
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 3 

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

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 3 จึงขอประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้  
 

1.  คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.1. เป ็นผู ้ส า เร ็จการศ ึกษาชั ้นปร ิญ ญ าโททางส ังคมศาสตร ์ห ร ือสาขาอื ่นที่ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
  1.2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
สอบผ่าน  

 
2.  จ านวนที่รับ 
  คณะนิติศาสตร์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน   10   คน 
 
3.  วิธีการและระยะเวลาสมัครสอบ 
  ให้ผู้สมัครสอบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.law.tu.ac.th 
  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ระยะเวลาสมัครสอบและช าระเงิน 
       ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  
  3.2 อัตราค่าสมัครสอบ 
   ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท   
  3.3 ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 

  3.4 ผู้ที่ก าลังจะสอบ หรือรอผลภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS)   ก็สามารถสมัครสอบ

ได้แต่ต้องน าผลการสอบมายื่นให้ส านักงานธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์  
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4.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

  ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้ประกอบการรับสมัคร 

  4.1 ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) 

  4.2 ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร 

  4.3 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

  4.4 ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโทหรือส าเนาหนังสือส าคัญ

รับรองวิทยฐานะ จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้น าต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย 

  4.5 หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

จ านวน 1 ชุด เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น 

  4.6 วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิชาการอ่ืน ๆ อย่างละ 1 ชุด 

  4.7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในระดับปริญญาเอกความยาวไม่เกิน 4 หน้า 

กระดาษ A4 

 

5.  วันเวลาและสถานที่สอบ 

  การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการสอบต่อไปนี้ 

  5.1 การสอบข้อเขียน  

  5.2 การสอบสัมภาษณ์ 

           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 หรือเพราะเหตุอ่ืน  

การสอบข้อเขียนจะเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ โดยคณะนิติศาสตร์จะส่งข้อสอบให้ผู้สมัครทางอีเมล

ทีผู่้สมัครได้แจ้งไว้ตอนสมัคร ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. และผู้สมัครจะต้องส่งค าตอบ

กลับทางอีเมล dja@tu.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. หากค าตอบที่ส่ง

ตามช่องทางดังกล่าวไม่ส าเร็จ หรือส าเร็จภายหลังเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับ การตรวจ และการสอบ

สัมภาษณ์สอบในรูปแบบออนไลน์ (ตามที่คณะนิติศาสตร์ แจ้งให้ทราบในวันประกาศค าถาม)  

ในวันพฤหัสบดทีี่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 – 20.30 น. 

    และประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ เข้ าศึกษา ใน วันจันทร์ที่  8  สิ งหาคม 2565  ที ่

http://www.law.tu.ac.th 

            

6.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

กระบวนการยุติธรรมจะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และจดทะเบียนลักษณะวิชาในเดือนสิงหาคม  

2565 ทั้งนี้  บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดภาคการศึกษาที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2565  

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 
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7. การสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET ในทุกช่วงตลอดปี โดยสมัคร

สอบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน  

ผู้ ส น ใจสอบ ถามรายละ เอี ยดที่  ส ถาบั น ภ าษ า มห าวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์  

โทร 02-613-3101-3 ต่อ 105, 106, 02-613-5134 หรือที่ www.litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx 

8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

  ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 

มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 990,000 บาท 

               ประกาศ  ณ  วันที่      กรกฎาคม พ.ศ.2565 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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