อ.จุฑามาศ  

ถิระวัฒน์

 5. เรื่อง “โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ศ.ณรงค์  

ใจหาญ และ ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

 6. เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและ 

ผู ้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในประชาคม

อาเซียน” โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
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 7. เรือ่ง “การพัฒนาแนวทางในการจดัท�าค�าพยานของศาลยติุธรรมเพ่ือให้

สอดคล้องกับกฎหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่” โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ 

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท และ ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

 8. เรื่อง “ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)“ โดย ผศ.ดร.เอกบุญ  

วงศ์สวัสดิ์กุล

 9. เรื่อง “โครงการวิจัยจ้างที่ปรึกษาและการจัดท�าหลักสูตร พร้อมทั้ง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพ่ือรองรับนโยบายดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกจิและสงัคม (Digital Economy) โดย ศ.ดร.จตรุนต์ ถริะวฒัน์ 

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช รศ.ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม อ.ดร.

กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อ.ภัทรพงษ์ แสงไกร 

และ อ.เมษปิติ พูลสวัสดิ์

 10. เรือ่ง “ฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบติังานบคุลากร

ท้องถิ่นหลักสูตร: อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่” โดย ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์

 11. เรื่อง “จัดท�ารายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้าน

การทรมานและปฏิบติัหรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอื

ทีย่�า่ยีศกัดิศ์ร ีฉบบัที ่2 (ระยะที ่1) โดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ และ ผศ.ดร. 

รณกรณ์ บุญมี 

 12. เรือ่ง “พัฒนาระบบสอบสวนในคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบและคดค้ีา

มนษุย์ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบญัญตัวิิธี

พิจารณาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. 2559 และ พระราชบญัญติั

วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 โดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ รศ.ดร. 

ปกป้อง ศรีสนิท และ ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์

 13. เรื่อง “การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจน�้าตาลทราย” โดย ศ.ดร. 

สหธน รัตนไพจิตร

 14. เรื่อง “โครงการการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจน�้ามันปาล์ม” โดย 

ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร

 15. เรื่อง “จ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบของแสตมป์

สรรพสามิต” โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

 16. เรื่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ (outbound 

tour)” โดย ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

17.  เรื่อง “แปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่และการจัดท�า 

ค�าอธิบายในแต่ละมาตรา” โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
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มหำวิทยำลัยคู่สัญญำในต่ำงประเทศ
• สหรัฐอเมริกา

1. University of Wisconsin Law School

2. Vanderbilt University

3. Indiana University

• สหราชอาณาจักร

1. University of Reading

2. Queen Mary University of London

3. University of Nottingham

4. University of Dundee

5. University of East Anglia

• สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. University of Franche-Comté
2. Aix-Marseille Université 

• เครือรัฐออสเตรเลีย

1. University of Sydney

2. University of New England

โครงการความร่วมมือกับต่างชาติ
นอกเหนือจากการท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติในระดับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังท�าความตกลงในระดับ 

คณะกับมหาวิทยาลัยต่างชาติและหน่วยงานภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างผู้น�าด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก

• สาธารณรัฐเกาหลี

1. Institute for Legal Studies, Younsei University Law School

2. Sogang University

• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1. University of Surabaya

2. University of Jember

3. Universtiy of Jambi

4. University of Bengkulu

• สาธารณรัฐสิงคโปร์

Asian Law Institute, National University of Singapore

• ประเทศไต้หวัน

College of Law, National Taiwan University

• ประเทศญี่ปุ่น

1. Doshisha University

2. Chuo University

3. Keio Law School
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หน่วยงำนภำยในประเทศ 
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

3. ธรรมนูญสภานิติศึกษา ระหว่างคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ส�านักงานศาลปกครอง

6. ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7. ส�านักงานศาลยุติธรรม

8. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  

ศาลล้มละลายกลาง 

9. ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

10. ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

11. ส�านักงานอัยการสูงสุด

12. ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับศูนย์กฎหมายสุขภาพ 

และจริยศาสตร์ 

13. ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะนติศิาสตร์จดังานบรกิารวชิาการแก่สังคมอย่างสม�า่เสมอ โดยสามารถ

แบ่งรูปแบบการจัดงานได้เป็นงานสัมมนาวิชาการ งานวารสารนิติศาสตร์ 

ต�าราและเอกสารประกอบการสอน และงานของศูนย์กฎหมายและสถาบัน

กฎหมายที่อยู่ภายใต้คณะนิติศาสตร์

งำนสัมมนำวิชำกำร
คณะนิติศาสตร์ด�าเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการอย่างสม�่าเสมอทั้งที ่

ท่าพระจนัทร์ รงัสิต และล�าปาง นอกจากนี้ในหลายๆ งานยังมกีารถ่ายทอด

สดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ไม่สะดวกเดินทางมา

ร่วมงาน บางส่วนของงานสัมมนาวิชาการที่จัดในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 

2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. โครงการความร่วมมือ

• การประชมุวิชาการระดบัชาติ ธรรมศาสตร์-นติิพัฒน์ ครัง้ที ่2 จดัโดยคณะ

นิติศาสตร์ มธ. และคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

• โครงการสัมมนาทางวิชาการตามความร่วมมอืทางวิชาการคณะนติศิาสตร์ 

มธ. ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานศาล

ปกครอง และส�านักงานอัยการสูงสุด ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 

2560

2. งานร�าลึกและเชิดชูครูกฎหมาย

• โครงการงานวิชาการร�าลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์

ธรรมศาสตร์ ชุด ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

• โครงการงานเชิดชูครูกฎหมาย ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร วันที่ 24 มกราคม 

2560

• โครงการเชิดชูครูกฎหมาย ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

• โครงการเชิดชูครูกฎหมาย ศ.ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช วันที่ 26 พฤษภาคม 

2560

• โครงการเชิดชูครูกฎหมาย ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย วันที่ 22 เมษายน 2560

• โครงการเชิดชูครูกฎหมาย ศ.ไพโรจน์ ชัยนาม วันที่ 24 มิถุนายน 2560

• โครงการเชิดชูครูกฎหมาย รศ.สุธีร์ ศุภนิตย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
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3. นิติวิพากษ์โครงการงานวิชาการนิติ-วิพากษ์ ปาฐกถานิติศาสตร์ 

ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

• ครั้งที่ 1 เรื่อง “ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม (Miscarriage of 

Justice): ปัญหาและทางออก” วันที่ 27 มกราคม 2560 

• คร้ังท่ี 2 เรือ่ง “อตัราดอกเบีย้ตามกฎหมาย: ซ�า้เตมิหรือคุ้มครอง มมุมอง

ที่รอบด้าน” วันที่ 24 มีนาคม 2560

• ครั้งที่ 3 เรื่อง “ฉลากข้อมูลโภชนาการ ภาระข้างขวด หรือประโยชน์ของ

ผู้บริโภค” วันที่ 28 เมษายน 2560

• ครั้งที่ 4 เรื่อง “การฟื้นฟูกิจการ SMEs ทางออกของปัญหาหรือปัญหา

ของทางออก” วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

• คร้ังที ่5 เรือ่ง “บทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” วันที่ 5 มิถุนายน 2560

• ครั้งที่ 6 เรื่อง “มองรอบด้าน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เหมาะสม

หรอืล้าสมยั ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจินวัตกรรม” วนัที ่6 กรกฎาคม 2560

4. บริการสังคม

• โครงการเรื่อง “กระท่อม กัญชา คือพืชยา ไม่ควรเป็นยาเสพติด” วันที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการเรื่อง “แค่ต่างเพศ ต้องต่างหอ?: ประเด็นทางกฎหมายในการ

บังคับใช้ พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการเสวนา หวัข้อ “ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการรักษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์: ความเป็นมา หลักการ และข้อความพิจารณา”  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการเสวนา หวัข้อ “การเปล่ียนแปลงทีส่�าคญัขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ ภายใต้ร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย” วันที ่27 มนีาคม 

2560

• โครงการสัมมนาเรื่อง “อนาคตเด็กไทย กับ กยศ.ยุคใหม่” วันที่ 27 

เมษายน 2560

• โครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาล

เมืองท่าโขลงและเทศบาลนครรังสิต ประจ�าปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-

19 พฤษภาคม 2560

5. ศูนย์กฎหมาย

• โครงการเรื่อง “นโยบายภาษีทรัมป์ต่อประเทศไทย” วันที่ 22 มิถุนายน 

2560

• งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

นโยบายเพ่ือจดัการคนไร้รฐัไร้สัญชาตผิูอ้พยพแห่งทศวรรษ: ศกึษาเปรยีบ

เทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น” วันที่ 19 กันยายน 2559

• การเสวนาในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 กับสังคมผู้สูงอายุ” วันที่ 31 ตุลาคม 

2560

• การสัมมนาระดมความคดิเหน็เรือ่ง “ผลกระทบการเข้าเป็นภาคอีนสัุญญา

มอนทริออล 1999” (การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ) วันที่ 2 

ตุลาคม 2560
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โครงกำรวำรสำรนิติศำสตร์
• คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์วารสารนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้

ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ ซึ่ง

มีเนื้อหาสาระท่ีน่าสนใจ และมีคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในรูป

แบบของวารสารวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั้งภายใน

และภายนอกสามารถน�าเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่สู่

สาธารณะได้อีกด้วย ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน

มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ฉบับที่ 4 เดือน

ธันวาคม 

 ทั้งนี้ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวารสารที่ผ่าน 

การรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2

โครงกำรต�ำรำและเอกสำรประกอบกำรสอน
• คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการผลิตเอกสาร 

ทางวิชาการภายใต้การจัดการของโครงการต�าราและเอกสารประกอบ

การสอน เอกสารทางวิชาการที่ผลิตขึ้นอยู่ในลักษณะต่างๆ ทั้งหนังสือ 

ต�ารา เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน และในปี พ.ศ. 2560 

โครงการต�าราฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ ดังนี้

 1. เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

 2. เรื่อง ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  

ของ ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

 3. เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  

ของ ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
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 4. เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม

 5. เรื่อง ค�าอธิบายกฎหมายรับขนทางอากาศ  

ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

 6. เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ: การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ  

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล

 7. เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ  

ของ ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

 8.  เรื่อง กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย  

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

 9. เรื่อง กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ: ข้อคิดและประสบการณ์

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส 

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

 10. เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด  

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

 11. เรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  

ของ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
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ศูนย์ศึกษำกฎหมำยเฉพำะทำง
• ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส

• ศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น

• ศูนย์ศึกษากฎหมายเยอรมัน

• ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล 

เยอรมันอุษาคเนย์ (CPG)

• สถาบันฝึกอบรมกฎหมายและธุรกิจระหว่างประเทศ

• สถาบันกฎหมายภาษี

• สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
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กำรช่วยเหลือพัฒนำสังคม
การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม คือ พันธกจิหนึง่ทีส่�าคัญของมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากเป็น 

พันธกิจที่ก่อให้ประโยชน์อย่างยิ่ง และในส่วนของคณะนิติศาสตร์ก็ม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวเช่นกัน ทั้งในการ

ด�าเนนิการร่วมกบัมหาวิทยาลยัและด�าเนนิการในนามของคณะนติศิาสตร์เอง  

ซึง่ได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี โดยมวัีตถปุระสงค์หลกัเพ่ือส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตของชุมชน ดังนี้

• โครงการอบรมกฎหมายและการให้บริการแก่ผู ้ สูงอายุในชุมชน

เทศบาลเมืองท่าโขลงและเทศบาลนครรังสิต ตามความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเทศบาลนครรังสิต เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รอบ

นอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัด

โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม คอืกลุม่ผูสู้งอายุในพ้ืนทีเ่ทศบาลเมอืง

ท่าโขลงและเทศบาลนครรงัสิต การจดัโครงการดังกล่าวมคีวามมุง่หมาย

ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์ กล่าวคือ ผู้เข้ารับการอบรมได้

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อกฎหมายต่างๆ ตลอดจนสิทธิและสวัสดิการ

ทีผู่สู้งอายุควรจะได้รบั สามารถน�าความรูก้ฎหมายไปเผยแพร่ต่อผูอ้ืน่ได้ 

ท�าให้ชมุชนมคุีณภาพชวิีตและมคีวามเข้มแขง็ ตลอดจนเกดิความสัมพันธ์ 

ความรัก ความสามัคคีระหว่างอาจารย์ ที่ปรึกษากฎหมาย วิทยากร  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม
• โครงการวันไหว้ครู วันที่ 25 สิงหาคม 2559

• โครงการวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

• โครงการนิติ-ธรรมะ (วันมาฆบูชา) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการนิติ-ธรรมะ (เวียนเทียน) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 30 มีนาคม 2560

• โครงการวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2560

• โครงการรดน�้าด�าหัวเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 4 เมษายน 2560
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เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ได้จัด

โครงการเสริมต่างๆ อาทิ

1. คุณธรรม จริยธรรม
• โครงการวันไหว้ครู วันที่ 25 สิงหคม 2559

• โครงการนิติ-ธรรมะ (วันมาฆบูชา) วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการนิติ-ธรรมะ (เวียนเทียน) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 30 มีนาคม 2560

• โครงงานรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2560

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
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กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 2. ความรู้
• โครงการศึกษาและดูงาน น. 319 วันที่ 7 กันยายน 2559

• โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงาน วันที่ 11 กันยายน 2559

• โครงการแนะแนวการศึกษาและการท�างาน (เนติบัณฑิต)  

วันที่ 18 ตุลาคม 2559

• โครงการแนะแนวการศึกษาและการท�างาน หัวข้อ เส้นทางการท�างาน

ในองค์การระหว่างประเทศ..นักกฎหมายท�างานในสหประชาชาติ (UN)  

ได้ไหม ..ภาษาต้องดีเยี่ยมจริงเหรอ? วันที่ 22 มกราคม 2560

• โครงการนิติวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

• กจิกรรมดงูานนอกสถานที ่ครัง้ที ่2 (Academic visit 2)  ณ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ DSI วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

• แนะแนวการท�างานและการศึกษาต่อ “ที่ปรึกษากฎหมาย (Law Firm)” 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร Smart Professional Image By John 

Robert Power วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560

• แนะแนวการท�างานและการศึกษาต่อ “นักกฎหมายในงานด้าน 

สิทธิมนุษยชน” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่มกิจกรรมเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) 

ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

• กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 (Academic visit 3) ส�านักงาน

กฎหมายระหว่างประเทศ Clifford Chance วันที่ 7 มีนาคม 2560

• แนะแนวการท�างานและการศกึษาต่อ “เทคนคิการสมคัรงานด้านกฎหมาย

และการวางแผนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ“ วันที่ 11 มีนาคม 2560

• โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษากฎหมายมืออาชีพ 

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560

• โครงการแนะแนวการสอบสัมภาษณ์ส�าหรับการฝึกงาน  

(Mock Interview) วันที่ 23 กันยายน 2560

• โครงการศึกษาและดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์พิสูจน ์

หลักฐาน 5 ณ จังหวัดล�าปาง วันที่ 6 ตุลาคม 2560

• โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่มกิจกรรม (ค.พ.น.) ภาค 1/2560 

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

• โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น ณ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 8-10 กันยายน 2560  

ของนักศึกษากฎหมายมหาชน

• โครงการดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ของนักศึกษาสาขาวิชา

กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• โครงการอบรมการบรหิารจดัการวทิยานพินธ์ (MyCat) ส�าหรบันกัศกึษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

• โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2559 

วันที่ 25 มีนาคม 2560

• โครงการอบรมการใช้ภาษากฎหมายไทย ประจ�าปีการศึกษา 2559  

วันที่ 25 มีนาคม 2560
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• โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Digital Economy and the 

protection of Algorithms: IP Law และ The Ambush Marketing: The 

Example of Sport” ของ Professor Jean Pierre Gasnier และ Asst.Prof. 

Dr.Claude-Alberic MAETZ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 

221 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มธ.

• โครงการอบรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU E-Thesis ส�าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

• โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมายภายใน

ประเทศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

• โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รู้เท่าทันธุรกิจแชร์ลูกโซ่ทาง

อิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

• โครงการสัมมนา เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์”  

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  

จังหวัดนครนายก 

3. ทักษะทางปัญญา 
• โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

• โครงการเสริมทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย  

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2559

• โครงการเสริมทักษะการเขียนข้อสอบทางกฎหมาย  

(ท�าอย่างไรให้ผ่านแพ่ง) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

• โครงการกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนข้อสอบกฎหมาย (Mock Exam) 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

• โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบหลักสูตรใบอนุญาต 

ว่าความของสภาทนายความ วันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2560

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
• โครงการร้องเพลงประสานเสียง: รับเพื่อนใหม่  

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559

• โครงการ Pre-camp เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

วันที่ 16 สิงหาคม-23 ตุลาคม 2559

• โครงการประกวดโต๊ะกลุ่ม วันที่ 12-23 กันยายน 2559

• ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุธ จ.สระบุรี 

วันที่ 16-18 กันยายน 2559

• โครงการค่ายนกักฎหมายรุน่ใหม่ ครัง้ที ่1 ณ มวกเหล็กแคมป้ิง จ.สระบรุี 

วันที่ 16-18 กันยายน 2559

• โครงการ Law TU Back to School โดยจัดร่วมกับโครงการ 30 ปี Legal 

Club@Rangsit ครั้งที่ 1 “White Reception“ วันที่ 21 กันยายน 2559

• โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่มกิจกรรมเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) 

วันที่ 23 กันยายน 2559

• โครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.แม่เมาะ 

จ.ล�าปาง วันที่ 23-25 กันยายน 2559

• โครงการค่ายนักกฎหมาย ณ ศูนย์งานด้านส่ือสารองค์การและชุมชน

สัมพันธ์ อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง วันที่ 23-25 กันยายน 2559

• โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทเดือนตุลาคม ณ โรงเรียนบ้านเวฬุวัน  

ม.12 บ้านกลอโต๊ะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

วันที่ 7-17 ตุลาคม 2559
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• โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง วันที่ 30 ตุลาคม 2559

• ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ หมู่บ้านปู่ดู่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.น่าน วันที่ 27 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560

• โครงการนติิศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรนานาชาติ) ได้เข้าร่วมกจิกรรมค่าย

อาสา ณ อ�าเภอแม่ลาน้อย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน วันที ่2-14 มกราคม 2560

• โครงการค่ายกึง่สร้างกึง่ชมุชนสัมพันธ์ ณ โรงเรยีนบ้านนาบง อ.บ่อเกลอื 

จ.น่าน วันที่ 21-28 มกราคม 2560

• โครงการนิติสัมพันธ์ จุฬา-ธรรมศาสตร์ วันที่ 26 มกราคม 2560

• โครงการค่ายอาสาพัฒนาและสัมพันธ์ชมุชนเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศนูย์การ

เรยีนชมุชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยง ูต.เมอืงคอง อ.เชยีงดาว 

จ.เชียงใหม่ วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งชุมชนสัมพันธ์ ณ บ้านทุ่งฮ้าง 

อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการ LL.B เลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์ Shinichi Ago และนักศึกษา

จาก Ritsumeikan University (Japan) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

• กิจกรรม LL.B Friendship Tour 2017 ณ โรงแรมแมนติก รีสอร์ท  

เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560

• โครงการนิติสัมพันธ์ “กิจกรรม LAW TU ALL CAMPUS” 

วันที่ 1-2 เมษายน 2560

• กิจกรรมแรกพบ LL.B ให้กับนักศึกษาปี 1 ณ คณะนิติศาสตร์  

มธ.ท่าพระจันทร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

• โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือสานต่อความร่วมมือระหว่าง

อาจารย์และผู้ปกครอง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2560

• โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

• ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เดอืนตลุา ณ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านห้วยระพริง้ 

ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

• โครงการจุลสาร TUgether

 โครงการจุลสารคณะนิติศาสตร์ “TUgether” เป็นโครงการที่เป็น 

สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนเป็น

ส่ือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ 

ศูนย์ล�าปาง อีกทั้งยังเป็นส่ือกลางในการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางกฎหมายหรือความรู้ทางด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ 

ผ่าน Facebook ชื่อ TUgether
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หนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการสร้างบัณฑิตทางนิติศาสตร์และการลดความ 

เหล่ือมล�า้ทางโอกาสในการศึกษา คือ การสนบัสนนุทางการเงนิแก่นกัศึกษา 

ทั้งในด้านค่าเทอม เงินสนับสนุนในการท�ากิจกรรม หรือเงินสนับสนุน

ด้านต�ารา คณะนิติศาสตร์ได้รับความช่วยเหลือทั้งจากศิษย์เก่าและบุคคล 

ที่เห็นความส�าคัญของพันธกิจเหล่านี้ผ่านการบริจาคให้ทุนการศึกษาและ 

กองทุนนิติธรรมพัฒน์ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 มีผู้มอบทุนสนับสนุนดังนี้

1. ทุนศิษย์เก่า “รุ่นเสือกึ่งศตวรรษ” 10,000 บาท

2. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 120,000 บาท

3. Sutthi  Na Nakhon  Foundation Schoarships 200,000 บาท

4. Financial Aid Scholarship 195,000 บาท 

5. Kemchai Rasanon Foundation Schoarships 100,000 บาท

6. Pathum Sinha Schoarships 40,000 บาท

7. Teeya Phaiboon Co., Ltd. Schoarships 220,000 บาท

8. TU LAW Financial Aid Scholarships 290,000 บาท 

9. Baker & McKenzie Co., Ltd. Schoarships 80,000 บาท

10. อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ 100,000 บาท

11. ทุนการศึกษาบริษัทติยะไพบูลย์ จ�ากัด 60,000 บาท

ทุนการศึกษาและกองทุน  
นิติธรรมพัฒน์

พิธีรับมอบเงินแก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ ผู้ก่อตั้ง

และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด และ

เป็นอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ ได้มอบเงินให้แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์ 

จ�านวน 100,000 บาท โดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ 

เป็นผูร้บัมอบ โดยม ีรศ.ดร.ปกป้อง ศรสีนทิ รองคณบดฝ่ีายวิจยัและวางแผน 

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา และนางสาว

ปราณี กุรุพินฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบด้วย42



พิธีมอบทุนกำรศึกษำบริษัทติยะไพบูลย์ จ�ำกัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต  

คณบด ีคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้มอบทุนการศึกษาบริษัทติยะไพบูลย์ จ�ากัด  

ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จ�านวน 2 ทุน

เจ้าของทุนได้แก่ คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง 

(ที่ส่ีจากซ้าย) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

รุ่น 39 โดยทุนดังกล่าวเริ่มให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2558 ภายใต้การแนะน�าของคณุวาสนา เอกจรยิกร  

(ที่สามจากซ้าย) นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

พิเศษ คณะนิติศาสตร์

เจ้าของทุนประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จ�านวน 2 ทุน โดย

จะมอบให้ปีละ 60,000 บาท จนกว่าจะส�าเร็จ 

การศึกษา โดยมอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

จ�านวน 1 ทุน และชั้นปีอื่นๆ อีก 1 ทุน

นางสาวอินทิรา แก้วอาจ (ขวาในภาพ) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการรับทุนต่อเนื่อง

นางสาวสาวิตรี แก้วขันที นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ขวา

ในภาพ) ซึ่งเป็นการรับทุนครั้งแรก แทนผู้ได้รับ

ทุนคนเดิมซึ่งส�าเร็จการศึกษาแล้ว
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• โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการท�างาน กิจกรรมกบนอกกะลา โดย

ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วันที ่25 กมุภาพันธ์ 2560 

ณ มธ.ศูนย์ล�าปาง

  ลักษณะโครงการฯ เป็นการเล่าถึงการสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ 

การเตรียมตัวในการท�างานหรือศึกษาต่อ และแลกเปล่ียนประสบการณ์

ท�างานและแนะน�าการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน�า

ไปใช้วางแผน การตั้งเป้าหมายในชีวิตต่อไปหลังจบการศึกษา โดยศิษย์เก่า 

ดังนี้  

 1. นายภาคภูมิ พองชัยภูมิ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

 2. นายชยพล กมลรัตนา ทนายความ

 3. นายเคารพ ลอยทอง พนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กิจกรรมศิษย์เก่า
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ศูนย์นิติศาสตร์หรือส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ศูนย์นิติศาสตร์หรือส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มี

วัตถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรูท้างด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ช่วยเหลอื

ประชาชนทางกฎหมายและอรรถคดี ด�าเนนิการฝึกอบรมให้นกัศกึษามทีกัษะ

ความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย อบรมจริยธรรม และคุณธรรม ใน

การประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย ทั้งอบรมปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึง

ภาระหน้าที่ประการส�าคัญที่จะสร้างความเป็นธรรมในสังคมต่อไป

ปัจจุบันศูนย์นิติศาสตร์มีกิจกรรมที่ส�าคัญ 5 ประการ คือ

1. การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางด้านกฎหมาย ในข้อพิพาท

หรือคดีที่ข้อเท็จจริงมีแนวทางจะให้ความช่วยเหลือได้

2. โครงการเสริมสร้างทักษะภาคปฏิบัติในงานวิชาชีพกฎหมายของ

นักศึกษา

3. โครงการเสวนาทางวิชาการและจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายส�าหรับ

ประชาชน

4. โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน

ในชนบท

5. จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน และปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนัก

ถึงภารกิจหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายในชีวิตประจ�าวันแก่ประชาชนและ

ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไป ให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิ

และหน้าที่ทางกฎหมายของตนเอง สนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคม

ได้รับความเป็นธรรม ได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และเพื่อส่งเสริม

การศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายให้แก่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภารกิจ

หน้าที่ที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนของศูนย์

นิติศาสตร์ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความ

เป็นธรรมทางด้านกฎหมาย โดยจะมทีนายความ ผูท้รงคณุวฒุ ิอาจารย์และ

นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นบุคลากรประจ�าคอยให้บริการ หากเป็น 

ผู ้มีฐานะยากจน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่มีส่วนร่วมในการกระท�า 

ความผดิ รปูคดทีัง้ข้อกฎหมายและข้อเทจ็จรงิมทีางทีจ่ะให้ความช่วยเหลือได้ 

ทางส�านกังานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนจะจดัทนายความ

เข้าช่วยเหลือโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายในการว่าความ ส�าหรบัประชาชนทีต้่องการ

ขอรับบริการ ติดต่อได้โดยตรงที่

ส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์

ศูนย์นิติศาสตร์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2613-2100 โทรสาร 0-2224-8106

ศูนย์รังสิต ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที ่99 หมู ่18 ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12121

โทร. 0-2696-5103 โทรสาร 0-2986-8305

ศูนย์ล�าปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง

เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนล�าปาง-เชียงใหม่ ต�าบลปงยางคก อ�าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล�าปาง โทร. 0-542-8705

ทางอินเทอร์เน็ตติดต่อได้ทางเว็บไซต์ http://www.tulawcenter.org/
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• โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  

โดยศูนย์นิติศาสตร์ มธ.

 - การให้ค�าปรึกษากฎหมาย (กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2560) 

  ทางโทรศัพท์

   ท่าพระจันทร์ จ�านวน 393 ราย ศูนย์รังสิต จ�านวน 46 ราย

  เดินทางมาด้วยตนเอง

   ท่าพระจันทร์ จ�านวน 335 ราย

   ศูนย์รังสิต จ�านวน 69 ราย

 - การขอความช่วยเหลือทางคดี

  ท่าพระจันทร์ จ�านวน 39 ราย 

  ศูนย์รังสิต จ�านวน 7 ราย  

• โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่าง 

วันที่ 9 ตุลาคม 2559-14 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดพะเยา จ�านวน 4 

พื้นที่ ดังนี้

1. หอประชุมเทศบาลต�าบลรวมใจพัฒนา หัวข้อ “รัฐธรรมนูญและ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น”

2. ส�านักงานเทศบาลต�าบลแม่กา หัวข้อ “กฎหมายอาญาและสิทธิของ

บุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

3. ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านถ�้า หัวข้อ “กฎหมายที่ดินและป่าไม้”

4. ห้องประชุมเทศบาลต�าบลท่าจ�าปี หัวข้อ “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในชีวิตประจ�าวัน”

• โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและคลินิก

กฎหมายเคลือ่นที ่ระหว่างวันที ่23 - 27 มกราคม 2560 ณ จงัหวัดล�าพูน 

จ�านวน 4 พื้นที่ ดังนี้

1. หอประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลทาขุมเงิน หัวข้อ “กฎหมาย

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”

2. หอประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลเวียงยอง หัวข้อ “กฎหมายอาญา

และสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

3. หอประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลต้นธง หัวข้อ “กฎหมายที่ดินและ

ป่าไม้”

4. หอประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลอุโมงค์ หัวข้อ “กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ในชีวิตประจ�าวัน”
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• โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในชนบท ระหว่างวันที่ 

13-16 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง จ�านวน 4 พื้นที่ ดังนี้

1. หอประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านเพ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญและ

การปกครองส่วนท้องถิ่น”

2. หอประชมุส�านกังานเทศบาลต�าบลเนนิฆ้อ หวัข้อ “กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ในชีวิตประจ�าวัน

3. หอประชุมส�านักงานเทศบาลบ้านฉาง หัวข้อ “กฎหมายที่ดินและ 

ป่าไม้”

4. หอประชมุส�านกังานเทศบาลต�าบลเมอืงแกลง หวัข้อ “กฎหมายอาญา

และสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

• โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในชนบท ระหว่างวันที่  

30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก จ�านวน 4 พื้นที่ 

ดังนี้

1. หอประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลบางกระทุ่ม หัวข้อ “การให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย”

2. หอประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลพลายชุมพล หัวข้อ “รัฐธรรมนูญ

และการปกครองส่วนท้องถิ่น”

3. หอประชมุส�านกังานเทศบาลต�าบลวังทอง หวัข้อ “กฎหมายอาญาและ

สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

4. หอประชมุส�านกังานเทศบาลต�าบลท่าทอง หวัข้อ “กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ในชีวิตประจ�าวัน” 

• กลุ่มนักศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ ศูนย์ล�าปาง (ก.ศ.ป.) ได้จัดโครงการ

ค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 

ต�าบลทุง่ผึง้ อ�าเภอแจ้ห่ม จงัหวัดล�าปาง เมือ่วันที ่7-11 กมุภาพันธ์ 2560
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สมาคมนิติศาสตร์
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อก�าเนิดมาจาก 

ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังร�าลึกถึง 

คณะนิติศาสตร์อยู่เสมอ แรกเริ่มใช้วิธีไปพบปะสังสรรค์และรับประทาน

อาหารร่วมกนั จนกระทัง่มสีมาชกิเพ่ิมมากขึน้ จงึต้องการสร้างกจิกรรมทีก่่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยเริ่มจากการจัดงาน “วันนิติศาสตร์” 

ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2508 และได้ด�าเนินการเป็นประจ�า 

ทุกปี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี 

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะนิติศาสตร์ และอีกส่วนหนึ่งน�าขึ้นทูลเกล้า

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือสมทบทุนในสาขานิติศาสตร์

ตามพระราชอัธยาศยั ซึ่งต่อมาได้มีการยกร่างระเบยีบข้อบังคบัของสมาคม

และจดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์”

นอกจากความต้องการให้สมาคมนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นสมาคมทางวิชาการนิติศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ก่อตั้งยังต้องการ

ให้เป็นศูนย์เผยแพร่ความคิดและวิชาการใหม่ทางนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะ

นิติศาสตร์อีกด้วย โดยมีภารกิจหลักอยู่ 2 ประการ คือ

1. สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสมาคมศิษย์เก่า 

ท�าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

2. สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป ็นสมาคม

นิติศาสตร์ทางวิชาการแห่งประเทศไทย โดยมีส่วนร่วมกับคณะนิติศาสตร์

อย่างใกล้ชิด ในด้านการส่งเสริม การค้นคว้าทางวิชาการและการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งติดต่อกับสมาคมทางวิชาการระหว่างประเทศที่

มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

วัตถุประสงค์สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ส่งเสรมิความเจรญิให้แก่คณะนติศิาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่วิทยาการในทางนิติศาสตร์ ระหว่าง

สมาชิกกับสมาคมหรือสถาบันทางกฎหมายทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ

3. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก

4. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างมวลสมาชิก

5. บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลสาธารณะ

6. ส่งเสริมการบันเทิง การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจของมวลสมาชิก

7. อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

8. สนบัสนนุและให้ความร่วมมอืกบันกัศกึษาและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 

เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 สมาคม

นติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดัประชมุ

ใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เชิญสมาชิกสมาคม 

เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสัมผัส พ่ึงประดิษฐ์ 

เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ท่าพระจันทร์)

แสดงความยินดีกับ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้ได้รับ

รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” 

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม- 

ศาสตร์ ขอแสดงความยินดกีบั นายมนสั แจ่มเวหา 

บรรณาธิการจลุสารสมาคม อดตีอธิบดกีรมบญัชี

กลาง ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 2518 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได ้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์  

“สังข์เงิน” ประเภทบุคคล ครั้งที่ 25 ประจ�าปี  

2559 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ ์แห ่ง

ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ 

อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

การด�าเนินงานของคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สมัยที่ 21

ร ่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าป ี

การศึกษา 2560 

วันที่  5 สิงหาคม 2560 นายสมัคร  

เชาวภานันท์ นายกสมาคม ร่วมงานปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ เพ่ือแนะน�า

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ 

อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เนติบัณฑิตยสภา

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีนั้น เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อปวงชน 

ชาวไทยอย่างมาก เพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่าน ทางเนติบัณฑิตยสภาจึงจัดให้มีการวางพวงมาลาถวายบังคม

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ

หน้าอาคารเนติบณัฑติยสภา ในวันที ่25 พฤศจกิายน 2560 ในการนี ้สมาคม

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายก

สมาคม พร้อมด้วย นายปรชีาพล หงษ์ทอง ได้ให้เกยีรติเข้าร่วมงานวางพวง

มาลาในวันและเวลาดังกล่าว

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์

เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

วันที่  7 สิงหาคม 2560 นายสมัคร  

เชาวภานันท์ นายกสมาคม สมัยที่ 21 พร้อมด้วย

กรรมการสมาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนสุาวรีย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธ์ิ พระบดิาแห่งกฎหมาย

ไทย ณ เนติบัณฑิตยสภา
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ศูนย์ท่าพระจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200

งานบริหาร 
โทร. 0-2613-2100 
โทรสาร 0-2224-9421

การเงิน 
โทร. 0-2613-2132 
โทรสาร 0-2222-0160

ปริญญาตรี ภาคค�่า 
โทร. 0-2613-2108 
โทรสาร 0-2222-0159

ปริญญาโท 
โทร. 0-2613-2123 
โทรสาร 0-2222-0159

หลักสูตรนานาชาติ 
โทร. 0-2613-2975 (LL.B.) 
โทร. 0-2613-2162 (LL.M.)

ศูนย์รังสิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12121

งานบริหารและธุรการ 
โทร. 0-2696-5104 
โทรสาร 0-2696-5104

วิชาการ (ปริญญาตรี ภาคปกติ) 
โทร. 0-2696-5405 
โทรสาร 0-2986-8304

ศูนย์ล�าปาง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
248 ม. 2 ถ.ล�าปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง 52190

ส�านักงานศูนย์ล�าปาง 
โทร. 0-5426-8705 
โทรสาร 0-5426-8705

ติดต่อคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

www.law.tu.ac.th
 facebook.com/tulaw
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