
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2566 
---------------------------------------------------- 

   ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยจึงขอ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
  
1.  คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก 
  ผู้ สมัครเข้ าสอบคัด เลื อกจะต้องมี คุณ สมบั ติ ต ามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสต ร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีท้ังในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน  

  
2.  จ านวนที่รับ 
  คณะนิติศาสตร์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน 20 คน 
  
3.  วิธีการและระยะเวลาสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  www.law.tu.ac.th โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ระยะเวลาสมัครสอบและช าระเงิน 
    วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566  
  3.2 อัตราค่าสมัครสอบ 

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท  
3.3 ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566  
3.4 ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ หรือรอผลสอบภาษาอังกฤษ  (TU-GET/TOEFL/IELTS) สามารถ 

สมัครสอบได้ โดยภายหลังต้องน าผลการสอบมายื่นทีส่ านักงานธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์  
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4.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

  ผู้ ส มั ค รต้ อ งยื่ น หลั ก ฐาน ประกอบการ รับสมั ค ร ณ  ส านั ก งาน ธุรการบัณ ฑิ ตศึ กษ า  

คณะนิติศาสตร์ หรืออีเมล dja@tu.ac.th  

   4.1 ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท หรือส าเนาหนังสือส าคัญรับรอง

วิทยฐานะ จ านวน 1 ชุด  

   4.2 หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จ านวน 1 ชุด 

เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น 

   4.3 ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) 

  4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในระดับปริญญาเอกความยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4 

   4.5 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

   4.6 วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิชาการอ่ืน ๆ อย่างละ 1 ชุด 

   4.7 ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร 

 

5.  วัน เวลาและสถานที่สอบ 

  5.1 การสอบข้อเขียน 

    การสอบข้อเขียนเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ โดยคณะนิติศาสตร์จะส่งข้อสอบให้ผู้สมัครทาง

อีเมลที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มสมัคร ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. และผู้สมัครจะต้อง

ส่งค าตอบกลับทางอีเมล dja@tu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น.  

   5.2 การสอบสัมภาษณ์ 

   การสอบสัมภาษณ์ เป็ นการสอบใน รูปแบบออนไลน์  ใน วัน เสาร์ที่  1  เมษายน  2566  

เวลา 09.00 – 16.00 น.  

    ทั้งนี้  คณะนิติศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566  

ที ่www.law.tu.ac.th 

 

6.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการ

ยุติธรรมจะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนรายวิชาในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ 

จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 

mailto:dja@tu.ac.th
mailto:dja@tu.ac.th
http://www.law.tu.ac.th/
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ม ห า วิท ย าลั ย ธรรม ศ าส ต ร์  จ ะ เปิ ด ภ าค ก ารศึ ก ษ าที่  1  ป ระ จ าปี ก า รศึ ก ษ า  2566 

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 

7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ผู้ เข้ าศึ กษาต่ อในหลั กสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริหารกระบวนการยุ ติ ธรรม 

มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 990,000 บาท 

  ประกาศ  ณ  วันที่      พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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