ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รอบสอง
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
------------------------------------ด้วย คณะนิติศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดั บปริญญา
เอกหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รอบสอง ประจาปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. สาขาที่เปิดรับสมัคร
คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตใน
กฎหมายสาขาต่าง ๆ ในหัวข้อที่ผู้สมัครประสงค์จะทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยผู้สมัครเป็นผู้
เสนอหัวข้อให้บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์เป็นผู้พิจารณา
2. คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
จากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2 มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตาม
หัวข้อที่เสนอจากตาราต่างประเทศด้วยตนเองได้
2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS โดยมีผลคะแนนอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TU-GET 450 คะแนนขึ้นไป 2) TOEFL (Computer-based)
173 คะแนนขึ้นไป 3) TOEFL (Internet-based) 61 คะแนนขึ้นไป 4) IELTS ระดับ
5.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
ทั้งนี้ ในกรณีทผี่ ู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS ไม่ถึง
เกณฑ์ตามประกาศรับสมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษที่คณะจัดสอบ

2.4 ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และบัณฑิตศึกษาเห็นว่า
เทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2.5 หนังสือรับรองจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ (อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่มีคุณวุฒินิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป) จานวน 2 คน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ
วิทยานิพนธ์และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้สมัคร
3. จานวนที่รับ
คณะนิติศาสตร์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษา จานวน 10 คน
4. การสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.grad.law.tu.ac.th/admission ผู้สมัคร
สอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระยะเวลาสมัครสอบและชาระเงิน
ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
4.2 อัตราค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
4.3 ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารตามข้อ 5 และหลักฐานประกอบการรับสมัคร ข้อ 6 ที่
สานักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
5. หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นาเสนอ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผู้สมัครประสงค์จะทา
ในระดับปริญญาเอก จานวน 4 ชุด พร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.2 ข้อเสนอ (Proposal) ของวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดที่กาหนดคือ
(1) มีการนาเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว
(2) มีการนาเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)
(3) มีการสารวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

(4) มีบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา
(5) มีเค้าโครง (Outline) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอ
(6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา
6. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานเหล่านี้ประกอบการรับสมัคร
6.1 หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ
6.2 รูปถ่ายสี หรือขาวดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
6.3 สาเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสาเนา
หนังสือสาคัญรับรองวิทยฐานะ จานวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้นาต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย
6.4 สาเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ชุด ทั้งระดับนิติศาสตรบัณฑิต
และนิติศาสตรมหาบัณฑิต เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น

6.5 หนังสือรับรองจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ (อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่มีคุณวุฒินิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป) จานวน 2 คน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ
วิทยานิพนธ์และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้สมัคร
6.6 วิทยานิพนธ์/หรืองานวิชาการอื่น ตามข้อ 2.4 อย่างละ 2 ชุด
7. การสอบคัดเลือก
7.1 การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอตามข้อ 5
7.2 สาหรับผู้สมัครสอบที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOELF/ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์
ตามประกาศรับสมัครกาหนดต้องเข้าสอบข้อเขียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาที่จาเป็นต้องใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เสนอ โดยเน้นความสามารถในการอ่านตาราทางกฎหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 28
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
8. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
คณะนิติศาสตร์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอวิทยานิพนธ์
เป็นรายบุคคลสาหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ ส น ใจ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่ ธุ ร ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-2168, 0-2613-2123 หรือที่ www.grad.law.tu.ac.th
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธนิ ันท์ วิศเวศวร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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