
  

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

 

  ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเห็นสมควรเปดรับสมัครผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงขอ

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังตอไปนี้ 
 

๑. สาขาที่เปดรับสมัคร 

  คณะนิติศาสตรเปดรับผูที่สนใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิตในสาขากฎหมายตาง ๆ ในหัวขอที่ผูสมัครประสงคจะทําวิทยานิพนธ โดยผูสมัครเปนผูเสนอหัวขอ

ใหคณะนิติศาสตรเปนผูพิจารณา 
 

๒. คุณสมบัติของผูสมัครเขาสอบคัดเลือก 

  ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒ และมีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ

จากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  ๒.๒ มีความรูภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอ่ืน ๆ  

ที่คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเห็นสมควร ในระดับที่สามารถศึกษาคนควาตามหัวขอที่เสนอจาก

ตําราตางประเทศดวยตนเองได 

  ๒.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS ที่ไมเกิน ๒ ปนับ

ถึงวันสมัคร โดยมีผลคะแนนอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

   ๑ ) TOEFL-ITP ( Institutional Testing Program) ห รื อ  TOEFL (Paper-

based) หรือ TU-GET (Paper-based) ระดับ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป 

   ๒ ) TOELF (Internet-based) ห รื อ  TU-GET (Computer-based) ระดั บ 

๖๑ คะแนนขึ้นไป 

   ๓) IELTS ระดับ ๖ คะแนนขึ้นไป 
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   ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรอาจพิจารณารับเขาศึกษาโดยมีเงื่อนไขกําหนดใหผูสมัครจะตองเขา

สอบขอเขียนภาษาอังกฤษที่คณะนิติศาสตรจัดสอบ และคณะกรรมการฯ เห็นวาผูสมัครมีความรู

ภาษาอังกฤษดีพอที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตร  
 

๓. จํานวนที่รับ 

  คณะนิติศาสตรจะรับนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน ๒๐ คน 
 

๔. การสมัครสอบ 

  ใหผูสมัครสอบสมัครทางอินเตอรเน็ตที่ www.law.tu.ac.th ผูสมัครสอบจะตองกรอก

แบบฟอรมการสมัครทางอินเตอรเน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๔.๑ ระยะเวลาสมัครสอบและชําระเงิน 

       ระหวางวันจันทรที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ๔.๒ อัตราคาสมัครสอบ 

       คาสมัครสอบ ๑,๐๐๐ บาท   

  ๔.๓ ผูสมัครจะตองยื่นเอกสารตามขอ ๕ และหลักฐานประกอบการรับสมัครตามขอ ๖ 

ตอบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร ทาง Google Forms : https://forms.gle/xQXDcgHJfMV5wvou6  

ภายในวันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๕.  หัวขอวิทยานิพนธที่นําเสนอ 

  ผูสมัครเขาศึกษาตองแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธที่ผูสมัครประสงคจะ

ทําในระดับปริญญาเอก พรอมกับหลักฐานประกอบการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๕.๑  ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

  ๕.๒  ขอเสนอวิทยานิพนธ โดยมีรายละเอียดที่กําหนด คือ 

         (๑)  มีการนําเสนอประเด็นปญหาและขอโตแยงตามหัวขอดังกลาว 

         (๒)  มีการนําเสนอสมมติฐานเบื้องตนและแนวทางการแกปญหาตามขอ (๑) 

         (๓)  มีการสํารวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาขอเขียนทางวิชาการ 

         (๔)  มีบรรณานุกรม เอกสารอางอิงทุกชนิดที่คนความา 

         (๕)  มีเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธที่เสนอ 

         (๖)  มีแผนการศึกษาคนควาตั้งแตตนจนจบการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 



-3- 

 

๖.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

  ผูสมัครตองยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบ 

  ๖.๒ รูปถายสี หรือขาวดํา ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

  ๖.๓ สําเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสําเนา  

        หนังสือสําคัญรับรองวิทยฐานะ จํานวน ๑ ชุด ทั้งนี้ใหนําตนฉบับมาแสดง 

        ประกอบดวย 

  ๖.๔ สําเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (transcript) จํานวน ๑ ชุด ทั้งระดับนิติศาสตร 

        บัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต เวนแตตามหลักสูตรการศึกษาไมมีการออก  

        หนังสือเชนวานั้น 

  ๖.๕ หนังสือรับรองจากผูที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับ 

        นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได  (อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

        ธรรมศาสตรที่มีคุณวุฒินิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือมีตําแหนงทางวิชาการ 

        ตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป) จํานวน ๒ คน (ถามี) 

  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูสมัครยังไมมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะเปนผูพิจารณาขอเสนอดุษฎีนิพนธและเสนอ

ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับผูสมัคร 

  ๖.๖ วิทยานิพนธ/หรืองานวิชาการอ่ืน (กรณีท่ีไมมี ก็สามารถยื่นสมัครได) 
 

๗.  การสอบคัดเลือก 

  ๗.๑ ในกรณีผูสมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTS ไมเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนดจะตองเขาสอบขอเขียนภาษาอังกฤษที่คณะนิติศาสตรจัดสอบ ในวันอาทิตยที่ ๒๔ 

เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  ๗.๒ การสอบความรูเกี่ยวกับขอเสนอวิทยานิพนธตามขอ ๕ 
 

๘.  หลักเกณฑในการคัดเลือก 

  คณะนิติศาสตรจะแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําการสอบความรู เกี่ยวกับขอเสนอ

วิทยานิพนธเปนรายบุคคล สําหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจงใหทราบในภายหลัง และประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภายในวันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ 

  ผูที่คณะกรรมการมีมติใหรับเขาศึกษาจะมีสิทธิเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก หลักสูตร      

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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๙.  คาใชจายในการศึกษา  

ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับนักศึกษาไทย และประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

(ในกรณีที่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา) 

ผูที่สนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร โทร. ๐-๘๐๙๒๖-๓๐๑๑, ๐-๖๔๐๔๐-๗๑๒๐, ๐-๙๐๒๙๓-๑๐๔๔, ๐-๒๖๑๓-๒๑๒๓ หรือที ่

gradtulaw@staff.tu.ac.th  

ประกาศ  ณ  วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

           (รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร) 

    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

               ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

       

๒๙
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หนงัสอืรบัรอง 

 

      คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

วันที่......................เดือน.........................................ป.................... 

 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...............................................................................................

ไดรับเปนอาจารยที่ปรึกษาในการพิจารณาวิทยานิพนธระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)  ของ 

..................................................................................................... ............................................................... 

หัวขอ........................................................................................... ................................................................ 

 

 

 

 

........................................................................ 

 (.......................................................................) 

            อาจารยที่ปรึกษา 

 

 


