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ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
ศาสตราจารย์ ดร.อ�ำนาจ วงศ์บัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
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รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุท์ พิ ย์ กาญจนะจิตรา-สายสุนทร
รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย
รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
อาจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
อาจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร
อาจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
อาจารย์ ชาคริต สิทธิเวช
อาจารย์ ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล
อาจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์
อาจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอี้ออมรวนิช
อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
อาจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
อาจารย์ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล
อาจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
อาจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
อาจารย์ ดร.รัชนีกร ลาภวณิชชา
อาจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์
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ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์
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รองศาสตราจารย์ นพนิธิ สุริยะ
รองศาสตราจารย์ ประธาน วัฒนวาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์
รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรลือ คงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล
อาจารย์ ดร.กฤษ์ วสีนนท์
อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
อาจารย์ จ�ำรัส แหยมสร้อยทอง
อาจารย์ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์
อาจารย์ เดชอุดม ไกรฤทธิ์
อาจารย์ ทศพร ลีพึ่งธรรม
อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
อาจารย์ ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี
อาจารย์ ประเสริฐ ป้อมป้องศึก
อาจารย์ ปิยะดา สุจริตกุล
อาจารย์ ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ
อาจารย์ ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
อาจารย์ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
อาจารย์ มานพ นาคทัต
อาจารย์ ยรรยง พวงราช
อาจารย์ ดร.วรรณชัย บุญบ�ำรุง
อาจารย์ สัญญา วรัญญู
อาจารย์ ดร.สาธิต ผ่องธัญญา
อาจารย์ สุนัย มโนมัยอุดม

หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีสาขาวิชาให้ผู้ศึกษาได้
เลือกศึกษาทัง้ หมด 8 สาขา ซึง่ ครอบคลุมในกฎหมาย
ทุกๆด้าน เหมาะทั้งแก่ผู้ที่ต้องการน�ำความรู้ที่ได้ไป
ต่อยอดในการท�ำงานทั้งทางราชการและเอกชน และ
การเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังจะได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้ จ ากอาจารย์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เชี่ ย วชาญใน
กฎหมายแต่ ล ะด้ า นเป็ น พิ เ ศษ รวมทั้ ง ได้ รั บ การ
ปลู ก ฝั ง ทางด้ า นคุ ณ ธรรมให้ ส มกั บ การเป็ น
นั ก กฎหมายที่ แ ท้ จ ริ ง มากกว่ า การเป็ น เพี ย งแค่
ผู้ที่รู้กฎหมายเท่านั้น

นายเกียรติศักดิ์ มาเม่น
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ทนายความ

นายปิยวัฒน์ สุภรณ์ไพจิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ทนายความ

หลักสูตร
ด้ ว ยชื่ อ เสี ย งของคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ สั่ ง สมมาอย่ า ง
ยาวนาน ประกอบกับการมีคณาจารย์ผู้ทรง
คุณวุฒซิ งึ่ มีความเชีย่ วชาญกฎหมายสาขาต่างๆ
รวมทั้งการมีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหา
บัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีการเรียนการสอนเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทย จึงท�ำให้คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมตลอดมา ดังนั้นกระผม
จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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คุณสมบัติของผู้เ ข้าศึกษา

สัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น
ประจ�ำปีการศึกษา 2554-2555

ปรัชญา
มุง่ เน้นให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูงทางนิตศิ าสตร์ โดยท�ำการ
สอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวและให้สอดคล้องกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม คณะนิตศิ าสตร์จดั ให้มกี ารศึกษาและค้นคว้าในสาขาวิชานิตศิ าสตร์
โดยเป็นการศึกษาชั้นสูงเพื่อเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทาง
วิชาการอย่างแท้จริง มีพื้นฐานทางปัญญา ความคิดและทัศนคติอันส่งเสริมต่อการเสาะ
แสวงหาวิชาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ สามารถน�ำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต การพัฒนาสังคม และการผดุงไว้ซึ่งความ
เป็นธรรมและความถูกต้องของสังคม

วัตถุประสงค์
ตนเอง

เพื่อให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถในการศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วย

2. มีความรูแ้ ละทักษะของนักกฎหมาย นักวิจยั นักวิชาการในองค์กรของรัฐและ
เอกชนให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีจริยธรรมทางวิชาชีพของนักกฎหมายต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
4. มีความช�ำนาญทางกฎหมายเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ ดังนี้
		 - สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
		 - สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
		 - สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
		 - สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
		 - สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
		 - สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
		 - สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
		 - สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources
			 and Environmental Law)

คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ผู้ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็มีสิทธิสมัคร
สอบได้แต่ต้องส�ำเร็จปริญญาตรีก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มี
ก�ำหนดคะแนนขั้นต�่ำแต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ผลการสอบข้อเขียน ทัง้ นี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3. ส�ำหรับผูเ้ ข้าศึกษาต่างชาติตอ้ งเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาตรีสายนิตศิ าสตร์ จากสถาบัน
การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการสอบ
คัดเลือก คณะฯจะด�ำเนินการโดยวิธีการพิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่ง
เป็นการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

วิธีการและระยะเวลาสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.grad.law.tu.ac.th หรือ law.tu.ac.th
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม
2. อัตราค่าสมัครสอบ 800 บาท สมัครได้ไม่เกิน 2 สาขา

การคัดเลือกผู้เ ข้าศึกษา
1. การสอบข้อเขียนวิชากฎหมาย 4 ข้อ
		 1) หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
		 2) หลักกฎหมายอาญา
		 3) หลักกฎหมายมหาชน
		 4) หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิชาใดจะต้องเข้าสอบ
สัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

จ�ำนวนรับนักศึกษาปีละ 190 คน
นอกจากนั้น คณะนิติศาสตร์ ยังจัดให้มีการส่งเสริมนักกฎหมายเฉพาะด้าน โดยการ
รับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ�ำนวนที่รับทั้งหมด โดยได้
รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 10 จากคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
ก. อาจารย์สาขานิติศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
ข. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เฉพาะผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ
และพนักงานสอบสวน
ค. เฉพาะสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับผูม้ ปี ระสบการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้อย 2 ปี โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
ข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา มอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยานิพนธ์ที่
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจ�ำปีการศึกษา 2556

ระยะเวลาศึกษา
การศึกษาภาคค�่ำในระบบทวิภาค ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการ
ศึกษาแต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2
แผน คือ
แผน ก แบบ ก 2
			
วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

แผน ข ท�ำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะต้องขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาและจดทะเบี ย นในเดื อ นกรกฎาคม ซึ่ ง บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
นิติศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศในเดือนกรกฎาคม

วันเปิดภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 152,800 บาท

นายเฉิลมวุฒิ ศรีพรหม ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท
สาขาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง
“ความรับผิดของผู้ให้บริการเว็ปไซต์กรณีละเมิดลิขสิทธิ์”
Liabiltiy of Web service providers for Copyrigh Infringement

