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ประวัติความเปนมาของคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร

ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายคร้ังสําคัญยิ่งในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในครั้งนั้นไดเกิดแนวความคิด

ในการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นโดยมีเจาพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ 

(เมอรซิเออ กุสตาฟ โรแลง ยัคแมงส) ดุษฎีบัณฑิตดานกฎหมายจากประเทศ

เบลเยยีม ซึง่ดาํรงตาํแหนงทีป่รึกษาราชการแผนดนิไทยเปนผูถวายคาํแนะนาํ 

ตอมาเมื่อพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรี

ดิเรกฤทธิ์ ทรงสําเร็จการศึกษาดานกฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 

ประเทศอังกฤษ จึงไดทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมขึ้นอยาง

ไมเปนทางการเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2440

สวนการศึกษาวิชาการปกครองนัน้ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหวักไ็ดทรงจดัตัง้โรงเรยีนมหาดเล็กขึน้ในพระบรมมหาราชวงัเพือ่อบรม

บุตรหลานของขาราชสํานักใหเจนจัด ในระเบียบแบบแผนประเพณีราชการ 

เพือ่สงออกไปรบัราชการฝายปกครองตามหวับานหวัเมอืงตางพระเนตรพระกรรณ 

ตอมาในป พ.ศ. 2453 ในรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั

ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กข้ึนเปนโรงเรียน

ขาราชการพลเรือน พระราชทานนามวา “โรงเรียนขาราชการพลเรือนของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ขยายการศึกษาใหกวางขวางยิ่ง

ขึ้นกวาแตกอน และตอมาในป พ.ศ. 2459 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

จดัตัง้มหาวทิยาลยัขึน้ พระราชทานนามวา “จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย” เพือ่

เปนพระบรมราชานุสรณแดสมเด็จพระบรมชนกนาถ แบงการศึกษาออกเปน

แผนกๆ และใหโอนโรงเรียนขาราชการพลเรือนมาขึ้นอยู ในสังกัดของ
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สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญและสนใจ
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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- กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การศกึษาวชิากฎหมายและวชิาขาราชการพลเรือนหรือวชิา

รัฐประศาสนศาสตร หรือรัฐศาสตรในสมัยนั้นยังไมถึงข้ันปริญญา  

ผูทีศึ่กษาและสอบไลไดตามหลกัสตูรของโรงเรยีนกฎหมาย จะไดรบั

ประกาศนยีบตัรแสดงวิทยฐานะวาเปน “เนตบัิณฑติ” และผูทีศ่กึษา

และสอบไลไดตามหลักสูตรของแผนกวิชาขาราชการพลเรือน หรือ

รฐัประศาสนศาสตร หรอืรฐัศาสตรของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจะ

ไดรับประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะวาไดศึกษาและสอบไลได 

จบหลักสูตรแลวเทานั้น

ในป พ.ศ. 2476 ในรชักาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหวัไดมพีระบรมราชโองการดาํรสัเหนอืเกลาฯ ใหรวมโรงเรยีน

กฎหมายกับแผนกรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน 

พระราชทานนามใหมวา “คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร” สังกัดอยู

ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในป   พ.ศ. 2476 นั้นเอง โดยที่รัฐบาลในระบอบ

ประชาธิปไตยได พิจารณาเห็นว าควรจะจัดการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยใหเจริญทัดเทียมกับการศึกษาในนานาอารยประเทศ

เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษาวิทยาการอยางกวางขวางจนถึง

ปริญญาเอก อันเปนปริญญาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นอุดมศึกษา 

จะไดนาํเอาความรูไปใชใหเปนประโยชนแกชาติบานเมอืง รฐับาลจงึ

ไดจัดตัง้มหาวิทยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมอืงขึน้ โดยตราเปน

กฎหมายเรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร

และการเมอืง พุทธศกัราช 2476” โดยพระราชบญัญติัฉบบันีไ้ดโอน

คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร (โรงเรียนกฎหมายและโรงเรียน

ขาราชการพลเรือน) ซึ่งสังกัดในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยมารวมอยู

ในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง โดยมีศาสตราจารย 

ดร.ปรดี ี พนมยงค เปนผูประศาสนการในขณะนัน้มหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตรและการเมืองมีหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตร 

ธรรมศาสตรบัณฑิตคณะเดียว ซึ่งเนนหนักในวิชากฎหมายเปน 

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค เปนผูประศาสนการ ในขณะนั้น

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองมีหลักสูตรการศึกษา

ชั้นปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิตคณะเดียว ซึ่งเนนหนักในวิชา

กฎหมายเปน

สำขำวิชำที่เชี่ยวชำญและสนใจ
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- กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ
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กฎหมายเปนสวนใหญ ตอมา พ.ศ. 2492 ไดปรับปรุงการศึกษา

โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 คณะ ดังน้ัน ช่ือของ “คณะนิติศาสตร” 

จึงเริ่มขึ้นในปนั้นเอง
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รัฐประศาสนศาสตร หรือรัฐศาสตรในสมัยนั้นยังไมถึงข้ันปริญญา  

ผูทีศึ่กษาและสอบไลไดตามหลกัสตูรของโรงเรยีนกฎหมาย จะไดรบั

ประกาศนยีบตัรแสดงวิทยฐานะวาเปน “เนตบัิณฑติ” และผูทีศ่กึษา

และสอบไลไดตามหลักสูตรของแผนกวิชาขาราชการพลเรือน หรือ

รฐัประศาสนศาสตร หรอืรฐัศาสตรของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจะ

ไดรับประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะวาไดศึกษาและสอบไลได 

จบหลักสูตรแลวเทานั้น

ในป พ.ศ. 2476 ในรชักาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหวัไดมพีระบรมราชโองการดาํรสัเหนอืเกลาฯ ใหรวมโรงเรยีน

กฎหมายกับแผนกรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน 

พระราชทานนามใหมวา “คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร” สังกัดอยู

ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในป   พ.ศ. 2476 นั้นเอง โดยที่รัฐบาลในระบอบ

ประชาธิปไตยได พิจารณาเห็นว าควรจะจัดการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยใหเจริญทัดเทียมกับการศึกษาในนานาอารยประเทศ

เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษาวิทยาการอยางกวางขวางจนถึง

ปริญญาเอก อันเปนปริญญาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นอุดมศึกษา 

จะไดนาํเอาความรูไปใชใหเปนประโยชนแกชาตบิานเมอืง รัฐบาลจงึ
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กฎหมายเรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร

และการเมอืง พุทธศกัราช 2476” โดยพระราชบญัญติัฉบบันีไ้ดโอน

คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร (โรงเรียนกฎหมายและโรงเรียน

ขาราชการพลเรือน) ซึ่งสังกัดในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยมารวมอยู

ในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง โดยมีศาสตราจารย 

ดร.ปรดี ี พนมยงค เปนผูประศาสนการในขณะนัน้มหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตรและการเมืองมีหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

ธรรมศาสตรบัณฑิตคณะเดียว ซึ่งเนนหนักในวิชากฎหมายเปน 
กฎหมายเปนสวนใหญ ตอมา พ.ศ. 2492 ไดปรับปรุงการศึกษา

โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 คณะ ดังน้ัน ช่ือของ “คณะนิติศาสตร” 

จึงเริ่มขึ้นในปนั้นเอง
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คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมาย 

มหาชน และในปการศึกษา 2554 ทางคณะนิตศิาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

นิติเศรษฐศาสตรก า

มหาชน และในปการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการคา

ระหวางประเทศข้ึน

คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมาย

มหาชน และในปการศึกษา 2554 ทางคณะนิตศิาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศขึ้น

จุดเดนของหลักสูตร คือ คณาจารยผูสอนลวนแตเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญจากหลากหลายสถาบัน 

ทัง้ในและตางประเทศ นอกจากนีย้ังจัดใหมีหองปฏิบตัิการสําหรับนักศึกษา ระบบสืบคน

และฐานขอมูลทางกฎหมาย เชน West Law, Hein Online และ Kluwer Competitive Law 

เปนตน ซึง่เปนฐานขอมูลชั้นนํา และมีบทความทีท่นัสมัยสําหรับนักศึกษา พรอมทัง้จัดใหมีทุน

ผูชวยอาจารยผูสอนสําหรับนักศึกษาอีกดวย นอกจากน้ีในดานการคนควา หอสมุดปรีดี พนมยงค 

และหองสมุดสญัญา ธรรมศักด์ิ มีความพรอมในการรองรับการใหการบริการ โดยมีหนังสือสําหรับ

คนควาขอมูลดานตางๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศมากทีส่ดุแหงหนึ่งในประเทศไทย 

และเพ่ือเปดโลกทัศนแกนักศึกษา คณะนิติศาสตรไดจัดใหมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่

ทั้งในประเทศและตางประเทศด วยเชนกัน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลาย 

หลักสตูรทีน่าสนใจ ทั้งในระดบันิติศาสตรมหาบัณฑิตทีม่ีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย

มหาชน และในปการศึกษา 2554 ทางคณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศขึ้น

จุดเดนของหลักสูตร คือ คณาจารยผูสอนลวนแตเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญจากหลากหลายสถาบัน

ทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ียังจัดใหมีหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา ระบบสืบคน

และฐานขอมูลทางกฎหมาย เชน West Law, Hein Online และ Kluwer Competitive Law 

เปนตน ซึ่งเปนฐานขอมูลช้ันนํา และมีบทความท่ีทันสมัยสําหรับนักศึกษา พรอมทั้งจัดใหมีทุน

ผูชวยอาจารยผูสอนสําหรบันกัศึกษาอกีดวย นอกจากนีใ้นดานการคนควา หอสมดุปรีดี พนมยงค

และหองสมดุสญัญา ธรรมศกัดิ ์มคีวามพรอมในการรองรบัการใหการบรกิาร โดยมหีนงัสอืสาํหรบั

คนควาขอมูลดานตางๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

และเพือ่เปดโลกทศันแกนกัศกึษา คณะนติศิาสตรไดจัดใหมกีารพานกัศกึษาไปดูงานนอกสถานที่

ทั้งในประเทศและตางประเทศดวยเชนกัน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลาย 

หลักสูตรที่นาสนใจ ทั้งในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตท่ีมีท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นติศิาสตรดษุฎบีณัฑิต และระดับประกาศนยีบตัรใหผูทีส่นใจในการศกึษากฎหมายเพือ่การพฒันา

ความรู การประกอบอาชีพ เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของคณะดังตอไปนี้

(1) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws)

มหาชน และในปการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการคา

ระหวางประเทศข้ึน

คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมาย

มหาชน และในปการศึกษา 2554 ทางคณะนิตศิาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศขึ้น

จุดเดนของหลักสูตร คือ คณาจารยผูสอนลวนแตเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญจากหลากหลายสถาบัน 

ทัง้ในและตางประเทศ นอกจากนีย้ังจัดใหมีหองปฏิบตัิการสําหรับนักศึกษา ระบบสืบคน

และฐานขอมูลทางกฎหมาย เชน West Law, Hein Online และ Kluwer Competitive Law 

เปนตน ซึง่เปนฐานขอมูลชั้นนํา และมีบทความทีท่นัสมัยสําหรับนักศึกษา พรอมทัง้จัดใหมีทุน

ผูชวยอาจารยผูสอนสําหรับนักศึกษาอีกดวย นอกจากน้ีในดานการคนควา หอสมุดปรีดี พนมยงค 

และหองสมุดสญัญา ธรรมศักด์ิ มีความพรอมในการรองรับการใหการบริการ โดยมีหนังสือสําหรับ

คนควาขอมูลดานตางๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศมากทีส่ดุแหงหนึ่งในประเทศไทย 

และเพ่ือเปดโลกทัศนแกนักศึกษา คณะนิติศาสตรไดจัดใหมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่

ทั้งในประเทศและตางประเทศด วยเชนกัน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลาย 

หลักสตูรทีน่าสนใจ ทั้งในระดบันิติศาสตรมหาบัณฑิตทีม่ีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

มหาชน และในปการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการคา

ระหวางประเทศข้ึน

ดวยเชนกัน

คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมาย

มหาชน และในปการศึกษา 2554 ทางคณะนิตศิาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศขึ้น

จุดเดนของหลักสูตร คือ คณาจารยผูสอนลวนแตเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญจากหลากหลายสถาบัน 

ทัง้ในและตางประเทศ นอกจากนีย้ังจัดใหมีหองปฏิบตัิการสําหรับนักศึกษา ระบบสืบคน

และฐานขอมูลทางกฎหมาย เชน West Law, Hein Online และ Kluwer Competitive Law 

เปนตน ซึง่เปนฐานขอมูลชั้นนํา และมีบทความทีท่นัสมัยสําหรับนักศึกษา พรอมทัง้จัดใหมีทุน

ผูชวยอาจารยผูสอนสําหรับนักศึกษาอีกดวย นอกจากน้ีในดานการคนควา หอสมุดปรีดี พนมยงค 

และหองสมุดสญัญา ธรรมศักด์ิ มีความพรอมในการรองรับการใหการบริการ โดยมีหนังสือสําหรับ

คนควาขอมูลดานตางๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศมากทีส่ดุแหงหนึ่งในประเทศไทย 

และเพ่ือเปดโลกทัศนแกนักศึกษา คณะนิติศาสตรไดจัดใหมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่

ทั้งในประเทศและตางประเทศด วยเชนกัน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลาย 

หลักสตูรทีน่าสนใจ ทั้งในระดบันิติศาสตรมหาบัณฑิตทีม่ีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย

มหาชน และในปการศึกษา 2554 ทางคณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศขึ้น

จุดเดนของหลักสูตร คือ คณาจารยผูสอนลวนแตเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญจากหลากหลายสถาบัน

ทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ียังจัดใหมีหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา ระบบสืบคน

และฐานขอมูลทางกฎหมาย เชน West Law, Hein Online และ Kluwer Competitive Law 

เปนตน ซึ่งเปนฐานขอมูลช้ันนํา และมีบทความท่ีทันสมัยสําหรับนักศึกษา พรอมทั้งจัดใหมีทุน

ผูชวยอาจารยผูสอนสําหรบันกัศึกษาอกีดวย นอกจากนีใ้นดานการคนควา หอสมดุปรีดี พนมยงค

และหองสมดุสญัญา ธรรมศกัดิ ์มคีวามพรอมในการรองรบัการใหการบรกิาร โดยมหีนงัสอืสาํหรบั

คนควาขอมูลดานตางๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

และเพือ่เปดโลกทศันแกนกัศกึษา คณะนติศิาสตรไดจัดใหมกีารพานกัศกึษาไปดูงานนอกสถานที่

ทั้งในประเทศและตางประเทศดวยเชนกัน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลาย 

หลักสูตรที่นาสนใจ ทั้งในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตท่ีมีท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นติศิาสตรดษุฎบีณัฑิต และระดับประกาศนยีบตัรใหผูทีส่นใจในการศกึษากฎหมายเพือ่การพฒันา

ความรู การประกอบอาชีพ เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของคณะดังตอไปนี้

(1) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งผูท่ีจะเขาศึกษาตอในชั้นนี้

จะตองจบปริญญาตรีนิติศาสตรมาแลว โดยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุงเนนใหการศึกษา

วชิาการและวชิาชพีชัน้สงูทางนติศิาสตร โดยทาํการสอน การวิจัย การใหบรกิารทางวชิาการและ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจัก

ตนเองและสภาพแวดลอม สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ สามารถนาํความรูและเทคโนโลยสีมยัใหมไปใชไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนใน

การดํารงชีวิต การพัฒนาสังคม และการผดุงไวซึ่งความเปนธรรมและความถูกตองของสังคม 

คณะนิติศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย

มหาชน และในปการศึกษา 2554 ทางคณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดรวมกันเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศขึ้น

จุดเดนของหลักสูตร คือ คณาจารยผูสอนลวนแตเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเชิญจากหลากหลายสถาบัน

ทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ียังจัดใหมีหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา ระบบสืบคน

และฐานขอมูลทางกฎหมาย เชน West Law, Hein Online และ Kluwer Competitive Law 

เปนตน ซึ่งเปนฐานขอมูลช้ันนํา และมีบทความท่ีทันสมัยสําหรับนักศึกษา พรอมทั้งจัดใหมีทุน

ผูชวยอาจารยผูสอนสําหรบันกัศึกษาอกีดวย นอกจากนีใ้นดานการคนควา หอสมดุปรีดี พนมยงค

และหองสมดุสญัญา ธรรมศกัดิ ์มคีวามพรอมในการรองรบัการใหการบรกิาร โดยมหีนงัสอืสาํหรบั

คนควาขอมูลดานตางๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

และเพือ่เปดโลกทศันแกนกัศกึษา คณะนติศิาสตรไดจัดใหมกีารพานกัศกึษาไปดูงานนอกสถานที่

ทั้งในประเทศและตางประเทศดวยเชนกัน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลาย 

หลักสูตรที่นาสนใจ ทั้งในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตท่ีมีท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นติศิาสตรดษุฎบีณัฑิต และระดับประกาศนยีบตัรใหผูทีส่นใจในการศกึษากฎหมายเพือ่การพฒันา

ความรู การประกอบอาชีพ เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของคณะดังตอไปนี้

(1) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws)
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 จุดเดนของหลักสูตร คือ คณาจารยผูสอนลวนแตเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิทีไ่ดรับเชิญจากหลากหลายสถาบัน

ทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ยังจัดใหมีหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา ระบบสืบคนและฐาน

ขอมูลทางกฎหมาย เชน WestLaw, HeinOnline และ Kluwer Competitive Law เปนตน

ซ่ึงเปนฐานขอมูลช้ันนำ และมีบทความท่ีทันสมัยสําหรับนักศึกษา พรอมท้ังจัดใหมีทุนผูชวยอาจารย

ผูสอนสําหรับนักศึกษาอีกดวย นอกจากนี้ในดานการคนควา หอสมุดปรีดี พนมยงคและหองสมุด

สัญญา ธรรมศกัดิ ์มีความพรอมในการรองรับการใหการบรกิาร โดยในหนังสือสําหรบัคนควา

ขอมูลดานตาง ๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศมากทีสุ่ดแหงหนึง่ในประเทศไทยและเพือ่

เปดโลกทัศนแกนักศึกษา คณะนิติศาสตรไดจัดใหมีการพานักศกึษาไปดงูานนอกสถานทีท่ัง้ใน

ประเทศและตางประเทศดวยเชนกัน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหลักสูตรในระดบับัณฑิตศึกษาหลากหลาย

หลักสูตรที่นาสนใจทั้งในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับ

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และระดับนประกาศนียบัตรใหผูทีส่นใจในการศกึษากฎหมายเพือ่การ

พัฒนาความรู การประกอบอาชีพ เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของคณะดังตอไปนี้

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือหลักสูตรปริญญาโท ซึง่ผูทีจ่ะเขาศึกษาตอในชัน้นี้

จะตองจบปริญญาตรนีิติศาสตรมาแลว โดยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุงเนนใหการศึกษา

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูงทางนิติศาสตร โดยทําการสอน การวิจัย การใหบรกิารทางวชิาการและ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผลรูจักตน

เองและสภาพแวดลอม สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงดาน

ตางๆ สามารถนําความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมไปใชไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชน

ในการดํารงชีวิต การพัฒนาสังคม และการผดุงไวซึง่ความเปนธรรมและความถูกตองของสัมคม

 



(Master of Laws Program in Business Law (English Program))

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ เปนอีก

ทางเลือกหนึ่งของผูท่ีตองการความเปนเลิศทางกฎหมายธุรกิจควบคูไปกับการใชภาษาอังกฤษ 

คณะนิติศาสตร เล็งเห็นความจําเปนที่จะตองพัฒนาการขีดความสามารถดานภาษาเพื่อให

สามารถเขาถึงขอมูล และสามารถที่จะแขงขันกับนานาประเทศได อีกท้ังยังเปนทางเลือกใหกับ

นักศึกษาที่วางแผนที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในตางประเทศ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ โดยมีคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนาํ

จากตางประเทศมาถายทอดความรูใหกับนักศึกษาอยางมีคุณภาพ

(3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

(Master of Arts Program in Public Law)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน เปนหลักสูตรที่เปดโอกาส

ใหกับผูที่สนใจกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหกับผูที่ไมไดจบปริญญาตรีทางกฎหมายมาโดยตรง

สามารถทีจ่ะเขาศึกษาตอในหลักสูตรดงักลาวน้ีได เพ่ือตอยอดองคความรูเพิม่เตมิหรอืการนําไปใช

ประโยชนในการประกอบอาชพีเพือ่ความกาวหนาทางดานการงาน หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชากฎหมายมหาชน จึงเปนหลกัสตูรทีสํ่าคญัเพือ่รองรบับคุลากรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

เพือ่เปนการสงเสรมิใหเกดิองคความรูใหมดานกฎหมายไปปรับใชกับสภาวการณการเปลีย่นแปลง

ของประเทศและนานาประเทศ อีกทั้งยังมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ทางกฎหมายมหาชนมากมายหลายทาน และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีความเขมขน

ไมแตกตางจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการศึกษา 

คิด คนควา วเิคราะหและวจิยักฎหมายไดดวยตนเอง มพีืน้ฐานดานความรูความเขาใจ และความ

สามารถเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนที่สําคัญ

(2) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ )

(                       )
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(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

(Doctor of Philosophy Program in Justice Administration)

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติเปดโอกาสใหกบัผูท่ีจบปรญิญาโททางสังคมศาสตรทุกสาขา 

เปนหลักสูตรที่มุ งเนนการศึกษาในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม 

การบริหารจัดการองคกร ความสัมพันธระหวางองคกร การบริหารเงินและงบประมาณ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลและบทบัญญัติในกฎหมายทั้งในทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่

เก่ียวของควบคูไปกับการเรียนรูจากประสบการณจริงจากกรณีศึกษาในชั้นเรียนและการศึกษา

ดูงานทั้งภายในและตางประเทศ การนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการคนควาวิจัยดวย

ตนเอง เพื่อสรางดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะหเพื่อ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบในประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเพ่ือใหเกิด

ประสทิธภิาพทดัเทยีมกบันานาประเทศและเพือ่ผลิตผลงานทางวชิาการท่ีไดมาตรฐานนกัวชิาการ 

นักบริหารและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการบริหารกระบวนการ

ยุติธรรม ตลอดจนนําความรูดังกลาวไปชวยแกไขปญหาและพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม

ทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค

17
 



1

 

E-mail: kanoknai@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
- กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
- กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
- กฎหมายการคาระหวางประเทศ

E-mail: k.buawichien@hotmail.com

E-mail:  ckamolva@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
- กฎหมายคุมครองผูบริโภค
- กฎหมายมหาชน
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 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายลักษณะหนี้
- กฎหมายการแขงขันทางการคา
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
- กฎหมายสหภาพยุโรป
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- กฎหมายปกครอง
- ประวัติศาสตรกฎหมาย
- กฎหมายมหาชน

E-mail: krich.jurist@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายการคาระหวางประเทศ
- การเงินการธนาคาร
- กฎหมายแพงและพาณิชย

E-mail: buckthammasat@yahoo.com

E-mail: korrasut@tu.ac.th

 ดร.  
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail:  kumchaij@hotmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- นิติกรรม สัญญา คำมั่น
- ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ
- พินัยกรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายปกครอง
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E-mail: chnkittipob@gmail.com

- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
- กฎหมายการคาระหวางประเทศ
- กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ

- กฎหมายแพง
- ประวัติศาสตรกฎหมาย
- นิติปรัชญา

E-mail: kittiwatc@hotmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: pratai@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail:  prokati@tu.ac.th

(ลาศึกษา)

20

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายวิธีสบัญญัติ
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายลักษณะมรดก



(ลาศึกษา)

- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
- กฎหมายองคการระหวางประเทศ
- กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ

E-mail: jathirawat@yahoo.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- กฎหมายความปลอดภัยดานอาหาร
- กฎหมายสหภาพยุโรป

E-mail: tjuthamas@tu.ac.th
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E-mail: k.suwanapech@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

 

E-mail:  jaruprapa@hotmail.com

์ ดร.  
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
- กฎหมายลักษณะหุนสวน-บริษัท
- กฎหมายในชีวิตประจําวัน



E-mail:  sriporm@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
- กฎหมายเทคโนโลยี
- กฎหมายแพงชั้นสูง

E-mail: cjunavit@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง

E-mail: jumphot@tu.ac.th

(ลาศึกษา)

E-mail: c.samanpan@gmail.com

สาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา หนี้
- กฎหมายลักษณะละเมิด
- กฎหมายแพงเปรียบเทียบ
- กฎหมายเกี่ยวดวยธุรกิจแฟรนไชส กฎหมายเกี่ยวดวยสัตว
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
- กฎหมายลักษณะทรัพย

E-mail: thapanan@yahoo.com

- อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
- ผูกระทำความผิดที่เปนบุคคลวิกลจริต
- ความรับผิดทางอาญา
- กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

E-mail: yadamagda@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายนิติกรรมสัญญา
- กฎหมายคุมครองผูบริโภค
- กฎหมายเกี่ยวกับความเปนสวนตัว

E-mail: chawin.o@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายสิ่งแวดลอม
- กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กฎหมายพลังงาน

E-mail: schcrit@staff.tu.ac.th

เดชชัย เธียรประสิทธิ์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายเทคโนโลยี (การคุมครองขอมูลสวนบุคคล)
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง

E-mail: thitirat.thip@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายลมละลาย
- กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- กฎหมายลักษณะหนี้และการประกันหนี้

E-mail: naphat@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายสิ่งแวดลอม

E-mail: narongjaiharn@gmail.com

(ลาศึกษา) 

E-mail: - nrattamanee@gmail.com
- rnatsuda@tu.ac.th
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(ลาศึกษา) 

 

E-mail: lkhitdisorn@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐาน
- กฎหมายบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน

E-mail: - archan_tor@yahoo.com
- ktorpong@tu.ac.th

- กฎหมายลักษณะทรัพย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
- กฎหมายการคาระหวางประเทศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายการแพทย
- กฎหมายแพงลักษณะละเมิด

E-mail: tarmphong.c@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: tao_oasis@hotmail.com
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายภาษีอากรระหวางประเทศ
- ทฤษฎีภาษีอากร

E-mail: tcc@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายปกครอง
- ระบบศาลในทางกฎหมายมหาชน
- ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

E-mail: suteekul@hotmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายประกันภัย
- กฎหมายประกันภัยทางทะเล
- กฎหมายพาณิชยนาวี

E-mail: teerarat@staff.tu.ac.th

- กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัท หลักทรัพย
- กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: tainnawa@hotmail.com
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- นิติปรัชญา
- ทฤษฎีทางกฎหมายระหวางประเทศ

และทฤษฎีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
- ประเด็นปญหาในสังคมอันเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิ

- กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กฎหมายทะเล
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง

E-mail: naporn_p@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- สิทธิขั้นพื้นฐาน
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายการคลัง

E-mail: nattika@staff.tu.ac.th

E-mail: nl19960@staff.tu.ac.th

(ลาศึกษา) 
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E-mail: sun_sk119@yahoo.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

 



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
- กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ
- กฎหมายการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ

E-mail: njunngam@staff.tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายสุขภาพ
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายปกครอง

E-mail:  - niramai_ying@hotmail.com
- pniramai@staff.tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายบริษัท
- กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- การประกันหนี้

- กฎหมายอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน

E-mail: lnilubol@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: pokpong@tu.ac.th
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายลักษณะครอบครัว
- กฎหมายคนพิการ

E-mail: patitta.nart@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล

E-mail:  prasitpandectist@yahoo.co.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายมหาชนเบื้องตน
- หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

E-mail: parayin@yahoo.com

E-mail: preeyaporn_u@yahoo.com

(ลาศึกษา) 
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- กฎหมายพาณิชยและธุรกิจ
- กฎหมายพาณิชยนาวี
- กฎหมายการคาระหวางประเทศ
- กฎหมายการขนสงรูปแบบตาง ๆ

- กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
- กฎหมายสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

E-mail: pathaichit@hotmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: pananya.larbpr@gmail.com

 
  

อาจารย์ ดร.  
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายปกครอง

E-mail: poon_saa@hotmail.com
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน
- การเขาถึงบริการทางดานการเงิน

E-mail: paweejen@tu.ac.th



- กฎหมายแพง
- กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
- กฎหมายลักษณะละเมิด

E-mail: phutcha@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายองคกรธุรกิจ

E-mail: pattrinv@staff.tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
- กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: archanwell55@gmail.com

(ลาศึกษา)
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E-mail: puangrat.ch@gmail.com

 



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายการคาระหวางประเทศ
- กฎหมายแพงและพาณิชยชั้นสูง
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: pinainakorn@hotmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายอาญาระหวางประเทศ

E-mail: p.leela@hotmail.co.th

(ลาศึกษา)

E-mail: phil.saengkrai@gmail.com

- กฎหมายภาษี
- กฎหมายการคาการลงทุน
- กฎหมายการระงับขอพิพาท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: pat.chongchit@live.com

32

 



- กฎหมายหลักประกัน
- กฎหมายหนี้และนิติกรรมสัญญา
- กฎหมายลมละลาย

E-mail: parawee_k@hotmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
- กฎหมายกับเทคโนโลยี
- กฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

 ดร.ม

E-mail: montira.a@live.com

 ดร.ภ  
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: bhumindr@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
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- กฎหมายแพง
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายพลังงาน

E-mail: pakpoomlawtu@gmail.com

- กฎหมายแพง
- กฎหมายพาณิชย
- กฎหมายการคาระหวางประเทศ

 



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: matika_v@tu.ac.th

- กฎหมายเอกชน
- กฎหมายเปรียบเทียบ
- ประวัติศาสตรกฎหมายไทย

E-mail: munin@tu.ac.th

E-mail: mespiti@tu.ac.th

(ลาศึกษา)

- กฎหมายอาญา
- กฎหมายลักษณะครอบครัว
- กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

E-mail: ajanmata@yahoo.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายการแขงขันทางการคา
- กฎหมายประกันภัย
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- กฎหมายสหภาพยุโรป
- กฎหมายระหวางประเทศคดีเมือง
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน

E-mail: yraicharoen@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายการเดินอากาศ
- กฎหมายอวกาศ
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน

E-mail: lalin@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ทฤษฎีกฎหมายอาญา
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

E-mail: brannako@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายนิติปรัชญา

E-mail: worachet@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
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E-mail: mashi_aorr@hotmail.com

E-mail: sasipa.pruk@gmail.com

(ลาศึกษา)

E-mail: ssirikan@tu.ac.th

E-mail: w.ongsupankul@gmail.com

(ลาศึกษา)

(ลาศึกษา)

(ลาศึกษา)
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายแพง
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
- กฎหมายอสังหาริมทรัพย

- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายการคลัง

E-mail: somkiatwora@yahoo.com

- กฎหมายองคกรธุรกิจ
- กฎหมายลมละลาย
- กฎหมายตั๋วเงินและตราสารทางการเงิน

E-mail: sahaton10@gmail.com

E-mail: s.ans@staff.tu.ac.th
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: somkit1959@yahoo.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายภาษีความมั่งคั่งและภาษีทองถิ่น



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- นิติปรัชญา
- กฎหมายกับสังคม
- เปรียบเทียบกฎหมายอังกฤษ

- กฎหมายการคลัง
- ภาษีอากร
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ

E-mail: sasanasak@gmail.com

E-mail: ksupreey@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายการคลัง
- กฎหมายธุรกิจ

E-mail: sirsumet@gmail.com

- กฎหมายอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอง  
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: psawatree@yahoo.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
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E-mail: - tbsurasak@gmail.com
- bsurasak@tu.ac.th

- กฎหมายสิ่งแวดลอม
- กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
- กฎหมายลักษณะละเมิด
- กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: surasakb@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

E-mail: surasakl@tu.ac.th
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(ลาศึกษา)

(ลาศึกษา)

E-mail: apinop@tu.ac.th

 



- กฎหมายมหาชนและกฎหมายวิธีพิจารณาความมหาชน
- กฎหมายทรัพยสิน
- ประวัติศาสตรกฎหมาย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- กฎหมายการเงินและเงินตราระหวางประเทศ
- การคาระหวางประเทศ

E-mail: akawatlaowonsiri@gmail.com

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- อนุญาโตตุลาการ
- กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ
- กฎหมายละเมิด

E-mail: arnon_mamout@hotmail.com

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: amnart@staff.tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กฎหมายน้ำ
- กฎหมายละเมิด

E-mail: wongban@tu.ac.th
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายคุมครองผูบริโภค
- กฎหมายครอบครัว
- กฎหมายแพงเปรียบเทียบ

E-mail: taimpaga@staff.tu.ac.th

E-mail: udom@tu.ac.th

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- กฎหมายลักษณะพยาน
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ

E-mail: ueakarn_s@windowslive.com

(ลาศึกษา)
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- Comparative Private Law
- Comparative Business Law
- Legal History

E-mail: a_reekir@tu.ac.th

 



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail: henning@tu.ac.th

- International Commercial Exchanges
- Contract Structuring and Contract Law
- Alternative Modes of Dispute Resolution

- The Law of Germany
- Public Law in Germany

  
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

E-mail:  anne.coulon.rana@gmail.com

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- Comparative Constitutional
- Human Rights law
- International Criminal Law
- Corporate and Business Crime
- Law and Technology

E-mail:  lasse@tu.ac.th

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- Philosophy and Sociology of Law
- Legal History of Private Law
- Civil Law

E-mail: shiori@tu.ac.th

42

 



- American Law
- Law of the Sea
- Public International Law
- Evidence

E-mail:  williamr@tu.ac.th

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
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รายชื่อผูบริหารและเจาหนาที่ 

ของบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี 
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
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อาจารย์ ดร.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์  
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

และผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา



หัวหนางานบริการการศึกษา 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา

 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ณัฏฐวรัญ ทองคํา
นักวิชาการศึกษา
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สวนที่ 2

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต



2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 Master of Laws

ชื่อยอ : น.ม.

LL.M.

วิชาเอก

สาขากฎหมายเอกชน (Private Law) 

สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law) 

สาขากฎหมายมหาชน (Public Law) 

สาขากฎหมายระหวางประเทศ (International Law) 

สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)

สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Regulation) 

สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)

สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(Natural Resources and Environmental Law)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

วัตถุประสงค

เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

1. มคีวามรูความสามารถในเชิงวิชาการ และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการประกอบ

อาชพีทางนิตศิาสตร  อันเปนการรองรบัแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  และ 

สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตรในเรื่องความเปนเลิศทางวิชาการ
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2. มีความรูความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผูสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ

3. มคีวามรูความสามารถระดบัสงูในสาขานิติศาสตรเพ่ือใหสามารถแสวงหาความรูใหม

และทันสมัย เพื่อใหนําความรูดังกลาวไปชวยแกไขปญหากฎหมายใหกับสังคมและประเทศชาติ

4. มีความชํานาญทางกฎหมายเฉพาะดานในสาขาตางๆ ดังนี้

- สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)

- สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)

- สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)

- สาขากฎหมายระหวางประเทศ (International Law)

- สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)

- สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Regulation)

- สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)

- สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(Natural Resources and Environmental Law)

โครงสรางหลักสูตร

1. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต ประกอบดวย

1.1.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)

1) วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

2) วิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต

3) วิชาเลือก 6 หนวยกิต

4) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

1.1.2 แผน ข (ศึกษารายวิชาและไมทําวิทยานิพนธ)

1) วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

2) วิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต

3) วิชาเลือก 12 หนวยกิต

4) การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
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1.2 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และ

อยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

2. รายวิชา

2.1 รายวิชาบังคับแตละสาขา

1) สาขากฎหมายเอกชน

น.610  ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

LA610  Theory of Private Law

น.611  กฎหมายแพงและพาณิชยชั้นสูง

LA611  Advanced Civil and

Commercial Law

น.710  การระงับขอพิพาท

LA710  Dispute Settlement

น.711  ปญหากฎหมายแพงและพาณิชย 

LA711  Selected Problems in Civil and 

Commercial Law

น.712  สัมมนากฎหมายเอกชน

LA712  Private Law Seminar

2) สาขากฎหมายอาญา

น.620  กฎหมายอาญาชั้นสูง

LA620  Advanced Criminal Law

น.621  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง

LA621  Advanced Criminology and

Penology

น.720  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 

LA720  Advanced Criminal Procedures 

น.721  ปญหากฎหมายอาญา

LA721  Selected Problems in Criminal Law 

น.722  สัมมนากฎหมายอาญา

LA722  Criminal Law Seminar

3) สาขากฎหมายมหาชน

น.630  กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

LA630  Advanced Constitutional Law

น.631  กฎหมายปกครองชั้นสูง

LA631  Advanced Administrative Law

น.730  กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง

LA730  Law of Advanced Public Finance

น.731  ปญหากฎหมายมหาชน

LA731  Selected Problems in

Public Law

น.732  สัมมนากฎหมายมหาชน

LA732  Public Law Seminar

4) สาขากฎหมายระหวางประเทศ

น.640  กฎหมายระหวางประเทศชั้นสูง

LA640  Advanced International Law

น.641  กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

LA641  International Economic Law

น.642  ปญหากฎหมายสนธิสัญญา

LA642  Problems in the Law of Treaties

น.741  ปญหากฎหมายระหวางประเทศ

LA741  Selected Problems in

International Law

น.742  สัมมนากฎหมายระหวางประเทศ 

LA742  International Law Seminar
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5) สาขากฎหมายธุรกิจ

น.650  กฎหมายองคกรธุรกิจชั้นสูง

LA650  Advanced Business

Organizations Law 

น.651  กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 

LA651  Advanced Taxation Law 

น.750  กฎหมายการคาและการลงทุน 

LA750  Investment and Trade Law 

น.751  ปญหากฎหมายธุรกิจ 

LA751  Selected Problems in  

Business Law
น.752  สัมมนากฎหมายธุรกิจ 
LA752  Business Law Seminar

6) สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ

น.660  การซื้อขายระหวางประเทศ

LA660  International Sale of Goods

น.661  กฎหมายวาดวยการเงินในธุรกิจ

ระหวางประเทศ

LA661  International Financial Law 

น.760  การขนสงทางทะเล

LA760  Contract of Affreightment 

น.761  ปญหากฎหมายการคาระหวางประเทศ 

LA761  Selected Problems in 

International Trade Law 

น.762  สัมมนากฎหมายการคาระหวางประเทศ 

LA762  International Trade Regulation 

Seminar

7) สาขากฎหมายภาษี

น.670  กฎหมายภาษีเงินได

LA670  Income Tax Law

น.671  กฎหมายภาษีการบริโภค

LA671  Consumption Tax Law

น.672  ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร

LA672  Theory of Tax Law

น.771  ปญหากฎหมายภาษีอากร

LA771  Selected Problems in

Taxation Law

น.772  สัมมนากฎหมายภาษี 

LA772  Tax Law Seminar

8) สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

น.680  กฎหมายและนโยบายการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

LA680  Natural Resources Law and 

Policy

น.681  กฎหมายสิ่งแวดลอมชั้นสูง

LA681  Advanced Environmental Law  

น.780  กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

LA780  International Environmental Law  

น.781  ปญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

LA781  Selected Problems in Natural 

Resources and Environmental  

Law

น.782  สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม

LA782 Natural Resources and 

Environmental Seminar
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2.2 รายวิชาบังคับเลือก

1) สาขากฎหมายเอกชน

น.613  คอมมอนลอว

LA613  Common Law System

น.614  นิติปรัชญา

LA614  Philosophy of Law

น.615  ซีวิลลอว

LA615  Civil Law System

2) สาขากฎหมายอาญา

น.723  กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

LA723  Law of Economic Crimes

น.725  กฎหมายการบริหารงานยุติธรรม

LA725  Law on Administration of

Criminal Justice

น.726  ปญหากฎหมายพยาน

LA726  Selected Problems in Law of 

Evidence

น.743  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี

อาญาและความรวมมือระหวางประเทศ 

ในทางอาญา

LA743  Criminal International Law and 

Mutual Assistance in Criminal 

Matters

3) สาขากฎหมายมหาชน

น.733  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

เปรียบเทียบ

LA733  Comparative Administrative 

Procedure Law

น.734  กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน

LA734  Administration Organization Law 

น.735  หลักการและปญหาในกฎหมายมหาชน

ทางเศรษฐกิจ

LA735  Principles and Problems in 

Public Economic Law

น.737  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

เปรียบเทียบ

LA737  Comparative Constitutional 

Procedure Law

4) สาขากฎหมายระหวางประเทศ

น.643  ปญหากฎหมายทะเล

LA643  Problems in Law of Sea

น.740  กฎหมายองคการระหวางประเทศ

LA740  Law of International

Organizations

น.746  สิทธิมนุษยชน

LA746  Human Rights

น.749  ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 

วาดวยการทูตและการกงสุล 

LA749  Selected Problems in 

International Law on Diplomatic 

and Consular Relations
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5) สาขากฎหมายธุรกิจ

น.710  การระงับขอพิพาท

LA710  Dispute Settlement

น.755  ปญหากฎหมายปองกันการผูกขาด

และการกีดกันทางการคา

LA755  Selected Problems in Antitrust 

Law

น.764  กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ 

LA764  International Business Law

6) สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ

น.656  ปญหากฎหมายขนสงทางบกทางอากาศ

และขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

LA656  Selected Problems in Land and 

Air Carriage Law

น.758  ปญหากฎหมายพาณิชยนาวี 

LA758  Selected Problems in Law of 

Admiralty

น.763  ปญหากฎหมายการเงินและ 

การธนาคารระหวางประเทศ 

LA763  Selected Problems in 

International Monetary and  

Banking Law

น.764  กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ 

LA764  International Business Law 

น.765  กฎหมายประกันภัยทางทะเล 

LA765  Maritime Insurance Law

7) สาขากฎหมายภาษี

น.770  กฎหมายภาษีความมั่งคั่งและ

ภาษีทองถิ่น

LA770  Wealth Tax and Local Tax Law 

น.774  กฎหมายภาษีอากรระหวางประเทศ 

LA774  International Taxation Law

8) สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

น.786  กฎหมายสิ่งแวดลอมเปรียบเทียบ 

LA786  Comparative Environmental Law 

น.788  กฎหมายพลังงาน

LA788  Energy Law
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2.3 รายวิชาเลือก

น.616 หลักกฎหมายแพงเยอรมัน

LA616 German Civil Law Principles

น.637 หลักกฎหมายมหาชนเยอรมัน

LA637 German Public Law Principles

น.653 ปญหากฎหมายสถาบันการเงิน

LA653 Selected Problems in  

Financial Institution Law

น.654 ปญหากฎหมายทรัพยสินทางปญญา

LA654 Selected Problems in 

Intellectual Property Law

น.655 ปญหากฎหมายอุตสาหกรรมและ 

การลงทุน

LA655 Selected Problems in Industrial 

and Investment Law

น.657 กฎหมายประกันภัยและ 

การจัดการความเสี่ยง

LA657 Insurance Law and 

Risk Management

น.658 การบริหารธุรกิจและการจัดงานบุคคล

LA658 Business Administration Law

น.673 กฎหมายการคลังและภาษีอากรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

LA673 Fiscal Law and Taxation of 

Local Government

น.713 นิติศึกษาทางสังคมวิทยาและ

ประวัติศาสตร

LA713 Historical Sociological Study 

of Law

น.756 ปญหากฎหมายแรงงานและ

          ประกันสังคม

LA756 Selected Problems in Labour 

 Law and Social Security 

น.757 ปญหากฎหมายคุมครองผูบริโภค 

LA757 Selected Problems in  
  Consumer Protection Law

น.759 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
         สารสนเทศ

LA759 Selected Problems in 
Information Technology Law 

น.773 กฎหมายวิธีสบัญญัติทางภาษีอากร 

LA773 Taxation Procedure

น.775 กฎหมายบัญชีภาษีอากร

LA775 Tax Accounting Law

น.783 ปญหากฎหมายการเกษตรและ    

         สถาบันการเกษตร

LA783 Problems in Agriculture and 

Agricultural Institution Law
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น.784  ปญหาการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม

LA784 Problem on Environmental   

           Litigation

น.748 ปญหากฎหมายสหภาพยุโรป

LA748 Selected Problems in

          European Union Law

น.754  กฎหมายฟนฟูกิจการและลมละลาย

LA754 Bankruptcy and Business

          Reorganization



2.4 วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)

น.800 วิทยานิพนธ 

LA800 Thesis

2.5 การคนควาอิสระ (แผน ข)

น.700 การคนควาอิสระ 

LA700 Independent Study
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น.714   ประวัติและสถาบันกฎหมายโรมัน

LA714  History and Institutions of

          Roman Law

น.715   ประวัติศาสตรกฎหมายเอกชน

LA715  History of Private Law

น.724   ประวัติศาสตรกฎหมายอาญา

LA724  History of Criminal Law

น.744   ปญหากฎหมายระหวางประเทศ

           แผนกคดีบุคคล

LA744  Selected Problems in Private

           International Law

น.745   กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ

LA745  International Humanitarian Law

น.747   ปญหากฎหมายการเดินอากาศและ

           อวกาศ

LA747  Selected Problems in Aviation

           and Aerospace Laws

น.785   กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ

           สิ่งแวดลอมกับการประกอบธุรกิจ

LA785  Environmental and Natural

           Resources Law for Business

น.787   ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมิน

           ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม

LA787  Legal Problems Concerning to

           Environmental Impact

           Assessment

น.789   กฎหมายมรดกทางวัฒนธรรมและ

          การทองเที่ยว

LA789  Cultural Heritage and

           Tourism Law

น.799   ปญหากฎหมายในปจจุบัน

LA799  Current Legal Issues



2.2 แผนการศึกษา

ปการศึกษาที่ 1

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต

สาขากฎหมายเอกชน

น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 3 น.610 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 3

น.611 กฎหมายแพงและพาณิชยชั้นสูง 3 น.611 กฎหมายแพงและพาณิชยชั้นสูง 3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3

สาขากฎหมายอาญา

น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 น.620 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3

น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

ชั้นสูง

3 น.621 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

ชั้นสูง

3

น.720 กฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาชั้นสูง

3 น.720 กฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาชั้นสูง

3

สาขากฎหมายมหาชน

น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง 3 น.630 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง 3

น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 น.631 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3

น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง 3 น.730 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง 3

สาขากฎหมายระหวางประเทศ

น.640 กฎหมายระหวางประเทศชั้นสูง 3 น.640 กฎหมายระหวางประเทศชั้นสูง 3

น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหวาง 

ประเทศ

3 น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหวาง 

ประเทศ

3

น.642 ปญหากฎหมายสนธิสัญญา 3 น.642 ปญหากฎหมายสนธิสัญญา 3

สาขากฎหมายธุรกิจ

น.650 กฎหมายองคกรธุรกิจชั้นสูง 3 น.650 กฎหมายองคกรธุรกิจชั้นสูง 3

น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3 น.651 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3

น.750 กฎหมายการคาและการลงทุน 3 น.750 กฎหมายการคาและการลงทุน 3
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ปการศึกษาที่ 1

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต

สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ

น.660 การซื้อขายระหวางประเทศ 3 น.660 การซื้อขายระหวางประเทศ 3

น.661 กฎหมายวาดวยการเงินในธุรกิจ 

ระหวางประเทศ

3 น.661 กฎหมายวาดวยการเงินในธุรกิจ 

ระหวางประเทศ

3

น.760 การขนสงทางทะเล 3 น.760 การขนสงทางทะเล 3

สาขากฎหมายภาษี

น.670 กฎหมายภาษีเงินได 3 น.670 กฎหมายภาษีเงินได 3

น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค 3 น.671 กฎหมายภาษีการบริโภค 3

น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร 3 น.672 ทฤษฎีกฎหมายภาษีอากร 3

สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

น.680 กฎหมายและนโยบาย 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3 น.680 กฎหมายและนโยบาย 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3

น.681 กฎหมายสิ่งแวดลอมชั้นสูง 3 น.681 กฎหมายสิ่งแวดลอมชั้นสูง 3

น.780 กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวาง 

ประเทศ

3 น.780 กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวาง 

ประเทศ

3

รวม 9 รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต

สาขากฎหมายเอกชน

น.710 การระงับขอพิพาท 3 น.710 การระงับขอพิพาท 3

น.711 ปญหากฎหมายแพงและพาณชิย 3 น.711 ปญหากฎหมายแพงและพาณชิย 3

น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน 3 น.712 สัมมนากฎหมายเอกชน 3

สาขากฎหมายอาญา

น.721 ปญหากฎหมายอาญา 3 น.721 ปญหากฎหมายอาญา 3

น.722 สัมมนากฎหมายอาญา 3 น.722 สัมมนากฎหมายอาญา 3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3
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ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต

สาขากฎหมายมหาชน

น.731 ปญหากฎหมายมหาชน 3 น.731 ปญหากฎหมายมหาชน 3

น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน 3 น.732 สัมมนากฎหมายมหาชน 3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3

สาขากฎหมายระหวางประเทศ

น.741 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3 น.741 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3

น.742 สัมมนากฎหมายระหวาง 

ประเทศ

3 น.742 สัมมนากฎหมายระหวาง 

ประเทศ

3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3

สาขากฎหมายธุรกิจ

น.751 ปญหากฎหมายธุรกิจ 3 น.751 ปญหากฎหมายธุรกิจ 3

น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3 น.752 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3

สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ

น.761 ปญหากฎหมายการคาระหวาง 

ประเทศ

3 น.761 ปญหากฎหมายการคาระหวาง 

ประเทศ

3

น.762 สัมมนากฎหมายการคาระหวาง 

ประเทศ

3 น.762 สัมมนากฎหมายการคาระหวาง 

ประเทศ

3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3

สาขากฎหมายภาษี

น.771 ปญหากฎหมายภาษีอากร 3 น.771 ปญหากฎหมายภาษีอากร 3

น.772 สัมมนากฎหมายภาษี 3 น.772 สัมมนากฎหมายภาษี 3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3

สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

น.781 ปญหากฎหมายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3 น.781 ปญหากฎหมายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

น.782 สัมมนากฎหมายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3 น.782 สัมมนากฎหมายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

วิชาบังคับเลือก 3 วิชาบังคับเลือก 3

รวม 9 รวม 9
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ปการศึกษาที่ 2

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต

วิชาเลือก 3 วิชาเลือก 3

วิชาเลือก 3 วิชาเลือก 3

น.800 วิทยานิพนธ 3 วิชาเลือก 3

รวม 9 รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต

น.800 วิทยานิพนธ 9 วิชาเลือก 3

น.700 การคนควาอิสระ 6

รวม 9 รวม 9

หมายเหตุ *คณะนิติศาสตร เปดใหมีการสอบประมวลความรูปละ 3 สมัย

สมัยที่ 1 เดือนมีนาคม   สมัยที่ 2 เดือนกรกฎาคม   สมัยที่ 3 เดือนกันยายน
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22

2

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

(1) นักศกึษาตองลงทะเบียนศกึษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ  ไมตํา่กวา 3
หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต ส ําหรับในภาคฤดูรอน สามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา 

และ/หรือวิทยานิพนธไดไมเกนิ 3 หนวยกิต เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพเิศษ ทัง้นี้ 

จะตองไมเกิน 6 หนวยกิต

(2) ในกรณีทีน่ักศึกษาสอบผานขอเขียนทัง้หมดแลว นักศึกษาสามารถลงทะเบียน

วิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตไดทั้งหมด

(3) ไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาเมือ่พนก ําหนดระยะเวลา 14 วันนับ

จากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันนับแตวันเปดภาคฤดูรอน เวนแตจะมีเหตุจําเปนและ 

ไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ

(4) นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวไมวาจะ

เปนภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรอน จะตองชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชาเปนราย 

วัน ทั้งนี้ไมนับวันหยุดราชการ เวนแตจะมเีหตุจ ําเปนและไดรับอนมุัติจากคณบดีเปนกรณีพเิศษ 

อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชาตอวัน อัตราวันละ 100 บาท

(5) ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนศึกษาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม

จะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ันโดยทําหนังสือเสนอผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 

เพือ่ขออนุมัติตอคณบดีและนักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพือ่ลาพกัการศึกษา นักศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษาโดยทันที

*การลาพักการศึกษา รวมทั้งการลาไปตางประเทศ ไมถอืเปนเหตุใหไดรับการยกเวน

จากกําหนดเวลาที่นักศึกษาจะตองเรียนใหสําเร็จ
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(6) เมื่อนักศึกษาไดศึกษาตามแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธไดหนวยกิตสะสม

ของรายวชิาและวทิยานพินธครบถวนตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไวในหลกัสตูรแลว แตยงัทาํวทิยานพินธ 

ไมเสร็จ หรือเมื่อนักศึกษาไดหนวยกิตสะสมของรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว แตยังลง

ทะเบียนวิทยานิพนธไมได เพราะยังสอบประมวลความรูไมผาน ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมี

การสอบประมวลความรู นกัศกึษาเหลานีต้องทําหนงัสอืผานผูอาํนวยการบณัฑติศึกษา เพือ่รกัษา

สถานภาพนกัศึกษา และชาํระคาธรรมเนยีมการรักษาสถานภาพนกัศกึษาทุกภาคการศกึษาทีไ่มมี

การลงทะเบียนจนกวาจะสอบไลวิทยานิพนธแลวเสร็จ

คูมือจดทะเบียน2

1. เขาเวบ็ไซตสาํนกังานทะเบียนนกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร www.reg.tu.ac.th

และเขาสูระบบ (นักศึกษา/บุคลากร)

2. กรอกรายละเอียดเพื่อทําการ Log in เขาสูระบบ ดังนี้

2.1 เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก

2.2 รหัสผาน ไดรับจาก สทส.

2.3 คลิกที่ Submit

2สํานักงานทะเบียนนักศึกษา, 9 มกราคม 2556.4 สิงหาคม 2563

ไมเสร็จ นักศึกษาตองทำหนังสือผานผูอำนวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

และชำระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไมมีการลงทะเบียน

จนกวาจะสอบวิทยานิพนธแลวเสร็จ

3

3

ไมเสร็จ นักศึกษาตองทำหนังสือผานผูอำนวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

และชำระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไมมีการลงทะเบียน

จนกวาจะสอบวิทยานิพนธแลวเสร็จ

3

3
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3. หนาจอปรากฏเลขทะเบียนและชื่อ-สกุลนักศึกษา จากนั้นใหคลิกที่ จดทะเบียน

โดยปุมจดทะเบียนนี้จะปรากฏเฉพาะชวงวันและเวลาของกิจกรรมจดทะเบียนเรียนตามปฏิทิน

การศึกษาเทานั้น

การจดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาคการศึกษาจะทํารายการและชําระเงินได

เพียงครั้งเดียวเทานั้น

ชวงจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอนรายวิชา ตามปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) หากยัง

ไมเคยจดทะเบียนเรยีนในชวงจดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาค หนาจอจะปรากฏ

คาํวา  การจดทะเบยีนลาชานี ้นกัศกึษาจะตองเสียคาปรับอตัรา

ตอวันตามขอบังคับฯ ระดับปริญญาตรีวันละ 45 บาท และระดับบัณฑิตศึกษา 

วันละ 100 บาท โดยเริ่มคิดคาปรับต้ังแตวันแรกของชวงการจดทะเบียนลาชา  

(ไมคิดคาปรับในวันที่มิไดจัดใหมีบริการจดทะเบียนและชําระเงิน) 

งัยกาห ดจยคเมไ

ทะเบียนเรียนในชวงจดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาค หนาจอจะปรากฎ

งัยกาห ดจยคเมไ

ทะเบียนเรียนในชวงจดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาค หนาจอจะปรากฎ
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4. นักศึกษาตองอานเงื่อนไขสําหรับการจดทะเบียนใหครบถวน จากนั้นจึงคลิกที่ 

จดทะเบียน

5. ปรากฏหนาจอสําหรับจดทะเบียนในชวงจดทะเบียนรอบแรก

ปรากฏหนาจอแบบจดทะเบียน (ชา) สําหรับชวงจดทะเบียนลาชาตามปฏิทนิ 

การศึกษา (กิจกรรม)
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6. นักศึกษาสามารถสืบคนรายวิชาที่ตองการจดทะเบียนเรียนไดดังนี้

6.1 สาํหรับนักศึกษาทีไ่ดสทิธิเ์รียนรายวิชาที่มีการกาํหนดโควตาแลว เชน 

TU105, TU005 ฯลฯ ใหคลิกท่ีดึงรายวิชาจากโควตา/แผน รายวิชาท่ีไดสิทธ์ิเรียนน้ันจะปรากฏ 

ขึ้นที่สวนบนของหนาจอใหทันที

 6.2 กรณีเลือกรายวิชาจดทะเบียน ใหกรอก รหัสวิชา ดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

2 หลักหรือ 3 หลัก พรอมกับตัวเลขรหัสวิชา 3 หลัก โดยไมตองเวนวรรค และคลิกที่ คนหา

6.3 กรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลักหรือ 3 หลัก แลวตามดวย

เครือ่งหมาย * (Star) เชน AE* แลวคลกิที ่คนหา ระบบจะแสดงรายวชิาท่ีข้ึนตนดวย AE ทัง้หมด

ที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น
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7. เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 6.2 หรือ 6.3 แลว จะปรากฏรายละเอียดวิชาตาม

Sec./Gr. พรอมทั้งจํานวนรับใหนักศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกที่ สัญลักษณรูปบัตรจดทะเบียน

สีชมพ ูจากน้ันรายวชิาท่ีเลอืกจะเลือ่นขึน้มาอยูสวนบนของหนาจอ โดยมกีารสรปุจาํนวนหนวยกิต

รวมใหทราบ

8. เลือกรายวิชาอื่นๆ ที่ตองการเรียนในภาคการศึกษานั้นเพิ่มเติม
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9. เฉพาะนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาทีจ่ดทะเบยีนวชิา Thesis หรอื Dissertation

หลังจากที่เลือกวิชา Thesis หรือ Dissertation แลวใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

9.1 คลิกที่คําวา ระบุหนวยกิต (วิทยานิพนธ/สารนิพนธ) 

9.2 ลดจํานวนหนวยกิตในชองจํานวนหนวยกิตลงจนเหลือตามแผนการเรียน

10. เมื่อเลือกวิชาที่ตองการจดทะเบียนเรียนครบถวนแลว ระบบจะทําการตรวจสอบ

ตามเง่ือนไขของมหาวทิยาลยัและสรปุจาํนวนหนวยกติรวมพรอมทัง้แจงคาใชจายทีน่กัศกึษาตอง

ชําระใหทราบ หากไมพบขอผิดพลาดใดๆ ใหนักศึกษาคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทาง

ซายมือ)

ขอสังเกต: หากตรวจสอบไมผานจะปรากฏขอความเตือนใตช่ือวิชานั้น เชน ไมผาน

รายวิชาบังคับกอน/รวมและจะไมแสดงคาใชจายใหทราบ นักศึกษาตองรีบติดตอสํานักงาน 

ทะเบียนฯ ทันที
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11. คลิก ยืนยันการจดทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง (เมื่อนักศึกษายืนยันการจดทะเบียนแลว

จะไมสามารถแกไขรายการจดทะเบียนไดอีก) 

12. เม่ือยืนยันการจดทะเบียนแลว จะปรากฎยอดเงินที่นักศึกษาตองทําการชําระเงิน จากนั้น

ใหนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการจดทะเบียน หากดําเนินการยืนยันการ

จดทะเบียนสําเร็จ จะตองปรากฏผลจดทะเบียน
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13. ชําระเงินผาน  หากนักศึกษาไมชําระเงินตามวัน - เวลาท่ีกําหนดขอมูล

การจดทะเบียนของนักศึกษา จะถูกยกเลิกออกจากระเบียนหลังจากสิ้นสุดชวงการจดทะเบียน

ข้อสังเกต : หากไมปรากฎผลการจดทะเบียน จะถือวาการทํารายการจดทะเบียนนั้นไมสําเร็จ

ขั้นตอนการชําระเงิน มีดังนี้ 

13. คณะ/โครงการที่ตัดเงินจากบัญชีแบบออนไลน

13.1 หนาจอแสดงคาธรรมเนียมการศึกษา ใหคลิกท่ี PAY ON-LINE/ชําระเงิน

on-line

13.2 เลือกผูใชบริการโดยคลิกที่ บุคคลธรรมดา (สมาชิก KTB Online)
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1. หากพบปัญหาการใชงาน TU Greats App ติดตอที Greats App Help desk

หรือภายใน 7 วันแรกของภาคฤดรอน โดยไดรับอนุมัติจากผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา

ดังตอไปนี้

2) การขอถอนรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยทีป่รกึษา และใหปฏิบัตดิัง

(1) กรณีท่ีนักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

2. หากพบปญหาหรือขอสงสัยใน การชําระเงิน กรุณาติดตอ

- กองคลัง เบอรโทรศัพท 0-2564-4440-79 ตอ 1355

- Call Center TU Greats App (เฉพาะปญหาการชําระเงินเทานั้น) เบอรโทรศัพท 0-2013-1311

1) การขอเพิม่รายวิชาจะกระท ําไดภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายใน 7 วันแรกของภาคฤดูรอน ใหลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน

(2) กรณีทีน่ักศึกษาขอถอนรายวิชาเมือ่พนก ําหนดเวลาตาม  (1)  แตยังอยู 

ภายใน  10  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน  4  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน   

ใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน

(3) กรณีถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม  (2)  จะกระทํามิไดเวนแตจะมี 

เหตผุลอันสมควร  และไดรับอนุมัติจากคณบดี  ถาคณบดีอนุมัติแลวใหบันทึกอักษร  W  ส ําหรับ 

รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอน แตทั้งนี้ตองไมเกินวันสุดทายของภาคการศึกษา

3) นักศึกษาจะขอถอนรายวิชา จนเหลือจ ํานวนหนวยกิตตํ่ากวา 3 หนวยกติ

ไมได เวนแตมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี
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กา า ชิวย า-กา า ชิวย า กา

า ชิวย า  และกา า  ของ

า

สา า ายกา า า า  

คา  าระเงินพรอมคาปรับอัตรา 

 ดไนือาชิวยารนอถมิถรามาสะจงึจาษกึศกันปไดัถนัวนันกาจ นัวอต

 )อืมยาซงาทูนมเ(

นยีบเะทดจ

1. เมื่อเขาสรูะบบจดทะเบียนแลวใหคลิกที่

โดยตองชำระ

คาหนวยกิต เมื่อมีการเพิ่มวิชาหรือเพิ่มวิชาและถอนวิชา เวนแตกรณีจดทะเบียน

จึาษกึศกันปไดัถนัวกาจ นัวอตารตัอบัรปาคมอรพะรำชงอตาชาล งจะสามารถ

ดไนอืาชิวนอถเ

โดยตองชำระ

คาหนวยกิต เมื่อมีการเพิ่มวิชา หรือเพิ่มวิชาและถอนวิชา เวนแตกรณีจดทะเบียน

จึาษกึศกันปไดัถนัวกาจ นัวอตารตัอบัรปาคมอรพะรำชงอตาชาล งจะสามารถ

ดไือื่นาชิวนอถเ
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นั้น

พิ่ม

2. การจดทะเบียนเพิ่มรายวิชา สามารถสืบคนรายวชิาไดโดยปฏบิัติตามขัน้ตอนใน

ขอ 6.2 หรือ 6.3 และใหนักศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกที ่สัญลักษณรูปบัตรจดทะเบียนสีฟา  

จากนัน้รายวิชาทีเ่ลอืกจะเลือ่นขึน้มาอยูสวนบนของหนาจอ โดยมีการสรุปจํานวนหนวยกติรวม 

ใหทราบ

ขอสังเกต: หากระบบตรวจสอบแลวพบวาไมสามารถจดทะเบียนเรียนไดจะปรากฏ 

ขอความเตอืนใตชือ่วิชานัน้ๆ เชน รับนกัศึกษาเต็มแลว หมายความวา นักศึกษาจะไมสามารถ 

เพ่ิมวิชาไดจนกวาจะมีผูถอนวิชาน้ันออกกอน กรณีไมเปนโควตารายช่ือ (ขอมูลเปน Real Time) 

 



การถอนรายวิชา โดยลบท้ิงออกจากระเบียน หรือไมประสงคท่ีจะศึกษาวิชาน้ันอีก

ใหคลิกที่ สัญลักษณรูปถังขยะ รายวิชาที่ตองการถอนจะเลื่อนข้ึนมาอยูสวนบนของหนาจอ  

เพื่อรอใหยืนยันการจดทะเบียน

ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาจะไมสามารถถอนรายวิชาจนเหลือจํานวน

หนวยกิตรวมตํ่ากวาที่ขอบังคับฯ กําหนดไวได หากมีความจําเปนตองการถอน

รายวิชาและทําใหเหลือหนวยกิตรวมตํ่ากวาขอบังคับฯ กําหนดนั้น นักศึกษาตอง

ยื่นคํารองที่คณะดวยเหตุผลอันสมควรเพื่อขออนุมัติตอคณบดี

หากตองการถอนทกุรายวชิาจากระเบยีน ใหติดตอคณะเพือ่ขอลาพกัการศกึษา 

3.
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(ยกเวนภาคฤดูรอน)

4. การเปลีย่น  Section/Group  (เปลีย่นกลุมเรียนใหมในรายวิชาเดิม) เฉพาะ

รายวิชาที่ไมใชโควตา  ใหถอนวิชา  Section/Group  เดิมกอน  (ตามขั้นตอนขอ  17)  แลวจึง  

จดทะเบียนเพิ่มรายวิชาเดียวกันในกลุมเรียนใหม (ตามขั้นตอนขอ 16) 

 



จากนัน้ รายวชิาทีท่าํการเพิม่/ลดจาํนวนหนวยกติ จะเล่ือนขึน้มาอยูสวนบนของหนาจอ 

และมีการแจงจํานวนหนวยกิตที่เพิ่ม/ลดใหทราบ 

เมือ่ทาํการเพิม่รายวชิา ถอนรายวชิา เปลีย่นกลุมเรยีน หรอืเพิม่/ลดจาํนวนหนวยกติ

เรียบรอยแลว ใหคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซายมือ)

6. 

5. เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา การเพิม่/ลดจานวนหนวยกติวิชา THESIS หรือ

Dissertation เมือ่คล คำคำิกคาวา พเิศษ แลวจะสามารถเพิม่หรือลดจาํนวนหนวยกิตไดตามแผน 

การเรียน เชน จาก 3 หนวยกิต เปลี่ยนเปน 6 หนวยกิต หรือลดจาก 6 หนวยกติ เปน  

3 หนวยกิต
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จากนั้นคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง

ขอควรระวัง

1. รหัส Password ที่ใชเขาสูระบบ ถือเปนความลับสวนบุคคลที่ไมควรเปดเผยให
ผูอืน่ทราบ หากเผลอใหผูอืน่ลวงรูรหัสดังกลาว ขอแนะนาํใหเปลีย่นรหัสเพือ่ปองกันมิใหบุคคล 

อื่นเขาไปกระทําการอันไมสุจริต 

2. การจดทะเบียนเรียนชวงจดทะเบียนรอบแรกและชวงจดทะเบียนลาชา เพิม่-ถอน

รายวิชา จะถือวามีผลสมบูรณก็ตอเมือ่นักศึกษา กดปุมยืนยันการจดทะเบียน และดําเนินการ

ตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอน 

3. หลังทํารายการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอน ใหนักศึกษา ตรวจสอบผลจดทะเบียน ที่เมนู

ผลการจดทะเบียนทกุครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายวิชาทีน่ักศกึษาทํารายการไว

7. 
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4
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ในกรณีทีม่ีเหตุผลอนัสมควร นักศึกษาอาจยืน่ค ํารองขอลาพักการศึกษาในภาค 

การศึกษาปกตภิาคใดภาคหนึง่ได โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี ตามค ําแนะน ําของผูอ ํานวยการ 

บัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะตองช ําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพส ําหรับภาคการศึกษาที ่

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา

การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษาใหปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) กรณีทีน่ักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลา  14 วันแรกของภาค

การศึกษา ปกติหรือภายใน 7 วันแรกของภาคฤดูรอน ใหลบรายวิชาท่ีลงทะเบียนศึกษาไวทัง้หมด 

ออกจากระเบียน

(2) กรณีทีน่ักศึกษาขอลาพักการศึกษา เมือ่พนก ําหนดเวลาตาม (1) แตยังอยู

ภายใน 10 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกต ิหรือยังอยูภายใน 4 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน 

ใหบันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาในภาคนั้นทุกวิชาไวในระเบียน

(3) การลาพักการศึกษาเม่ือพนกําหนดเวลาตาม (2) จะกระทําไดในกรณีที่มีความ

จําเปนอนุมตัติอไปเม่ืออธิการบดีอนุมตัใิหลาพักการศึกษาไดแลว ใหบันทึกอักษร W ไวในระเบียน 

ของนักศึกษา
      การลาพักการศึกษาติดตอกันเกินกวาสองภาคการศึกษาปกติจะกระทํามิได เวนแต

มีเหตุผลอันสมควร และไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาคฤดูรอน

การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาท่ีนักศึกษาตอง 

ศึกษาใหสําเร็จ
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2.3.2 การเทียบโอนหนวยกิต 

1) นักศึกษาไดศึกษารายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นสามารถเทียบโอนรายวิชาและ 

หนวยกติทีม่ีเนือ้หาของรายวิชาเทียบเทาและมีเกณฑการประเมินผลไดมาตรฐานเทียบเทากบั 

รายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยูไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

 (1) เทียบโอนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของหนวยกิตรวมทัง้หลักสูตรและตองมเีวลา

ศึกษาในหลักสูตรที่รับเทียบโอนไมนอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา

(2) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนตองมิใชรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาถูกถอนชื่่อ 

ออกจากการเปนนักศึกษา

(3)รายวิชาที่จะขอเทียบโอนตองมีผลคะแนนระดับ B ขึ้นไปและตองศึกษามา 

แลวไมเกิน 8 ป นับจากปที่ลงทะเบียน

(4) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนตองเปนรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและ 
เทียบไดเฉพาะหนวยกิตรายวิชา (course work) เทานั้น

2) นักศึกษาไดศึกษามหาวิทยาลัยเปนผูจัดการศึกษาหรือหลักสูตรปริญญาโทตอยอดจาก 

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในสาขาเดียวกันการโอนรายวิชาและ 

หนวยกิตใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) การโอนรายวิชาและหนวยกิตท่ีไดจากการศึกษาหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปน 

ผูจัดการศึกษา ใหโอนไดไมจํากัดจํานวน และโอนไดเฉพาะรายวิชา (course work) การบันทึกผล 

การศึกษาใหบันทึกตามผลการศึกษาที่ได

(2) การโอนรายวิชาและหนวยกิตท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยในสาขาเดียวกัน ใหโอนไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหนวยกิตในหลัก 

สูตรที่กําลังศึกษา การบันทึกผลการศึกษาใหบันทึกดวยอักษร ACC

แลวไมเกิน 8 ป

แลวไมเกิน 10 ป

(3) กรณีการโอนมาเปนรายวิชาบังคับและหนวยกิตของหลักสูตรตองศึกษามา

(4) กรณีการโอนมาเปนรายวิชาเลือกและหนวยกิตของหลักสูตรตองศึกษามา

(5) กรณีการศึกษาระดับปรญิญาโทและประกาศนียบตัรบัณฑิตรายวิชาและ

หนวยกิต ที่จะโอนตองมีผลการศึกษาระดับ C ขึ้นไป

5
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2.3.3 การวัดผล

1) การกําหนดระดับในการวัดผล

การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ โดยมีชื่อ และคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต

และแนวทางในการใหระดับจากคะแนนรอยละ ดังนี้

ระดับ คาระดับ คะแนนรอยละ

1. A 4 85 - 100

2. A- 3.67 80 - 84

3. B+ 3.33 75 - 79

4. B 3.00 70 - 74

5. B- 2.67 65 - 69

6. C+ 2.33 60 - 64

7. C 2.00 55 - 59

8. D 1.00 50 - 54

9. F 0 0 - 49

อยางไรก็ตาม อาจารยผูสอนสามารถใชดุลพินิจใหระดับในการวัดผลแตกตาง 

ไปจากแนวทางในการใหระดับจากคะแนนรอยละก็ได ทั้งนี้ หากมีอาจารยผูสอนหลายทานใน

ลักษณะวิชาเดียวกัน ใหมีการหารือการประเมินผลเพื่อใหระดับในการวัดผล

2) การวัดผลกรณีอื่น

การวัดผลกรณีอื่น ใหกําหนดระดับดังนี้

2.1 วิทยานิพนธ (Thesis) และการคนควาอิสระ (Independent Study)

มีระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)

2.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

มีระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน)

2.3 การสอบภาษาตางประเทศ

มีระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน)
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การนับหนวยกิตท่ีไดใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคา

ระดับ S หรือระดับไมตํ่ากวา C

รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับตํ่ากวา C ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชา

เลือกใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป

2.3.4 สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคนมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม 

เพื่อพิจารณาสถานภาพทางวิชาการทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคฤดูรอน

นักศึกษาผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 3.00 ในภาคการศึกษาใด นักศึกษาผูนั้นจะ 

อยูในภาวะรอพินิจ (Probation) ในภาคการศึกษาถัดไป

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ หากนักศึกษาไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ตํ่ากวา 

2.70 นักศึกษาผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 

2.70 ก็ใหอยูในภาวะรอพินิจ (Probation) ตอไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา เมื่อส้ินภาคการศึกษา

ที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง หากคาระดับเฉล่ียสะสมยังคงต่ํากวา 3.00 นักศึกษาผูนั้นจะ 

ถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษา

2.3.5 เกณฑการสําเร็จการศึกษา

เกณฑการสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้

1) แผน ก

(1) ตองศึกษาครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

(2) ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00

(3) ตองไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศตามระเบยีบมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร

(4) ตองไดรับระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้น

สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีคณะนิติศาสตรแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและหนาอนุมัติวิทยานิพนธที่คณะกรรมการสอบลงนาม

เรียบรอยแลวใหมหาวิทยาลัย 1 ชุด เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

77
 



78

(5) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง

นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการส ําหรบัการ 

เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ไดรับการตพีมิพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

ดังกลาว

(6) การรายงานความกาวหนาในการท ําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาโดยผาน

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

(7)  ตองปฏิบัติตามเงือ่นไขอืน่ๆ ที่คณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กําหนด

(1) ตองศึกษาครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

(2) ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํากวา 3.00

(3) ตองไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัย

(4) ตองไดระดับ P (ผาน) ในการสอบประมวลความรู

(5) ตองไดระดบั S (ใชได) ในการสอบการคนควาอสิระ โดยการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีคณะนิติศาสตรแตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  

และน ําสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณและหนาอนุมัติการคนควาอิสระทีค่ณะกรรมการสอบ  

ลงนามเรียบรอยแลวใหมหาวิทยาลัย 1 ชุด เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(6) ผลงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึง่ของการคนควาอิสระตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได

(7) การรายงานความกาวหนาในการคนควาอิสระทกุภาคการศึกษาโดยผาน

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

(8) ตองปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีค่ณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กําหนด

 



2.3.6 ขั้นตอนการแจงการสําเร็จการศึกษา

(1) นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคใด (รวมทั้งผูที่คาดวาจะสอบ

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในภาคนั้น ๆ  ผาน) ตองแจงการสําเร็จการศึกษาใน www.reg.

tu.ac.th ตั้งแตตนภาคท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น ทั้งนี้ ตองภายใน 30 วันนับจากวัน 

เปดภาค ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(2) สาํนกังานทะเบียนนกัศกึษาจะตรวจสอบโครงสรางหลกัสตูรรวมของนกัศกึษา

ที่จะขอสําเร็จการศึกษาในภาคนั้น ๆ

(3) ถามีปญหาอื่นใดในชวงน้ี สํานักงานทะเบียนนักศึกษาจะแจงนักศึกษาเพื่อ

ดําเนินการแกไข

79
 



2.4 การวัดระดับภาษาตางประเทศ

นอกจากที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาและผานการวัดผล 

การศึกษาตามทีไ่ดกลาวไปขางตนแลว นกัศกึษายังตองทาํการทดสอบเพ่ือวดัผลภาษาตางประเทศ 

อนัเปนอีกเงือ่นไขหน่ึงในการสําเรจ็การศกึษา โดยมหีลกัเกณฑในการวดัผลภาษาตางประเทศของ

นักศึกษาดังตอไปนี้

1) การสอบภาษาอังกฤษ TU-GET4

TU-GET คือการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูจัดสอบเอง

โดยจะจัดการทดสอบทุกๆ สิ้นเดือนของทุกป

เกณฑการวัดผลสําหรับระดับบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาจะตองทําการทดสอบใหได 

คะแนนตั้งแต 550 คะแนนขึ้นไป (Paper based) หรือตั้งแต 79 คะแนนขึ้นไป (Computer 

based) จึงถือวาผานเกณฑการทดสอบภาษาตางประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยตองนําผล

การสอบมายื่นตองานบัณฑิตศึกษากอนที่จะสําเร็จการศึกษา

2) การศึกษาและสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006

ภาษาอังกฤษ 25

หากนกัศกึษาไมประสงคทีจ่ะวดัผลภาษาตางประเทศโดยการสอบภาษาองักฤษ TU-GET 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนศึกษาวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 

และสอบผาน 2 รายวิชาดังกลาวแทนก็ได6

4ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เรือ่ง การสอบภาษาตางประเทศสาํหรับการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2562
5ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เรือ่ง การสอบภาษาตางประเทศสาํหรับการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2562
6ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เรือ่ง การสอบภาษาตางประเทศสาํหรับการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2562
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2.5 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ สารนิพนธ 

และการคนควาอิสระ

2) เมื่อนักศึกษาไดหัวขอวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวใหยื่น

คํารองเพื่อแจงหัวขอวิทยานิพนธ และแจงชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองานบัณฑิตศึกษา

3) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต ควรเปนไปตามความกาวหนา

ของการจัดทําและการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ดังนี้

3.1) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ครั้งที่ 1 (3 หนวยกิต) 

สําหรับผูที่ยังไมมีหัวขอวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควร

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่จดทะเบียนวิทยานิพนธครั้งแรก

3.2) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ครั้งที่ 2 (3 หรือ 6 หนวยกิต)

นักศึกษาควรมีความคืบหนาในการหาขอมูลใหเสร็จสมบูรณ และจัดทําขอเสนอ

และเคาโครงวิทยานิพนธใหเสร็จเรียบรอย พรอมที่จะสอบขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธได

3.3) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ครั้งที่ 3 (6 หรือ 3 หนวยกิต) 

นกัศกึษาควรเรยีบเรยีงวทิยานพินธใหเสรจ็สมบรูณ เพือ่ขอความเหน็ชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข และพรอมที่จะสอบวิทยานิพนธได

 3.4) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธครบ 12 หนวยกิตแลว แตยังไมสามารถ

สอบวทิยานิพนธได และไมมลีกัษณะวชิาใดๆ ทีจ่ะตองลงทะเบยีนศกึษาตามหลกัสตูรอกี นกัศกึษา

จะตองยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพในแตละภาคการศึกษาดวย

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2559, 
ประกาศคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรือ่ง แนวปฏิบัตกิารทําวิทยานิพนธ และการคนควาอสิระ พ.ศ. 

2563

2.5.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ
8

นักศึกษาตองศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติหรือมีหนวยกิตสะสมไมนอย 

กวา 12 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลีย่สะสมไมต่าํกวา 3.00 จึงจะมสีิทธใินการจดทะเบียน 

วิทยานิพนธ โดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1) นักศึกษาทีป่ระสงคจะจดทะเบียนวิทยานิพนธใหติดตอหาอาจารยทีป่รึกษาที่มี

คุณสมบัติที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อปรึกษาหัวขอวิทยานิพนธ
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 3.5) เมื่อนักศึกษาคาดวาจะเปนภาคสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาแจง 

จบในระบบสํานักทะเบียนที่ www.reg.tu.ac.th ภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา 

เพื่อดําเนินการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย

4) เมื่อนักศึกษาจัดทําขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จ ใหนักศึกษายื่นคาํรองขอ

สอบเคาโครงวิทยานิพนธตองานบัณฑิตศึกษาพรอมเลมเคาโครงวิทยานิพนธมากกวาจํานวน

กรรมการ 1 เลม โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือจะไดแตงตั้งคณะกรรมการ

เพื่อสอบขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธตอไป

5) เมื่อนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธเสร็จ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอ

งานบณัฑติศึกษาพรอมเลมวทิยานพินธมากกวาจาํนวนกรรมการ 1 เลม เพือ่จดัสอบวทิยานพินธ

ตอไป

โดยใหนกัศกึษาเรยีบเรยีงวทิยานพินธเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดอืนนบัแตวนัท่ีไดรบัอนมุตัิ

เคาโครงวิทยานิพนธ จึงจะมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธเพื่อสอบได

6) เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธเสร็จ และไดแกไขตามที่คณะกรรมการสอบได

เสนอแนะแลวใหนักศึกษายื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ พรอมตนฉบับวิทยานิพนธ  

จํานวน 1 ชุด เพื่อตรวจรูปแบบวิทยานิพนธใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป

7) เมื่อตรวจรูปแบบวิทยานิพนธและแกไขเรียบรอย นักศึกษานําสงหนาอนุมัติ

วทิยานิพนธทีค่ณะกรรมการสอบลงนามเรยีบรอยแลวใหมหาวทิยาลยั 1 ชดุ เปนไปตามระเบยีบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมบทคัดยอภาษาไทยหัวสํานักหอสมุด จํานวน 1 ชุด และ

ใบตอบรับการตีพิมพเผยแพรบทความ

8) การวัดผลวิทยานิพนธใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U

(ใชไมได) โดยวิทยานิพนธท่ีไดรับระดับ S จะตองไดรับมติเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเห็นวาสมควรใหไดระดับ S (ใชได) ใหถือ

วันที่นักศึกษาไดสงมอบหนาอนุมัติวิทยานิพนธใหแกคณะเปนวันสอบผานและใหคณะรายงาน 

สํานักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อบันทึกไวในระเบียน
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4) เมื่อนักศึกษาจัดทําสารนิพนธหรือการคนควาอิสระเสร็จ ใหนักศึกษาย่ืนคํารอง

ขอสอบสารนพินธหรือการคนควาอสิระตองานบัณฑิตศกึษาพรอมเลมสารนพินธหรือการคนควา 

อิสระ มากกวาจํานวนกรรมการ 1 เลม เพื่อจัดสอบสารนิพนธหรือการคนควาอิสระตอไป

5) เมื่อนักศึกษาสอบสารนิพนธหรือการคนควาอิสระเสร็จ และไดแกไขตามที ่

คณะกรรมการสอบไดเสนอแนะแลวใหนักศึกษายื่นคํารองขอตรวจรูปแบบสารนิพนธหรือ 

การคนควาอสิระ พรอมตนฉบับสารนพินธหรอืการคนควาอสิระ จาํนวน 1 ชดุ เพือ่ตรวจรปูแบบ

สารนิพนธหรือการคนควาอิสระใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป

6) เมื่อตรวจรูปแบบสารนิพนธหรือการคนควาอิสระและแกไขเรียบรอย นักศึกษา

นําสงหนาอนุมัติสารนิพนธหรือการคนควาอิสระที่คณะกรรมการสอบลงนามเรียบรอยแลวให 

มหาวิทยาลัย 1 ชุด เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมบทคัดยอภาษาไทย 

หัวสํานักหอสมุด จํานวน 1 ชุด

7) การวัดผลสารนิพนธหรือการคนควาอิสระใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได)

และระดับ U (ใชไมได)

2) การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) และขอปฏิบัติใน

การสอบประมวลความรู

1. คุณสมบัติของนักศึกษา นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรูตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เปนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ไดแสดงความจํานงเลือกศึกษา

แผน ข ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะนิติศาสตร กําหนดแลว

2) เปนนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนลักษณะวิชามาแลวอยางนอย 15 หนวยกิต และ

3) เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00

2. เนื้อหาของการสอบ

การสอบประมวลความรูจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาบังคับในสาขาวิชาทุกวิชา ยกเวนวิชา

ปญหากฎหมายและวิชาสัมมนากฎหมาย และวิชาเลือก 1 วิชา จาก 3 วิชา

3. วิธีการสอบ

การสอบประมวลความรูมี 2 วิธี โดยนักศึกษาตองแจงความประสงคตอคณะนิติศาสตร

ในแบบคํารองขอสมัครสอบประมวลความรู ไดแก

1) วธิกีารสอบปากเปลา คณะนิตศิาสตร จะประกาศหวัขอตามทีค่ณะกรรมการสอบ

ประมวลความรูกําหนดใหนักศึกษาทราบลวงหนา 7 วันกอนวันสอบ
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2) วธิกีารสอบขอเขยีน คณะนติศิาสตร จะประกาศหวัขอตามทีค่ณะกรรมการสอบ

ประมวลความรูกําหนด จํานวน 2 ขอ ไดแก วิชาบังคับ 1 ขอ และวิชาเลือกที่นักศึกษาประสงค

จะเลือกเปนวิชาสอบประมวลความรู จํานวน 1 ขอ และใหเวลานักศึกษาทําขอสอบ 1 วัน

4. กําหนดการสอบ

คณะนิติศาสตรจะจัดใหมีการสอบประมวลความรูปละ 3 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1 มีนาคมของทุกป

สมัยที่ 2 กรกฎาคมของทุกป

สมัยที่ 3 กันยายนของทุกป

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร จะประกาศกําหนดวันเวลาสอบ และวันเวลาแสดงความจํานงเขา

สอบประมวลความรูเปนการลวงหนา

5. กรรมการสอบ

คณะนิติศาสตรจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ซึ่งประกอบดวยกรรมการ

จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพื่อทําหนาที่ออกขอสอบและคัดเลือกขอสอบ 

ในกรณทีีใ่ชวธิกีารสอบขอเขยีน ขอสอบทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจะถกูตรวจโดยกรรมการผูออกขอสอบนัน้ 

สวนในกรณีที่ใชวิธีการสอบปากเปลาใหคณะกรรมการสอบเปนผูประเมินผลการสอบ

6. การสอบประมวลความรูมีเกณฑการตัดสิน ดังนี้

1) การสอบปากเปลา ใหประเมินผลการสอบเปนการสอบผาน (P) หรือไมผาน (N)

ตามมติของคณะกรรมการสอบประมวลความรู  

2) การสอบขอเขียน ใหกรรมการผูตรวจขอสอบวิชาบังคับ 50 คะแนน และ

กรรมการผูตรวจขอสอบวิชาเลือก 50 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน โดยนักศึกษาจะสอบ

ผาน (P) เมื่อไดคะแนนรวมเกิน 60 คะแนน

3) นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหผาน (P) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูก

ถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบประมวลความรูทุกครั้งจะบันทึกไวในระบบ

ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รายวิชาสําหรับการสอบประมวลความรู

1) สาขากฎหมายเอกชน

(1) น.613 คอมมอนลอว

(2) น.614 นิติปรัชญา

(3) น.615 ซีวิลลอว
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2) สาขากฎหมายอาญา

(1) น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

(2) น.725 กฎหมายการบริหารงานยุติธรรม

(3) น.726 ปญหากฎหมายพยาน

3) สาขากฎหมายมหาชน

(1) น.733 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ

(2) น.734 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน

(3) น.737 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

4) สาขากฎหมายระหวางประเทศ

(1) น.743 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญาและความรวมมือระหวาง

ประเทศ

(2) น.746 สิทธิมนุษยชน

(3) น.748 ปญหากฎหมายสหภาพยุโรป

5) สาขากฎหมายธุรกิจ

(1) น.710 การระงับขอพิพาท

(2) น.755 ปญหาปองกันการผูกขาดและการกีดกันทางการคา

(3) น.764 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ

6) สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ

(1) น.641 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

(2) น.758 ปญหากฎหมายพาณิชยนาวี

(3) น.765 กฎหมายประกันภัยทางทะเล

7) สาขากฎหมายภาษี

(1) น.770 กฎหมายภาษีความมั่งคั่งและภาษีทองถิ่น

(2) น.773 กฎหมายวิธีสบัญญัติทางภาษีอากร

(3) น.774 กฎหมายภาษีอากรระหวางประเทศ

8) สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(1) น.784 ปญหาการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม

(2) น.786 กฎหมายสิ่งแวดลอมเปรียบเทียบ

(3) น.787 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
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การจองหัวขอวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระ

1. การเขาสูระบบ http://www.thesistulaw.com/login.php

ภาพที่ 1

กรอก Username: เลขทะเบียนนักศึกษา และ Password: เลขที่บัตรประชาชน 

ในการเขาสูระบบ

2. การคนหาหัวขอวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระ

ภาพที่ 3

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

87
กรอกชื่อเรื่อง/หัวขอ/อาจารยที่ปรึกษา/ผูจัดทํา/ป/หลักสูตร/สาขา เพื่อคนหา 

 



3. การจองหัวขอวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระ

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

เลือก “จองหัวขอวิทยานิพนธ” หรือ “จองหัวขอการคนควาอิสระ”

 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4
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าพที่ 5 ภ  ภาพที่ 6

กรอกขอมูลการจองหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหครบ และกด “สงขอมูล”

 



ภาพที่ 7

4. การเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

 ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4
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กรอกขอมูลการจองหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหครบ และกด “สงขอมูล”

 



                กรอกขอมูลการเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหครบ และกด 

“สงขอมูล”
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1) ผูมีหนาที่ในการประเมินความกาวหนา

สําหรับวิทยานิพนธ ไดแก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

สําหรับสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ไดแก  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/

การคนควาอิสระ

อยางไรกต็าม หากนักศึกษาไมเห็นดวยกับการประเมินความกาวหนาของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ/การคนควาอิสระแลวแตกรณีนักศึกษาอาจ 

โตแยงการประเมินนัน้ได โดยในกรณีทีม่ีขอโตแยงในการประเมินความกาวหนาในการทํา 

ภาพที่ 5

2.5.3 การประเมนิความกาวหนาในการท ิทยานพินธ สารนพินธหรือ 

การคนควาอิสระ

นอกจากนักศึกษาทัง้แผน ก และ แผน ข จะตองด ําเนินการจดทะเบียนวิทยานิพนธ 

สารนิพนธหรือการคนควาอิสระตามหลักเกณฑทีไ่ดกลาวไปในหัวขอกอนหนานีแ้ลว นักศึกษา 

ยังตองไดรับการประเมินความกาวหนาในการท ําวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระ 

แลวแตกรณีอีกดวย โดยการประเมินความกาวหนาน้ีมีความสัมพันธกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

สารนิพนธหรือการคนควาอิสระเปนอยางยิง่ เพราะการประเมินความกาวหนานีจ้ะเปนเสมือน 

เกณฑในการวัดผลการลงทะเบียนวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาใน 

แตละครัง้วาจะไดหนวยกิตตามทีไ่ดลงทะเบียนไปหรือไม กลาวคือ หากนักศึกษาลงทะเบียน 

วิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระแลวมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ 

หรือการคนควาอิสระตามเกณฑท่ีกําหนด นักศกึษาก็จะไดหนวยกิตตามจํานวนท่ีไดลงทะเบียนไป  

แตหากมีความกาวหนาไมถึงหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ก็อาจไดหนวยกิตนอยกวาท่ีลงทะเบียนไวก็ได 

หรือหากนักศกึษาไมมีความกาวหนา ก็จะไมไดหนวยกิตท่ีไดลงทะเบียนไวท้ังหมด โดยการประเมิน 

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระ มีหลักเกณฑตอไปนี้

 



10

การประเมินความกาวหนาในการท ําวิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการคนควาอิสระนัน้

ตองประเมินความกาวหนาทุกภาคการศึกษาทีน่ักศึกษาลงทะเบียน และตองสงผลการประเมิน 

ความกาวหนาใหกับบัณฑิตศึกษาภายในกําหนดเวลา เพ่ือท่ีบัณฑิตศึกษาจะไดสงผลการประเมิน 

ใหส ํานักทะเบียนตามก ําหนดเวลา โดยก ําหนดเวลาการประเมินเปนไปตามประกาศของ 

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร และประกาศปฏิทินการศึกษาของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3)

1)

(1) มีการจดแจงหัวขอตอบัณฑิตศึกษา ใหคา 3 หนวยกิต

มีการกําหนดประเด็นปญหาการวิจัยที่ชัดเจนและมีบทนํา (ประกอบดวย 

ความเปนมา/สภาพปญหา วัตถุประสงค การศึกษา ขอบเขต และวิธีการศึกษา สมมติฐาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ)

(2) มีรางเคาโครงวิทยานิพนธ

- มีเนื้อหาในแตละบทโดยยอ

- มีการอางอิงเชิงอรรถและบรรณานุกรม

(3) การเสนอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ

(4) การเสนอสอบวิทยานิพนธ

2)

(1) มีการจดแจงหัวขอตอบัณฑิตศึกษา

ใหคา 3 หนวยกิต

ใหคา 3 หนวยกิต 

ใหคา 3 หนวยกิต

ใหคา 3 หนวยกิต

มีการกําหนดประเด็นปญหาการวิจัยที่ชัดเจนและมีบทนํา (ประกอบดวย 

ความเปนมา/สภาพปญหา วัตถุประสงคการศึกษา ขอบเขต และวิธีการศึกษา สมมติฐาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ)

(2) มีการดําเนินการเรียบเรียงเนื้อหาและ ใหคา 3 หนวยกิต

เสนอสอบสารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ

วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ ใหเปนอํานาจของคณบดีในการแตงตั้งผูทําหนาที่ 

ประเมินรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ10

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565
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ะรสิอาวคนครากอืรหธนพินราส

ะรสิอาวคนครากอืรหธนพินราส

ะรสิอาวคนครากอืรหธนพินราส
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3) นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและ/หรือวิทยานพินธ  หรอื

สารนิพนธและการศึกษาคนควาอิสระในภาคการศึกษาทีไ่ดรับทนุไมนอยกวา  6  หนวยกิต  

เวนแตไดจดทะเบียนศึกษาครบทุกลักษณะวิชาแลวเหลือแตการท ําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/  

การคคนควาอิสระ

4) บัณฑิตศึกษาจะมอบทุนใหเปนจํานวน 60 ทุน ตามสาขาตางๆ ที่มีอาจารย

แจงความประสงคที่จะมีผูชวยอาจารย จ ํานวนทุนละ 6,000  บาท/ เดือนรวม 24,000  บาท/  

ภาคการศึกษา

5) บัณฑิตศึกษาจะจายทุนการศึกษาใหเมือ่ท ํางานครบก ําหนดชัว่โมง/ เดือนทกุ

ี่  สิ้นเดือน โดยมีหลักฐานการท ํางานที่อาจารยรับรองในกรณีที่ทํางานไมครบตามจํานวนชั่วโมงท 

กาหนดจะถูกหักเงินในอัตรา 125 บาทตอ 1 ชั่วโมง เวนแตไมใชความผิดของนักศึกษา

     
           ผูสนใจยืน่ใบสมัครไดทีง่านบณัฑิตศึกษาสํานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  ตามประกาศของบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา 

โดยแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)

2) ใบแจงผลการศึกษา (Grade Report) จํานวน 1 ฉบับ (นําสงภายหลังได)

อาจารยที่ประสงคมีผูชวยอาจารยจะเปนผูคัดเลือกนักศึกษาดวยตนเอง

 

1) ตองเปนนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ศึกษาในแผนทําวิทยานิพนธ

2) ตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25

3) ตองผานการอนุมัติวิทยานิพนธแลว

เอกสารประกอบการขอรับทุน
1) แบบขอรับทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธ

2) สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

3) สําเนาหนาสมุดบัญชีของผูขอรับทุน

4) บทความที่ไดรับการตีพิมพ์
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จํานวน 4 ทุน
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2) หลักฐานอยางหนึ่งอยางใด เพื่อแสดงใหเห็นวาไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3) หากไมมีหลักฐาน ขอ 2) ใหเขียนอธิบายผลกระทบตอตนเองและครอบครัวไม

เกิน 1 หนากระดาษ A4

ขอรับทุนเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติตามประกาศและมีเหตุอันสมควร

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2) เปนผูไดรับผลกระทบจากการระบาดเชือ้โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
3) เปนผูทีม่ีความประพฤติดีและเปนผูปฏิบัติตัวตามประกาศมาตราการปองกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1) ใบสมัครเพือ่ขอรับทุนชวยเหลือผูประสบปญหาเศรษฐกจิจากการแพรระบาด

ตามที่สถานการณปจจุบนัทีม่กีารระบาดของโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงผลกระทบทางเศรษฐกจิตอนักศึกษาอยางตอเนือ่งคณะนิตศิาสตรไดตระหนัก 
ถึงผลกระทบทีน่ักศกึษาไดรับจากการแพรระบาดดงักลาว จงึไดจัดสรรทุนชวยเหลือนักศึกษา 
ทีไ่ดรบัผลกระทบ โดยจัดสรรตามความจําเปนและมเีหตุผลอันสมควรซึง่มีหลักเกณฑและ 
รายละเอียด ดังตอไปนี้

1) เปนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและระดับปริญญาเอก
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4) สําเนาบัตรนักศึกษาหรือสําเนาบัตรประชาชน

5) สําเนาหนาบัญชีธนาคารของนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตรจะดําเนินการแตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือก ผูสมัคร

 



  

 เพ่ือชวยใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
สามารถรับมือกับการเรียนการสอนออนไลน ตลอดจนการวัดผลการวัดผลแบบออนไลนรวมถึงการ  
ทํางานอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งของการเรียนและการคนควาเพื่อทําวิจัยในชวงสถานการณโรคติดเชื้อ 
โคโรนา 19 (COVID-19) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจงึเปดโอกาสใหนักศึกษา  
สามารถยืมคอมพิวเตอรแบบพกพาใชชั่วคราว โดยมีรายละเอียดการใหยืมดังนี้

1) เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต หรือระดับปริญญา
เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือหลักสูตรนิติศาสตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ  
บริหารกระบวนการยุติธรรม ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2) มีความจําเปนทีจ่ะตองใชคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนแบบออนไลนการวัดผล

แบบออนไลน และการทํางานอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งของการเรียนและการทําวิจัย

       นักศึกษาผูประสงคจะขอยืมคอมพิวเตอร สามารถแสดงความประสงคของตนเอง  

โดยใหเหตุผลความจําเปนไดทีง่านบัณฑิตศึกษา

      

     คณะนิติศาสตร มหาวทิยาธรรมศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกศึกษาทีส่มควรไดรบั  

การจัดสรรใหยืมคอมพิวเตอรซึง่มีจํานวนจํากัด  ตามความประสงคของนักศึกษาทีย่ืน่ผานชอง  

ทางที ่ไดระบุไว โดยพิจารณาตามเหตุผลความจําเปนของนกัศึกษาทีจ่ะตองใชคอมพิวเตอร  

สําหรบัการเรียนแบบออนไลน การวัดผลแบบออนไลน และการทํางานอืน่ๆ ทีเ่ปนสวนหนึ่งของ  

การเรียนเปนสําคัญ

  
นอกจากทุนการศกึษาภายในของคณะนิติศาสตรแลว ยังมีทุนการศึกษาจากภายนอก 

อีกมากมายที่นักศึกษาสามารถสมัครขอเขารับทุนการศึกษาเหลานั้นได  ไมวาจะเปนทุนการศึกษา  
ทีเ่กีย่วกับคาใชจายตางๆ ทุนการศึกษาเพือ่ไปศึกษาหรือดูงานในตางประเทศ หรือทุนสงเสริม 
การศกึษาวจิัย โดยนักศึกษาผูสนใจสามารถตดิตามขอมูลขาวสารของทุนการศึกษาตางๆ โดย  
เขามาสอบถามที ่งานบัณฑิตศึกษา หรือติดตามทางเว็บไซตของฝายวจิัยของมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร ที ่www.research.tu.ac.th
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทําประกันอุบัติเหตุ (กลุม) ใหกับนักศึกษาเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทน กรณีบาดเจ็บ/เสียชวีิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ ติดตอ

สอบถามไดทีก่องกจิการนักศึกษา อาคารเรียนรวมสัง่คมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต โทรศัพท 02-6966601-2

นอกจากนีม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดจัดใหบรกิารใหคําปรึกษาแกนกัศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทัง้ปญหาดานการเรียน การใชชีวิต การปรบัตัว ความสัมพันธ  

ความรัก ปญหาดานสุขภาพจิต โดยนักศึกษาสามารถติดตอรับบริการไดตามชองทาง ดังตอไปนี้

* นัดหมาย หรือปรึกษาทางโทรศัพท Call Center : 02 028 2222

* นัดหมายการรับบริการผาน Page Feacbook : VivaCity:TUCounseling
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* นัดหมาย หรือปรึกษาแบบออนไลน Line : @TCAPS

* นัดหมายการรับบริการผาน Page Feacbook : TCAPS CENTER
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บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตรไดจดัการ 
สัมมนานอกสถานทีข่ึน้เพือ่อบรมความรูเกีย่วกับ 
ระเบยีบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร เพือ่ใหนักศึกษามี 
ความเขาใจระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร เกณฑ 
การประเมินความกาวหนาในการท ําวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ วิธีการคนควาและการสืบคน 
สารนิเทศจากฐานขอมูลตางๆ การตรวจสอบการ 
คัดลอกวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ เพ่ือการ 
ทํารายงานในวิชาสัมมนากฎหมายและการทำ 
วิทยานิพนธ (Thesis) และการคนควาอิสระ 
(Independence Study) อีกทัง้ เพือ่ใหนักศึกษา 
ไดมีประสบการณการเรียนรูและสรางเสริมความ 
สัมพันธอันดีนอกเหนือจากในหองเรียน
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คณะนิติศาสตรสงเสริมใหนักศึกษาไดเรยีนรูเพิม่พูน  

ประสบการณนอกเหนอืไปจาก หองเรียน โดยสงเสริมการไป  

ดูงานทัง้ภายในและตางประเทศ ทัง้นีน้ักศึกษาจะตองจัดท ํา  

โครงการ การศึกษาดูงานเสนอตอคณะนิต ิศาสตร  และ  

คณะนิติศาสตรจะสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหแก นักศึกษา 

เพือ่เปนการเปดมุมมองใหมใหแกผู เร ียน  และนํา  

ประสบการณทีไ่ดจากการศึกษาเหลานัน้ มาประยุกต  

ใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

ตอไป
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3 ด ผู ข  

ต

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไดมอบรางวัลแดนักศึกษาผูสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 

ที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละสาขา ในทกุปการศึกษา
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4 ธ ธ ด

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดงานสัมมนาวิทยานิพนธ 

และสารนิพนธดีเดน เพ่ือมอบเกียรติบตัรและทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีไดจัดทําวิทยานิพนธ 

และสารนิพนธดีเดน ในทุกปการศกึษา โดยบัณฑิตศึกษาจะคัดเลือกวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

ระดับดีและดีมากเพ่ือสงใหศูนยกฎหมายคัดเลือกวิทยานิพนธและสารนิพนธดีเดนอีกคร้ัง ในแตละ 

สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูสังคม
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5

คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรวมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพ่ือเปดโอกาสทางวิชาการใหแกนักวิชาการ อาจารย นักศึกษา ระดับบณัฑติศกึษาไดแลกเปล่ียน 

องคความรูในการเสวนาทางวิชาการอันเปนการสรางองคความรูที่เปนประโยชนอยางย่ิงสามารถ 

พัฒนาและนําไปประยุกตใชเพื่อประโยชนตอประเทศชาติตอไป
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วารสารนิติศาสตร หรือ  T hammasat Law Journal เปนวารสารกฎหมายของ 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ไดมีการเผยแพรงานเขียนทางวิชาการกฎหมาย 

มาจนถึงปจจุบันเปนปที่ 41 บทความของวารสารนี้เขียนโดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ  ผูพิพากษา 

อัยการ และนักกฎหมายท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาตางๆ คณะนิติศาสตรไมหยุดย้ังท่ีจะพัฒนาวารสาร 

นิติศาสตรใหทันสมัยและทันตอการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและวารสารนิติศาสตร 

จึงไดรับความสนใจจากผูประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกวงการ และบทความตาง ๆ ไดรับการอางอิง 

อยางกวางขวางอยูเสมอ

วารสารนิติศาสตรจัดทําข้ึนโดยโครงการวารสารนิติศาสตรอันประกอบดวยกองบรรณาธิการ 

และกองจัดการ

กองบรรณาธกิารนัน้ บริหารงานโดยคณาจารยและขาราชการของคณะนิติศาสตร สวน 

กองจัดการไดใหการสนับสนุนการท ํางานของกองบรรณาธกิาร ทัง้นี ้กองจัดการประกอบดวย 

นักศึกษาของคณะนิติศาสตร กองจัดการนี้ถือวาเปนกําลังสําคัญอยางมากที่ชวยผลักดันใหวารสาร 

นิติศาสตรเปนวารสารกฎหมายแนวหนาตลอดไป และจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

ในกองจัดการนีน้ักศึกษาหลายคนเริม่รูจักการท ํางานและการแกปญหาเปนทีมอันเปนประสบ 

การณที่สําคัญ ในการเรียนและการประกอบอาชีพตอไปอนาคต 

วารสารนิติศาสตร เปนวารสารกฎหมายชัน้นําและเกาแกของประเทศไทยทีม่ ีคุณภาพ 

ทางวิชาการ จึงเปแหลงขอมูลที่ชวยใหนักศึกษากฎหมายและนักกฎหมายทัว่ไปสามารถเขาใจถึง 

แนวความคิดและเนื้อหาวิชาตางๆ ที่คณะนิติศาสตรดําเนินการไดดีและลึกซึ้งขึ้น รวมทั้งสามารถ 

ติดตามพัฒนาการใหมๆ ทางกฎหมายไดอยางทันโลกทันเหตุการณ

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท 026132169 หรือ 0817355029

อีเมล tu.lawjournal@staff.tu.ac.th
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ร ร

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตรมีวตัถุประสงคสําคัญเพือ่เผยแพรผลงานบทความวิจัย 

บทความวิทยานิพนธ  จากการศึกษาคนควาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยระดับบัณฑิต 

ศึกษา อันจะเปนการสงเสรมิใหมีการนําเสนอผลงานทางดานวิชาการนิติศาสตรในหลากหลาย 

สาขาสูสาธารณชนกอใหเกิดประโยชนกับสังคมตอไป

ทั้งนี ้วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตรตีพิมพบทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ หรือ 

บทความวิจัยทางดานนิติศาสตรในหลายสาขา อาทิ กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญากฎหมาย 

มหาชน กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายพาณิชยธุรกิจ 

กฎหมายภาษี และกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม และสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกับ 

กฎหมาย วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร เปดรับบทความของนักศึกษา และอาจารยระดับ 

บัณฑิตศึกษา โดยรับบทความที่เปนภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้

(1) บทความวิชาการ หมายถึง บทความทีน่ ําเสนอการวิเคราะห หรือวจิารหกฎหมาย

ทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติทีจ่ะกอใหเกิดประโยชนในดานองคความรูหรือการน ําไปประยุกตใช 

ตอไป

(2) บทความวิทยานิพนธ หมายถึง บทความทีเ่ขยีนมาจากวิทยานิพนธ  หรือสวนหนึง่

ของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ

(3) บทความวิจยั หมายถึง บทความทีเ่ปนผลงานสรุปตอเนือ่งมาจากงานวิจัยวารสาร

บัณฑิตศึกษานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิมพเปนปละ 4 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม      ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 

ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน     ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
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       วารสาร Thammasat Business Law Journal มีวัตถุประสงคเพื่อตีพิมพเผยแพร 

บทความวิชาการทางดานกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตหลักของบทความท่ีเผยแพรใน 

วารสารจะเก่ียวของกับกฎหมายธุรกิจ บทความวิชาการดานกฎหมายอ่ืนๆ สามารถตีพิมพเผยแพร

ไดเมื่อไดรับอนุมัติจากกองบรรณาธิการ ซ่ึงวารสารจะจัดพิมพ ปละ 1 ฉบับ เดือนธันวาคม ของทุกป

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวิสัยทัศน คือ “ความเปนเลิศในการจัดการ 

เรียนการสอนและการวิจัยท่ีมีคุณภาพทางวิชาการดานกฎหมายเทียบเทามาตรฐานสากล” ดังน้ัน 

จึงตองเรงพัฒนาคณะในดานตางๆ ทัง้ดานการเรียนการสอน คณุภาพของบุคลากร คณุภาพ 

ของนักศึกษา และการวิจัยซ่ึงในการพัฒนาน้ีจําเปนตองอาศัยเงินทุนจํานวนมาก คณะนิติศาสตร 

มองเห็นถึงศักยภาพของศิษยเกาที่ถือวาเปนทรัพยากรอันมีคาของคณะที่สามารถกลับมารวมมือ 

รวมใจกันชวยเหลือ เพื่อพัฒนาคณะสูความเปนเลิศในดานนิติศาสร และเปนศูนยกลางใน 

การผลิตบัณฑิตนิติศาสตรทีม่ีคุณภาพดีเยีย่มทัง้ความรูและคุณธรรม จึงไดมีการจัดตัง้กองทุน 

นิติธรรมพัฒนข้ึน เพือ่เปนศูนยกลางในการประสานความสัมพันธระหวางคณะนิตศิาสตรกับ 

ศิษยนิติศาสตร

1. เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานและเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะกับ

ศิษยนิติศาสตร

2. เพื่อระดมทุนจากศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา

3. จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหมีการบริจาคเงินและทรัพยสินเขากองทุน

4. นําทุนไปใชในการพัฒนาคณะนิติศาสตรในทุกดาน ไดแก การบริหารท่ัวไป การจัดการ

ศึกษาและพัฒนาวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา 

บุคลากรและกิจการนักศึกษา

5. ดําเนินการอื่นใดที่สอดคลองกับนโยบายของคณะตามที่คณะกรรมการบริหารจะเห็น
สมควร
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หากสนใจบริจาค "คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กองทุนิติธรรมพัฒน)"
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เดิมศูนยนิติศาสตรมีที่มาจาก ซึง่โครงการดังกลาว 

เปนกิจกรรมของนักศึกษาในนามชมรม และชมรมดังกลาวไดถูกยกเลิกไปภายหลัง 

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 แตตอมาทางคณะนิติศาสตรเห็นวากิจกรรมของชมรมนิติศึกษาเดมิ 

เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอนักศึกษาและสังคมสวนรวม จึงจัดต้ังโครงการเผยแพรวิชานิติศาสตร 

ขึ้นมาใหม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2521 โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเผยแพรความรูทางนิติศาสตรแกประชาชนทั่วไป

2. เพือ่ใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกหัดใชทักษะในทางปฏิบัตทิีเ่ปนจริง และมีคุณธรรมใน

การใชวิชาชีพนักกฎหมาย

3. เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู ความคิด และรวมกันศึกษา

คนควาทางนิติศาสตร

4. เพือ่ใหนักศกึษาตระหนักถึงภาระหนาทีใ่นการน ําความรูทางกฎหมายไปใชใหเปน

ประโยชนตอสังคม

โครงการเผยแพรวชิานิติศาสตรในระยะแรกอยูในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการ 

สงเสรมิวิชาชีพของคณะนิติศาสตร ตอมาคณะนิติศาสตรเห็นควรมีหนวยงานเขามารับผิดชอบ 

งานดานบริการสังคมใหเปนกิจจะลักษณะ จึงไดจัดตัง้ศูนยนิตศิาสตรขึน้มาท ําหนาทีด่ังกลาว  

รวมท้ังการควบคุมดูแลโครงการเผยแพรวิชานิติศาสตรอีกดวย โดยศูนยนิติศาสตรมีวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้

1. เพื่อเผยแพรความรูและชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย

2. เพ่ือฝกอบรมใหนักศึกษามีทักษะในการใชกฎหมายภาคปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการ

ใชวิชาชีพนักกฎหมาย

3. เพือ่อบรมและปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงภาระหนาทีอ่ันจะกอใหเกิดความเปน

ธรรมในสังคม

4. เพื่อศึกษาวิจัยปัญหากฎหมายกับสังคม
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เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท 099-001-2662

อีเมล tulawcenter@gmail.com

 ติดตอศูนยนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตลอดเวลากวา 30 ปที่ผานมา นับแตกอตัง้จากโครงการเผยแพรวิชานิติศาสตร  

จนมาสูศูนยนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เราไดทําหนาที่เปนหนวยงาน 

บริการสังคมใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึง่กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนเปนจ ํานวนมาก 

อยางไรก็ตามศูนยนิติศาสตรเองก็ยังมีขอจํากัดในการทําหนาที่บริการสังคมอยูไมนอย เนื่องจาก 

เงินงบประมาณในการด ําเนินการไมเพียงพอกับปริมาณของประชาชนทีม่าขอใชบริการซึง่มีเปน 

จํานวนมาก ทางศูนยนิติศาสตรจึงไดจัดตั้งกองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นเพื่อจะได 

มีเงินมาดําเนินการอยางเพียงพอกับความตองการของประชาชน ผูท่ีมีจิตศรัทธาในการชวยเหลือ 

ใหประชาชนทีย่ากจนไดรับความยุติธรรม สามารถบรจิาคเงินใหแกกองทนุไดทีค่ณะนิติศาสตร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร และหากทานมีปญหาทางขอกฎหมายก็สามารถใชบริการของศูนย 

นิติศาสตร
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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในสถานการณ COVID-19



4.1 การจัดการเรียนการสอน

(1) คณะฯ แนะนําใหอาจารยใชการวัดผลปลายภาคการศึกษาเนื่องจากการสอบอัตนัย

โดยใหเวลาจํากัดเปนรูปแบบที่ใกลเคียงกับการสอบปลายภาคในสถานการณปกติมากที่สุด   

(2) การวัดผลรูปแบบนี้จะจัดขึ้นในวันและเวลาสอบเดิมที่กําหนดไวในตารางสอบ ซึ่งได

ประกาศกอนการแพรระบาดของโรค COVID-19  โดยอาจารยอาจปรับลดหรือเพิม่เวลาไดตาม  

ความเหมาะสม 

4.1.1 การเรียนการสอน 
          การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จะเนนการสอนแบบสด (Live) ซึ่งนักศึกษา 
สามารถสอบถามหรือมีสวนรวมในการเรียนไดทันทีผานการพูดหรือการพิมพ (Synchronous  
Learning) โดยใชโปรแกรม Webex Meetings, MS Team, Google Hangouts, Zoom หรือ 
โปรแกรมอื่นใด  มากกวาการสอนที่นักศึกษามีโอกาสมีสวนรวมในชั้นเรียนไดนอย  ทั้งนี้เพราะ  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนนท่ีการมีปฏิสัมพันธ  (Interaction)  ระหวางอาจารยกับนักศึกษา  
อยางไรก็ตาม หากอาจารยประสงคจะสอนโดยใชรูปแบบบันทึกเทป (Recording) ซึ่งนักศึกษาไม  
สามารถสอบถาม หรือมีสวนรวมในการเรียนไดทันทีผานการพูดหรือการพิมพไมวาจะเห็นภาพ  
อาจารยหรือไม (Asynchronous Learning) ก็ใหสามารถดําเนินการไดตามที่อาจารยเห็นสมควร

2) รูปแบบของการสอบปลายภาคและเงือ่นไขของการวัดผลบางรปูแบบ

4.1.2 การวัดผล

1) ประเภทการวัดผล
(1) อาจารยอาจกําหนดใหมีการเก็บคะแนนระหวางภาคในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการ

  การจัดการเรียนการสอนในปการศกึษา 2565 บัณฑิตศึกษาดําเนินการจัดการเรียน
การสอนและการสอบ ในชัน้เรียนทีม่หาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ (Onsite 100%) อยางไรก็ตาม
กรณีทีเ่กิดการแพรระบาดของโรค บัณฑิตศึกษาไดเตรียมความพรอมสําหรบัการเรียนการสอน
และการสอบ ในรูปแบบออนไลน (Online) หรือรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ดังนี้
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สอบแมไมไดมีการกําหนดไวในเคาโครงวิชา (course outline) ท่ีไดแจกไวต้ังแตตนภาคการศึกษา
(2) การเก็บคะแนนระหวางภาคอาจทําไดในลักษณะที่อาจารยตั้งคําถามหรือมอบหมาย

งานใหนักศึกษาตอบหรือทําทันทีในระหวางเวลาสอนมอบงานใหนักศึกษาสงมาตามวันที่กําหนด 
หรือกําหนดในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม  



(3) นักศึกษาสามารถใชวิธีการเขียนหรือการพิมพอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตนถนัดและ

สะดวกแมวาอาจารยจะแนะนําใหนักศึกษาใชวิธีการพิมพหรือเขียนเปนการเฉพาะ แตอาจารยจะ

อนุญาตใหผูที่มีขอจํากัดสามารถเลือกใชอีกวิธีการหนึ่งในการตอบขอสอบไดเสมอ

(4) อาจารยอาจจะใหนักศึกษานําเสนอแบบกลุมหรือแบบเด่ียวก็ได กรณีการนําเสนอแบบ

กลุมใหคํานึงถึงขอจํากัดในการนัดพบเพื่อหารือของนักศึกษา

เทานั้น

3) การแจกขอสอบใหนักศึกษา

(1) คณะฯ ไดดําเนินการสราง Google Classroom

(2) ในการเขาถึงแตละหองดังกลาวนักศึกษาจะตองใชอีเมล @dome.tu.ac.th ของตน

(3) นักศึกษาทุกคนจะไดรับคําเชิญผานทางอีเมล @dome.tu.ac.th ของตนใหเขา

Google Classroom 

(4) ขอแนะนำเบื้องตนสำหรับนักศึกษาที่ไมสามารถเขาถึง Google Classroom ได
4.1 นักศึกษาทุกคนมีอีเมล @dome.tu.ac.th โดยสามารถตรวจสอบบัญชีอีเมลได

    ที ่https://accounts.tu.ac.th/นักศึกษาทุกคนตองใชอีเมล @dome.tu.ac.th  

    ไดเพราะตองใชอีเมลดังกลาวในการสงขอสอบ  

4.2 วิธีการเขาถึงอีเมลคือไปที่ std.tu.ac.th 

4.3 รหัสผานคือรหสัเดียวกับทีใ่ช Wifi มหาวิทยาลัยและใชตอนลงทะเบียนผาน 

     ระบบสํานักทะเบียน 

4.4 ถามีบัญชี Gmail อ่ืน และไมสามารถสลับบัญชีได แนะนําให sign out ออกจาก
 บัญชี Gmail อื ่นทั ้งหมดกอนแลวคอยเขา @dome.tu.ac.th

(5) คณะฯ จะประกาศแจงขอสอบใหนักศึกษาทราบตามตารางการสอบท่ีประกาศแจงไว

ลวงหนาผาน Google Classroom ของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

120
 



4) ระหวางนักศึกษาทําขอสอบ

(1) ในระหวางทําการสอบหากนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับขอสอบ  คําถามหรือคําสั่งให

นักศึกษาทาํขอสอบไปตามความเขาใจของตน อยางไรก็ตามหากขอสงสัยเปนอุปสรรคทาํให  

นักศึกษาไมสามารถวินจิฉัยปญหาของขอสอบตอไปได ใหนักศึกษาแจงขอสงสัยดังกลาวผานทาง  

Google Form ท่ีอยูท่ีทายขอสอบแตละวิชา (โดยนักศึกษาตองใชอีเมล @dome.tu.ac.th เทาน้ัน  

ในการเขาถึง Google Form ดังกลาว) คณะฯ จะพิจารณาขอสังสัยดังกลาวโดยเร็ว

1.1 คณะฯ อาจพจิารณาไมแกไขขอสอบดงักลาวก็ได หากเห็นวาขอสอบมีความ
ชัดเจนดีอยูแลว

     1.2 ในกรณีที ่มีการแกไขขอสอบ คณะฯ จะประกาศแจงใหนักศึกษาทุกคนที่ทํา 

ขอสอบดังกลาวทราบโดยทั่วถึงกัน

(2) หากขอสอบมีปญหาไมชัดเจนหรือผิดพลาด และไมไดรับการแกไขระหวางท่ีทําการสอบ

นักศึกษาอาจยื่นคํารองใหคณะฯ พิจารณาไดหลังการสอบเสร็จสิ้นลงผานทาง Google Form ที่ 

อยูที่ทายขอสอบแตละวิชา (โดยนักศึกษาตองใชอีเมล @dome.tu.ac.th เทาน้ันในการเขาถึง 

Google Form ดังกลาว) เพื่อใหคณะฯ รวบรวมและสงใหอาจารยผูออกขอสอบพิจารณาตอไป

(3) ในกรณีท่ีเกิดขอขัดของอันเปนเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถทําขอสอบตอไปได หรือไม

สามารถสงขอสอบไดในเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถยื่นคํารองใหคณะฯ ไดหลังการสอบ

เสร็จสิ้น ลงผานทาง Google Form ที่อยูที่ทายขอสอบแตละวิชา (โดยนักศึกษาตองใชอีเมล 

@dome.tu.ac.th เทาน้ันในการเขาถึง Google Form ดังกลาว) เพ่ือใหคณะฯ รวบรวมและสง

ใหอาจารย ผอูอกขอสอบเพ่ือพิจารณาตอไป ซึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้นักศึกษาจะเปนผูมีภาระ

ในการพิสูจนวาขอขัดของดังกลาวเปนเหตุสุดวิสัย

5) การสงไฟลคำตอบโดยนักศึกษา

(1) คณะฯ จะกําหนดใหนักศึกษาสงคําตอบผานทาง GoogleForm โดยแนบไฟล .pdf

(กรณีพิมพ) หรือรูปถาย (กรณีเขียน) สําหรับลิงก Google Form ดังกลาวจะอยูที่ทายขอสอบ 

แตละวิชา โดยนักศึกษาตองใชอีเมล @dome.tu.ac.th เทาน้ันในการเขาถึง Google Form และ 

สงคําตอบ

(2) ในกรณีที่อาจารยประสงคใหนักศึกษาสงคําตอบใหอาจารยเองโดยตรงผานทางอีเมล

Google Form, Google Classroom, Turnitin หรือรูปแบบอื่นๆ นักศึกษาจะไดรับแจงอยาง

ชัดแจง
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(3) เมื่อนักศึกษาสงไฟลคําตอบผาน Google Form สําเร็จนักศึกษาจะไดรับอีเมลแจง

เตือนการสง (notification email) นักศึกษาไมควรลบอีเมลแจงเตือนดังกลาวอยางไรก็ตาม 

อีเมลแจงเตือนดังกลาวไมใชหลักฐานโดยเด็ดขาดวานักศึกษาสงคําตอบครบถวนสมบูรณ

(4) ในขั้นตอนการสงไฟลคําตอบนักศึกษาอาจประสบปญหาทางเทคนิคที่ขัดขวางการสง

คําตอบภายในกําหนดเวลา หรือเปนเหตุใหคําตอบที่สงไมครบถวนสมบูรณ เพื่อเตรียมการแกไข  

ปญหาดังกลาวไวลวงหนานักศึกษาควรบันทึกสําเนาไฟลคําตอบไวในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสวนตัว  

โดยหามแกไขไฟลคําตอบหลังจากที่หมดเวลาสอบโดยเด็ดขาด เนื่องจากในกรณีที่การสงคําตอบ  

ไมสําเร็จ คณะฯ อาจขอใหนักศึกษาสงไฟลใหมอีกครั้ง โดยคณะฯ จะตรวจสอบเวลาแกไขไฟล  

ลาสุด  นอกจากนี้นักศึกษาควรถายรูปการสงคําตอบและเก็บรักษาอีเมลแจงเตือนการสงสําหรับ  

ใชเปนหลักฐานยืนยันการสงในอนาคต ในกรณีที่นักศึกษาไมมีหลักฐานใดๆ  มาแสดงวานักศึกษา 

ทําขอสอบเสร็จภายในกําหนดเวลาหรือสงคําตอบภายในกําหนดเวลา คณะฯ อาจพิจารณาวา 

นักศึกษาขาดสอบหรือไมใหคะแนนเลยสําหรับการสอบนั้นๆ
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การสอบประมวลความรู4.2

  การจดัสอบประมวลความรูตามประกาศคณะนิติศาสตร สําหรับนักศกึษาทีเ่ลือก 

ศึกษา แผน ข ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะดําเนินการในรูปแบบขอเขียนอัตนัย 

(take-home exam) หรอืสอบปากเปลาในรปูแบบออนไลน เวนแตสถานการณการแพรระบาด 

ของโควิด COVID-19 จะผานพนไป
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4.3 การสอบเคาโครงการคนควาอิสระ เคาโครงวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระและวิทยานิพนธ

4.3.2 การใหคำปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

  วิทยานิพนธจะดําเนนิการในรูปแบบออนไลนทัง้หมดนักศึกษาทีป่ระสงคจะขอสอบเคาโครง

 การคนควาอสิระ เคาโครงวิทยานิพนธ การคนควาอิสระหรอืวิทยานิพนธใหย่ืนคํารองใหอาจารย

  ทีป่รึกษาลงลายมือชือ่อิเล็กทรอนิกสแลวสงคํารองทีอ่าจารยทีป่รกึษาลงลายมอืชือ่แลวแนบ

   ไฟลการคนควาอิสระและวิทยานิพนธ ในรูปแบบ .doc และ .pdf ใหบัณฑิตศึกษาที่ https:/bit.
   ly/3HYB4Un

2) สําหรับการจัดสอบเคาโครงการคนควาอิสระ คณะกรรมการสอบจะไดรับไฟลเคาโครง

   การคนควาอสิระทางอีเมลที่ไดแจงไวกับเจาหนาทีบ่ัณฑติศึกษา เพือ่พิจารณาและทําความเหน็

   เปนลายลักษณอักษรสงใหแกบัณฑิตทางอีเมล gradtulaw@tu.ac.th ภายใน 15 วัน นับแตได

   รับไฟลดังกลาวหลังจากนั้นบัณฑิตศึกษาจะไดแจงนักศึกษาทางอีเมลตอไป

3) บัณฑิตศึกษาจะจัดการสอบผานโปรแกรม Webex Meetings และใหคณะกรรมการ

   สอบพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ

       อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหรอืการคนควาอิสระไดกําหนดรูปแบบและชองทางที่

   สามารถติดตออาจารยไดอยางชัดเจนและแจงนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกคนถึงรายละเอียดดังกลาว

   เพื่อใหนักศึกษาสามารถสอบถาม หรือนัดปรกึษาการทําวิทยานพินธหรอืการคนควาอิสระได

   ในกรณีทีอ่าจารยทีป่รึกษาไมไดกาํหนดรูปแบบและชองทางไว หรือไมสามารถติดตออาจารยที่

   ปรึกษาได โปรดแจงบัณฑิตศึกษาทางอีเมล gradtulaw@tu.ac.th

4.3.1 การจัดการสอบเคาโครงการคนควาอิสระ และเคาโครงวิทยานิพนธ

1) การจัดสอบเคาโครงการคนควาอิสระ เคาโครงวิทยานิพนธ  การคนควาอิสระและ
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4.4

ชองทางติดตอบัณฑิตศึกษา

โทรศัพทสำนักงาน: 02-613-2123, 02-613-2168

โทรศัพทมือถือ: 090-293-1044, 080-926-3011, 064-040-7120 

Email: gradtulaw@tu.ac.th

Facebook: บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ิ                นักศึกษาสามารถยื่นคํารองตางๆ   ใหบัณฑิตศึกษาพิจารณาดําเนินการไดตามปกต 

โดยในกรณีที ่ตองมีลายมือชื ่ออาจารยที่ปรึกษา หรือบุคคลอื ่นใดประกอบในใบคํารองให  

นักศึกษาติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดดังกลาวแลวจัดใหมีการลงลายมือช่ืออิเล็ก- 

ทรอนิกสและสงคํารอง ทีม่กีารลงลายมือชื่อนัน้ที ่ https://bit.ly/3HYB4Un โดยนักศกึษา 

สามารถ download แบบฟอรมตางๆ ไดที่ https://bit.ly/3nGTYpj
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4.5

คณะนิติศาสตรจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนภายใตสถานการณ 
ปจจุบนั รวมถึงการติดตอสือ่สารตางๆ ขอใหนักศึกษาตรวจเช็คอีเมลซึง่นักศึกษาไดรับจาก 
มหาวิทยาลัย ทัง้นี ้ มหาวิทยาลัยไดออกอีเมลใหกับนักศึกษาทุกทานโดยอีเมลจะมีรูปแบบที่ 
กําหนดมาแนนอนแลวคือ @dome.tu.ac.th ปกติแลว ช่ืออีเมลที่มหาวิทยาลัยจะตั้งใหนักศึกษา 
คือ ชื่อจริงภาษาอังกฤษที่นักศึกษาลงทะเบียนไว ตามดวยเครื่องหมายจุด ตามดวยตัวอักษร 3 
ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ ตามดวย @dome.tu.ac.th เชน ชื่อของนักศึกษาคือ Chai 
นามสกุล Nitisart อีเมลของนักศึกษาคือ Chai.nit@dome. tu.ac.th

ขอใหลองใชวิธีขางตนเพ่ือใหทราบ account และลอง login ท่ี  https://std.tu.ac.th 
ดวย Password ทีเ่ปน Password เดยีวกับทีน่ักศึกษาใชในการลงทะเบียนเรียน ไปที ่www. 
reg.tu.ac.th ถานักศึกษาไมเคยใชหรือไมเคยเปลีย่น Password ควรเปนเลขทีบ่ัตรประชาชน 
ของนักศึกษา ทัง้นี้ อีกทางหนึง่ทีน่ ักศึกษาสามารถทราบชือ่อีเมลของตนทําไดดวยวิธีดังนี้ 
ไปที่ https://accounts.tu.ac.th
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4.5.1 คูมือการใชโปรแกรม Microsoft Teams

  คณะนิติศาสตรไดจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม Microsoft Teams มวัีตถุประสงค 

เพือ่ใหนกัศกึษาสามารถรบัขอมลูขาวสารในชัน้เรยีนในรายวชิา ซึง่เปนชดุเครือ่งมอืทีม่ี 

ประสทิธภิาพโดยคณะนติศิาสตรจะเปนผูสรางโฟลเดอรของไดรสําหรับแตละวิชาเพื่อให 

นกัศกึษาสามารถเขาไปดูลิ้งคหองเรยีนออนไลนในรายวิชาทีลงทะเบียนโดยดูรายละเอียดท ี่

www.law.tu.ac.th

การดาวนโหลดโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1 ดาวนโหลดโปรแกรม จาก https://products.office/th-th

       microsoft-tems/free แลวทาํการตดิตัง้

ขั้นตอนที่ 2 เม่ือติดต้ังแลว log-in ดวย your-tu-account@dome.tu.ac.th



 ขั้นตอนที่ 3 เม่ือ log-in สําเร็จ Click Teams จะเห็นรายช่ือทีมท่ีเจาของ account เปน member

 ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่มีรหัสในการเขารวมทีม/class สามารถ Join or Create team 

                 แลวใสรหัสเขารวมทีม
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 ขั้นตอนที่ 5 ใสรหัสที่ไดรับจากผูสอน แลว Click "Join Team"

การเขาฟง Lecture Online

ขั้นตอนที่ 1 เม่ือถึงเวลาเรียน log-in กลับเขามาใน MS Team แลวเขาไปท่ี Calendar 

                 เพ่ือดูตารางนัดหมายจากผูสอน และเม่ือถึงเวลาเรียนให click ท่ีตารางนัดหมาย



ขั้นตอนที่ 2 กด  Join เพื่อเขาชั้นเรียน
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 คณะนิติศาสตรไดจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม Google Classroom มีวัตถุประสงค 

เพือ่ใหนกัศกึษาสามารถรบัขอมลูขาวสารในชัน้เรยีนในรายวชิา ซึง่เปนชดุเครือ่งมอืทีม่ ี

ประสทิธภิาพโดยคณะนติศิาสตรจะเปนผูสรางโฟลเดอรของไดรสําหรับแตละวิชาเพื่อให 

นกัศกึษาสามารถเขาไปดูลิ้งคหองเรยีนออนไลนในรายวิชาท่ีลงทะเบียนโดยดูรายละเอียดท่ี 

www.law.tu.ac.th

ขั้นตอนที่ 1 ในการเขาโปรแกรม Google Classroom นกัศกึษาจาํเปนตองใช 

        mail@dome.tu.ac.th ทีไ่ดจากมหาวทิยาลยัในการเขาใจระบบ 

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาตรวจสอบอีเมลของตนเอง ไดที่ https://accounts.tu.ac.th
 /Login.aspx
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4.5.2 คูมือการใชโปรแกรม Google Classroom



 ขั้นตอนที่ 3 การเขาสูระบบดวย mail@dome.tu.ac.th เขาดวย www.gmail.com

 ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษาตรวจสอบอีเมลที่มีขอความวา "Class Invitation" ตามดวย

ชื่อรายวิชาใหนักศึกษากดเขาไป เพื่อทําการเรียนออนไลน
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4.5.3 คูมือการใชโปรแกรม Webex Meetings

เนือ่งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื 

COVID-19 คณะนติศิาสตรจงึไดจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลนผานชองทางตางๆ 

ใหแกนักศึกษา และไดจัดทําข้ันตอนการเรียนออนไลนผานระบบ Cisco Webex Meetings 

เพือ่ใหเกดิ ประโยชนในการเรยีนออนไลนผานระบบดงักลาว โดยดรูายละเอยีดไดที่ 

www.law.tu.ac.th หรือดาวนโหลดรายละเอียดไดท่ี https://bit.ly/3ahonU

การเขารวมการเรียนออนไลนมีทั้งหมด 3 วิธี โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การใช Webex Meetings ผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน
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 ขั้นตอนที่ 2 การใช Webex Meetings ผาน Web Browser

 ขั้นตอนที่ 3  เขารวมการเรียนออนไลนผาน Email
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จนมาสูศูนยนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เราไดทํ หนาทีเปนหนวยงานา

บริการสังคมใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึงกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตามศูนยนิติศาสตรเองก็ยังมีขอจํ ากัดในการทํา หนาทีบริการสังคมอยูไมนอย เนืองจาก

เงินงบประมาณในการดําเนินการไมเพียงพอกับปริมาณของประชาชนทีมาขอใชบริการซึงมีเปน

าํจ นวนมาก ทางศูนยนิติศาสตรจึงไดจัดตังกองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึนเพือจะได

ามีเงินมาดํ เนินการอยางเพยีงพอกบัความตองการของประชาชน ผูทีมจีติศรทัธาในการชวยเหลอื

ใหประชาชนทียากจนไดรับความยุติธรรม สามารถบริจาคเงินใหแกกองทุนไดทีคณะนิติศาสตร

 ย น ู ศ ง อ ข ร า ก ิ ร บ  ช ใ ถ ร า ม า ส ็ ก ย า ม ห ฎ ก อ  ข ง า ท า ห ญ  ป  ม น า  ท ก า ห ะ ล แ  ร ต ส า ศ ม ร ร ธ ย ั ล า ย ท ิ ว า ห ม

นิติศาสตร

ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในการเขาเรียนออนไลน

1) ปดไมโครโฟน จะเปดเมื่ออาจารยอนุญาต
2) กดเปด My Video ใหเห็นหนาหนักศึกษา
3) หากมีคําถามใหกดปุมยกมือ
4) สงคําถามใน Chat
5) เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายใหนักศึกษากดปุมออกจากหองเรียน
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    ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ    

  และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2559

    ประกาศคณะนิติศาสตร เรื่อง เกณฑการประเมินความกาวหนา

    ในการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ พ.ศ. 2561  

    ประกาศกาศคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    เรื่อง แนวปฏิบัติทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ.2563     

    ประกาศคณะนิตศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง

    การสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข

    ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2563

    ประกาศคณะนิติศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการตีพิมพ

  เผยแพรบทความในวารสารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

10. ประกาศคณะนิติศาสตร เรื่อง การวัดผลตามหลักสูตร

    นิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2545 

11. ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร เรื่อง แนวทางการเลื่อนสอบไล

ประจําภาคสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.  2561 แกไขเพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา

พ.ศ. 2564

3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การสอบภาษาตางประเทศ

สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการใช TOEIC ในการสอบ

    ผานภาษาตางประเทศในหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2559
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