
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

คณะนิติศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  

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

      ดวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตอใน 

ระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก 

ดังตอไปนี้ 
 

๑. สาขาที่เปดรับสมัคร 

   คณะนิติศาสตร เปดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 

๒. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 

คุณสมบัติของผูสมัครเขาสอบคัดเลือกจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติทางการศึกษา ดังนี้ 

   ๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหการรับรองวิทยฐานะ  

  ๒.๒ ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒.๗๕ ขี้นไป หรือ

เทียบเทา 

  ๒.๓ ผูสมัครมีผลคะแนนขั้นต่ําของการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

TU-GET: Paper-based ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป 

TOEFL: Internet-based ๖๘ คะแนนขึ้นไป 

IELTS:  ๖.๐ คะแนนขึ้นไป 

  โดยจะตองเปนผลสอบภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ ป นับถึงวันที่สมัครสอบ 
 

๓. จํานวนที่รับ 

    คณะนิติศาสตร จะรับนักศึกษาเขาศึกษา จํานวน ๓๐ คน 

 



๒ 

 

๔. วิธีการและระยะเวลาการสมัครสอบ 

ใหผู สมัครสอบ สมัครทางอินเตอรเน็ตที่  https://forms.gle/kqm1fQm4yncvt8VB7

ผูสมัครสอบจะตองกรอกแบบฟอรมการสมัครทางอินเตอรเน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑  ระยะเวลาสมัครสอบและชําระเงิน 

รอบ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗ มกราคม ถึง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

รอบ ๒ ระหวางวันที่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๔.๒  อัตราคาสมัครสอบ ๕๐๐ บาท  

โดยชําระเงินคาสมัครสอบผานระบบ Tele Bank ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 

  ๔.๓  สงเอกสารประกอบการสมัครเพ่ือรับการพิจารณา 

รอบ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗ มกราคม ถึง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

รอบ ๒ ระหวางวันที่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางอินเตอรเน็ตโดย

มีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑) หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 

(๒) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ) 

(๓) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 

(๔) สําเนาใบปริญญาบัตร (Graduation Documents) 

  (๕) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS) 

  (๖) หนังสือแนะนําตัวเอง (Motivation Letter) 

(๙) ประวัติของผูสมัคร (Resume) (พรอมระบุบุคคลอางอิงอยางนอยหนึ่งคน) 

 

๕. วิธีการคัดเลือก 

    ๕.๑ การพิจารณาคุณสมบัติ 

ในการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร ตามที่กําหนดไว  

ขางตน โดยพิจารณาจากเอกสารที่ใชประกอบการสมัคร ไดแก หนังสือรับรองผลการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หนังสือแนะนําตัว เปนตน ทั้ งนี้  หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร 

คณะกรรมการคัดเลือกอาจติดตอบุคคลอางอิงตามที่ระบุมาในเอกสารประวัติของผูสมัครเ พ่ือสอบถาม

รายละเอียดที่เก่ียวของกับผูสมัครเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือขาดคุณสมบัติบางประการเกี่ยวกับผลการศึกษา 

หรือความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร อาจพิจารณาใหมีการ

สัมภาษณผูสมัครเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ   
 

   

 

 



๓ 

 

๕.๒ การสอบสัมภาษณ 

คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติ  เพ่ือเขารับการสัมภาษณ โดยการสอบ

สัมภาษณ คณะกรรมการจะพิจารณาจากทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษ ความรูดานกฎหมาย ทัศนคติ 

ความตั้งใจ และบุคลิกภาพของผูสมัคร 

หากผูสมัครผานการสอบสัมภาษณ จะไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในหลักสูตร 
 

๖. กําหนดการ 

กําหนดการ รอบ ๑ รอบ ๒ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

สอบสัมภาษณ    วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

๗. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

๗.๑ ผูที่ผานการรับเขาศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

นายทะเบียนกําหนด ภายใน ๑๔ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตกรณีมีเหตุผลความจําเปนนาย

ทะเบียนอาจอนุญาตผอนผันการขึ้นทะเบียนได แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปการศึกษาแรก 

ผูผานการรับเขาศึกษาโดยใชวุฒิการศึกษาจากตางประเทศตองยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิ

การศึกษาตอคณะในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวย แตหากยังไมสามารถนําสงไดนายทะเบียนอาจผอนผันให

นํามาสงภายหลัง แตตองไมเกินภาคการศึกษาท่ี ๑  

๗.๒ ผูที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแลวยายหลักสูตรมิได เวนแตจะมีเหตุผลและ

ความจําเปนใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลตอคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ 

การขอยายหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของหลักสูตรที่

จะขอยายไปศึกษาและใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตการศึกษาในหลักสูตรเดิมดวย 

เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคสองแลวใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเปนนักศึกษาใน

หลักสูตรเดิมดวย 

๗.๓ หากมีการตรวจพบวาผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามตามขอ ๒๒ หรือไดใชเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเปนเท็จ ใหนายทะเบียนเสนอตอ

อธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษาผูนั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว ใหอธิการบดีเสนอตอ 

สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผูนั้น 
 

๘. อัตราคาธรรมเนียม 

  คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (๒ ป) โดยประมาณ  

นักศึกษาชาวไทย ๒๔๒,๔๒๐ บาท 

นักศึกษาชาวตางชาติ ๒๙๖,๔๒๐ บาท 



๔ 

๙. ติดตอสอบถาม 

  สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรไดที่ หอง ๑๒๑ สํานักงานหลักสูตรนานาชาติ  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ๒ ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท: +๖๖ ๒ ๖๑๓ ๒๑๖๒ 

มือถือ: + ๖๖ ๘ ๑๔๙๙ ๗๒๕๐ 

อีเมล: interllm@tu.ac.th  

                ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร) 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

         

๒๙




