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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จะเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับ
สมัครและการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (Graduate Diploma Program in Public
Law) หลักสูตรศึกษานอกเวลาราชการ
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
กลุ่มที่ 1 สาหรับบุคคลทั่วไป
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ.2556
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
3. ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 มีสิทธิสมัคร
สอบคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิเข้าศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาตาม 2. ภายในระยะเวลาการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของหลักสูตรฯ
กลุ่มที่ 2 สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ.2556
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
3. เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งมีประสบการณ์การทางานด้าน
กฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. เป็นพนักงานประจาในหน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยมีประสบการณ์การ
ทางานด้านกฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. จานวนที่รับสมัคร
ประมาณ 60 คน
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4. ระยะเวลาและวิธีการสมัคร
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาหรับบุคคลทั่วไป
สมัครสอบได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.grad.law.tu.ac.th
2. ชาระเงินผ่านระบบ Teller payment หรือผ่านบัตรเครดิต
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
3. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนคือ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
กลุ่มที่ 2 สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
สมัครสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 จนถึงวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.grad.law.tu.ac.th
2. ชาระเงินผ่านระบบ Teller payment หรือผ่านบัตรเครดิต
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
3. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คือ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม
2560
หมายเหตุ กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสมัครสอบ แจ้งปัญหาที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2613-2141, 0-26132147
5. อัตราค่าสมัครสอบ
คนละ 700 บาท ทั้งกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
6. วิชาที่สอบ วันเวลาและสถานที่สอบ และวันประกาศผลสอบคัดเลือก
กลุ่มที่ 1 สาหรับบุคคลทั่วไป
วิชาที่สอบ
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายปกครอง
วันสอบข้อเขียน (คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
วันประกาศผลสอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
วันสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
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กลุ่มที่ 2 สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น.
- สอบข้อเขียนด้านกฎหมายมหาชน 1 ข้อ
เวลา 9.00 – 10.00 น.
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 – 17.00 น.
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
7. วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันพุธที่ 28 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ www.reg.tu.ac.th (สานัก
ทะเบียนและประมวลผล)
8. วันส่งเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียน และการจดทะเบียนลักษณะวิชาพร้อมชาระเงิน
ระหว่างวันพุธที่ 28 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 วันราชการ เวลา 9.00 – 19.30 น.
และวันหยุดราชการ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หมายเหตุ :
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มิได้ส่งเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา การวินิจฉัยของโครงการฯ ถือเป็นเด็ดขาด
9. วันเปิดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เปิดในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
10. การปรับปรุงหลักสูตรฯ
คณะนิติศาสตร์ อยู่ในระหว่างเสนอขออนุมัติ ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชนซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยจะแจ้งรายละเอียดหลักสูตรฯ ให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ.2559

(ลงนามแล้ว)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

