
 
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการสอบภาคฤดูร้อน และภาคแก้ตัว ปีการศึกษา 2563  

ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

-------------------------------------------------- 

  

 ตามที่คณะนิติศาสตร์ จัดให้มีการสอบภาคฤดูร้อน และภาคแก้ตัว ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 

กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง 

มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ข้อ 1 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2530 ข้อ 

14 ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ข้อ 14 คณะ

นิติศาสตร์จึงก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบภาคฤดูร้อนและภาคแก้ตัว ปีการศึกษา 2563 ของคณะ

นิติศาสตร์ ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยทุกหลักสูตร ดังนี้  

 

  วันและเวลาสอบภาคฤดูร้อนและภาคแก้ตัว 

1. ให้จัดสอบภาคฤดูร้อนตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ในตารางสอบภาคฤดูร้อนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

และสอบภาคแก้ตัวตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ก าหนดวัน เวลา และ

ลักษณะวิชาสอบแก้ตัว ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติและภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)  

 

การแจ้งข้อสอบ 

2. คณะนิติศาสตร์จะประกาศแจ้งข้อสอบซึ่งถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ pdf ให้นักศึกษาทราบผ่าน Google 

Classroom ของกลุ่มวิชา (section) ที่นักศึกษาลงทะเบียนเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

ทั้งนี้ Google Classroom ที่ใช้ในการแจ้งข้อสอบแก้ตัวจะเป็น Google Classroom เดียวกับที่นักศึกษาใช้

ในการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ส าหรับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน 

ในกรณีของนักศึกษาที่บกพร่องทางการมองเห็นซึ่งได้แจ้งข้อมูลกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการไว้ นักศึกษาจะ

ได้ข้อสอบซึ่งถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ doc ผ่านทางอีเมลที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการได้แจ้งคณะนิติศาสตร์ไว้ 

 

การท าค าตอบ  

3. ให้นักศึกษาท าข้อสอบ โดยวิธีการเขียน หรือพิมพ์ในกรณีที่เลือกใช้วิธีการเขียนให้นักศึกษาเขียนบน

กระดาษท่ีมีเส้นบรรทัด 

4. ในหัวกระดาษข้อสอบ นักศึกษาจะได้รับแจ้งเวลาสองช่วงได้แก่ 
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 4.1 เวลาท าค าตอบ นักศึกษาต้องท าค าตอบภายในเวลาท าค าตอบที่ก าหนดไว้ในหัวกระดาษข้อสอบ 

 4.2 เวลาส่งค าตอบ จะเป็นเวลา 60 นาทีหลังจากสิ้นสุดเวลาท าค าตอบ โดยห้ามไม่ให้นักศึกษาใช้

ช่วงเวลานี้ในการท าค าตอบ หากนักศึกษาใช้ช่วงเวลาส่งค าตอบมาท าค าตอบ และไม่สามารถส่งค าตอบ

ได้ภายในเวลาที่ก าหนด คณะนิติศาสตร์จะไม่ตรวจค าตอบของนักศึกษาในทุกกรณี 

5. ในกรณีของนักศึกษาที่บกพร่องทางการมองเห็นซึ่งได้แจ้งข้อมูลกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการไว้ 

นักศึกษาจะได้เวลาท าค าตอบเพิ่มข้ึนจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.1 ดังนี้ 

 5.1 กรณีเวลาท าค าตอบ 1 ชั่วโมง ให้เวลาท าค าตอบเพ่ิม 20 นาที 

 5.2 กรณีเวลาท าค าตอบ 1 ชั่วโมงครึ่ง ให้เวลาท าค าตอบเพิ่ม 30 นาที 

 5.3 กรณีเวลาท าค าตอบ 2 ชั่วโมง ให้เวลาท าค าตอบเพิ่ม 40 นาที 

 5.4 กรณีเวลาท าค าตอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง ให้เวลาท าค าตอบเพิ่ม 50 นาที 

 5.5 กรณีเวลาท าค าตอบตั้งแต่ 3 ชั่วโมงข้ึนไป ให้เวลาท าค าตอบเพิ่ม 60 นาที 

6. ห้ามนักศึกษาเขียนชื่อ ท าสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตนในค าตอบนอกเหนือจากเลขที่นั่งสอบและรหัส

นักศึกษา ในกระดาษค าตอบและชื่อไฟล์ค าตอบ   ทั้งนี้เว้นแต่กรณีชื่อของนักศึกษาที่ถูกเพ่ิมโดยอัตโนมัติลงในชื่อไฟล์ค าตอบ

ด้วยระบบ Google Forms 

7. ให้นักศึกษาเขียนหรือพิมพ์ เลขทะเบียนนักศึกษา ล าดับที่ของนักศึกษาตามที่ปรากฏในใบรายชื่อ 

(class list) รหัสวิชา เลขกลุ่มวิชา เลขข้อของค าถาม และเลขหน้าของค าตอบของค าถามนั้น ไว้ที่มุมขวาบนของ

กระดาษค าตอบทุกหน้า เช่น 6301610000 ล าดบัที ่100 วชิา น 111 กลุ่ม 040001 ข้อที่ 2 หน้า 1 

8. ในระหว่างท าการสอบ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบ ค าถามหรือค าสั่ง ให้นักศึกษาท า

ข้อสอบไปตามความเข้าใจของตน อย่างไรก็ตามหากข้อสงสัยเป็นอุปสรรคท าให้นักศึกษาไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาของข้อสอบ

ต่อไปได้ ให้นักศึกษาแจ้งข้อสงสัยดังกล่าวผ่านทางลิงก์ Google Forms ในวรรคสอง ซึ่งลิงก์ดังกล่าวจะปรากฏในส่วนท้ายของ

ข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชา โดยนักศึกษาต้องเข้าโดยใช้บัญชีอีเมล @dome.tu.ac.th เท่านั้น คณะนิติศาสตร์จะพิจารณาข้อสงสัย

ดังกล่าวโดยเร็ว แต่อาจพิจารณาไม่แก้ไขข้อสอบดังกล่าวก็ได้ หากเห็นว่าข้อสอบมีความชัดเจนดีอยู่ แล้ว ในกรณีที่มีการแก้ไข

ข้อสอบ คณะนิติศาสตร์จะประกาศแจ้งให้นักศึกษาทุกคนที่ท าข้อสอบดังกล่าวทราบโดยทั่วถึงกัน โดยใช้วิธีเดียวกันกับการแจ้ง

ข้อสอบในข้อ 2 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบ ค าถามหรือค าสั่งให้แจ้งที่ลิงก์ดังต่อไปนี้ 

 8.1 นักศึกษา ศูนย์รังสิต: https://forms.gle/mogwCr9gcXrddVMx7  

 8.2 นักศึกษา ศูนย์ล าปาง: https://forms.gle/StqibvTDz5VEBvph9  

 8.3 นักศึกษา ภาคบัณฑิต: https://forms.gle/mogwCr9gcXrddVMx7  

 

การส่งค าตอบ 

9. นักศึกษาที่เลือกท าค าตอบด้วยการเขียนให้สแกนหรือถ่ายรูปค าตอบ โดยภาพถ่ายหรือไฟล์สแกนจะต้อง

แสดงให้เห็นถึงค าตอบอย่างชัดเจน ในทุกกรณีทั้งการท าค าตอบด้วยการเขียนหรือพิมพ์ ผู้ตรวจจะตรวจค าตอบตามสภาพ

ความชัดเจนของค าตอบที่ปรากฏ 

https://forms.gle/mogwCr9gcXrddVMx7
https://forms.gle/StqibvTDz5VEBvph9
https://forms.gle/mogwCr9gcXrddVMx7
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10. นักศึกษาต้องส่งค าตอบโดยบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือรูปภาพ ผ่านทางลิงก์ Google Forms ที่ระบุไว้

ส่วนท้ายของข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชา โดยต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล @dome.ac.th ของตนเองเท่านั้น โดยนักศึกษา 

“ต้อง” ตั้งชื่อไฟล์แยกเป็นรายข้อโดยมีข้อความและล าดับดังนี้ เลขทะเบียนนักศึกษา ล าดับที่ของนักศึกษาตามที่ปรากฏในใบ

รายชื่อ (class list) รหัสวิชา เลขกลุ่มวิชา และเลขข้อของค าถาม เช่น 6301610000 ล าดับที่ 100 วิชา น 111 กลุ่ม 040001 

ข้อที่ 2.pdf หรือ 6301610000 ล าดับที่ 100 วิชา น 111 กลุ่ม 040001 ข้อที่ 2.jpg 

เฉพาะในกรณีของนักศึกษาที่บกพร่องทางการมองเห็นซึ่งได้แจ้งข้อมูลกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการไว้ ให้

นักศึกษาส่งค าตอบโดยบันทึกเป็นไฟล์ pdf และส่งมาท่ี tulawexam@gmail.com  

ค าตอบที่ส่งไปผิดกลุ่มวิชา หรือผิดช่องทางจะไม่ได้รับการตรวจไม่ว่ากรณีใด ๆ 

11. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาค าตอบและไฟล์ค าตอบก่อนที่จะส่งค าตอบเข้าระบบ 

นักศึกษาสามารถส่งค าตอบได้ “เพียงครั้งเดียว” ในระบบจะให้นักศึกษาส่งค าตอบแยกเป็นรายข้อ โดยแต่ละข้อจะส่งได้ไม่

เกิน 10 ไฟล์ และแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 100 MB  

เมื่อนักศึกษาส่งค าตอบแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขค าตอบ หรือแก้ไขไฟล์ได้ 

ภายในเวลาสามชั่วโมงหลังสอบเสร็จแต่ละวิชา คณะนิติศาสตร์จะประกาศข้อมูลการส่งค าตอบของนักศึกษา 

เรียงตามล าดับเวลาของการส่งค าตอบ ตามข้อมูลที่นักศึกษากรอกใน Google Forms ตามข้อ 10. ลงใน Google 

Classroomของกลุ่มวิชา ทั้งนี้ในการประกาศข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาค าตอบ หรือไฟล์ค าตอบ ซึ่ง

เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคแรก 

12. นักศึกษาต้องส่งค าตอบเข้าระบบตามข้อ 10 ให้ส าเร็จภายในเวลาส่งค าตอบตามข้อ 4.2 ค าตอบที่ส่ง

ล่าช้ากว่าก าหนดในทุกกรณีไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะถูกหักคะแนนตามสัดส่วนดังนี้ 

12.1  ส่งล่าช้ากว่าก าหนดไม่เกิน 10 นาที หักคะแนนร้อยละ 20 

12.2  ส่งล่าช้ากว่าก าหนดเกิน 10 นาที แต่ไม่เกิน 20 นาที หักคะแนนร้อยละ 30 

12.3  ส่งล่าช้ากว่าก าหนดเกิน 20 นาที หักคะแนนทั้งหมด 

13. เมื่อนักศึกษาส่งค าตอบผ่าน Google Forms ส าเร็จ นักศึกษาจะได้รับอีเมลตอบรับการส่งโดยอัตโนมัติ

ที่บัญชีอีเมลที่นักศึกษาพิมพ์ลงไปใน Google Forms นักศึกษาควรเก็บอีเมลตอบรับการส่งดังกล่าวเพ่ือใช้ยืนยันการส่งใน

อนาคต อย่างไรก็ตามอีเมลตอบรับการส่งดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานโดยเด็ดขาดว่านักศึกษาส่งค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาค าตอบ หรือไฟล์ค าตอบ 

 

การทุจริตการสอบ 

14. นักศึกษาต้องท าข้อสอบด้วยตนเองเท่านั้น การปรึกษาผู้อ่ืนไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการคัดลอก

ค าตอบของผู้อื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจ้างวานให้ผู้อ่ืนท าค าตอบส่วนหนึ่งส่วนใดของค าตอบแทน ถือเป็นการทุจริตการ

สอบ และเป็นการกระท าที่ผิดวินัยนักศึกษาร้ายแรง นักศึกษาจะถูกปรับตกในวิชาที่สอบ และถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

สถานหนัก 

15. ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่านักศึกษาไม่ได้ท าข้อสอบด้วยตนเองหรือมีการทุจริตในการสอบ คณะนิติศาสตร์

อาจจัดให้มีการทดสอบความรู้นักศึกษาคนดังกล่าวใหม่ ด้วยวิธีการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 

mailto:tulawexam@gmail.com
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การทดสอบการแจ้งข้อสอบ การท าค าตอบ และการส่งค าตอบ 

16. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการแจ้งข้อสอบ การท าค าตอบ และการส่งค าตอบ คณะนิติศาสตร์

จะโพสต์ข้อสอบทดลองระบบใน Google Classroom ของกลุ่มวิชาที่มีการสอบในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 

09.00 น. และเปิดระบบให้นักศึกษาทดลองส่งค าตอบ ส่งค าร้องต่าง ๆ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 17.00 

น. ในช่วงดังกล่าวคณะนิติศาสตร์แนะน าอย่างยิ่งให้นักศึกษาทดลองการเข้าถึงข้อสอบ ท าค าตอบ และส่งค าตอบตลอดจนส่ง

ค าร้องต่าง ๆ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์  พงศาปาน) 

   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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ตารางสอบ ภาคฤดูร้อน ชั้นปริญญาตรี 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต  ศูนย์ล าปาง และภาคบัณฑิต 

ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2563 

(หมายเหตุ นักศึกษาต้องเข้าสอบตาม Sec. ที่ลงทะเบียนเท่านั้น) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัน  เดือน  ป ี  เวลาเริ่มสอบ  ลักษณะวิชา  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่  29  กรกฎาคม  2564       เวลา 08.00 น. น.257 กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคม (หลักสูตร 56 และ 61) 

  Sec.812301 Sec.700001 
 

         น.318 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ (หลักสูตร 56 และ 61) 

  Sec.812301 Sec.700001 
   

  น.357 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร 56 และ 61) 

  Sec.812301 Sec.700001 
 

น.396 สิทธิมนุษยชน (หลักสูตร 56)  

Sec.812301/ Sec.700002  

หรือ น.396 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

  (หลักสูตร 61)  Sec.812301/ Sec.700002 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่  29  กรกฎาคม  2564        เวลา 13.00 น. น.279 สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ 

  (หลักสูตร 56 และ 61) Sec.598401 Sec.700001 
   

  น.317 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (หลักสูตร 56) 

  Sec.598401 Sec.700001  

  หรือ น.317 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและ 

  เยาวชน (หลักสูตร 61) Sec.598401 Sec.700001 
   

  น.319 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ (หลักสูตร 56  

  และ 61) Sec.598401 Sec.700001 
   

  น.336 กฎหมายภาษีอากร 1 (หลักสูตร 56) Sec.598401  

  Sec.700001  หรือ น.336 กฎหมายภาษีรายได้เบื้องต้น  

  (หลักสูตร 61) Sec.598401 Sec.700001 
   

  น.383 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี  

  (หลักสูตร 56 และ 61) Sec.598401 Sec.700001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วัน  เดือน  ป ี  เวลาเริ่มสอบ  ลักษณะวิชา  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่  29  กรกฎาคม  2564      เวลา 18.00 น.   น.445 กฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ ฟื้นฟูกิจการ 

  และล้มละลาย (หลักสูตร 56) Sec.000001 Sec.700001 

  หรือ น.445 กฎหมายล้มละลาย (หลักสูตร 61) Sec.990001/ 

  Sec.000001 Sec.700001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันศุกร์ที่  30  กรกฎาคม  2564      เวลา 08.00 น. น.268 กฎหมายอิสลาม (หลักสูตร 56 และ 61)  

  Sec.388301 Sec.700001 
 

น.316 สัมมนากฎหมายอาญา  (หลักสูตร 56) Sec.388301 

Sec.700001 หรือ น.316 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญา   

(หลักสูตร 61) Sec.388301 Sec.700001 
 

  น.348 กฎหมายพาณิชยนาวี (หลักสูตร 56 และ 61) 

  Sec.388301 Sec.700001 
 

  น.363 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  (หลักสูตร 56 และ 61) Sec.388301 Sec.700001 
 

  มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน Sec.388301 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันศุกร์ที่  30  กรกฎาคม  2564      เวลา 13.00 น. น.204 สัมมนากฎหมาแพ่ง 1 (หลักสูตร 56 และ 61)  

  Sec.824501 Sec.700001 

  น.277 สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี 

  (หลักสูตร 56 และ 61) Sec.824501 Sec.700001 

  น.314 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (หลักสูตร 56 และ 61) 

  Sec.824501 Sec.700001 

น.396 สิทธิมนุษยชน (หลักสูตร 56) Sec.824501/Sec.700001 

  หรือ น.396 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

  (หลักสูตร 61)  Sec.824501/ Sec.700001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันศุกร์ที่  30  กรกฎาคม  2564      เวลา 18.00 น. น.206 กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

  (หลักสูตร 61) Sec.990001 

  หรือ น.203 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

  (หลักสูตร 56) Sec.990001 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วัน  เดือน  ป ี  เวลาเริ่มสอบ  ลักษณะวิชา  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันเสาร์ที่  31  กรกฎาคม  2564      เวลา 13.00 น. น.314 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   

  (หลักสูตร 56 และ 61) Sec.990001 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


