
 รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาควิชา นิติศาสตร   คณะนิติศาสตร 
สาขาวิชา นิติศาสตร 
หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต          รหัสหลักสูตร        2    8    9     4     

คุณสมบัติ 
1.  สําเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  หรือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหการรับรอง 
2.  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
3.  มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4.  ผูเขาศึกษาตองผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษในวันลงทะเบียนแรกเขา ดังตอไปนี ้

4.1 มีผลสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนน CU-TEP ต้ังแต 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ต้ังแต 450 ขึ้นไป (หรือเทียบเทา) 
หรือ IELTS ต้ังแต 4.0 ขึ้นไป  ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ
จนถึงวันปดรับสมัคร (เวนแตเปนผูที่อาจไดรับยกเวนคะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญา

ดษุฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) 
4.2 *กรณีผานการคัดเลือกแตยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษตามขอ 4.1 ใหรับเขาศึกษาได โดยมีสถานภาพเปน นิสิต

ทดลองศึกษา และมีเง่ือนไขวานิสิตทดลองศึกษาจะตองดําเนินการขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ภายในภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา 2563 
1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหมีคะแนนตามขอ 4.1
2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต 

พ.ศ. 2557
หมายเหตุ*: กรณีตามขอ 4.2 เปนการผอนผันตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 
19 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ในการสําเร็จการศึกษา นิสิตตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ต้ังแต 67 ขึ้นไป หรือ TOEFL 
ต้ังแต 525 ขึ้นไป (หรือเทียบเทา) หรือ IELTS ต้ังแต 5.5 ขึ้นไป หรือสอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จึงจะสําเร็จการศึกษาได 

รับสมัครออนไลน 
ต้ังแตวันจันทรที่ 6 มกราคม ถึงวันอาทิตยท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ผานเว็บไซตระบบการรับสมัครออนไลน https://law.chula-regist.com 

วิธีการคัดเลือก วันและเวลา วิธีการ 
การสอบสัมภาษณ 

(ท ดสอบความ รู แ ล ะทั กษ ะที่ จํ า เป น ใน การ

คนควาวิจัยหัวขอวิทยานิพนธท่ีผูสมัครเสนอ) 

ระหวางวันท่ี 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ 
วัน-เวลาการสอบสัมภาษณของผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

แตละคน หลักสูตรจะประกาศใหทราบตอไป 

การสอบสัมภาษณ 
ดวยระบบออนไลน 

หมายเหตุ 
สําหรับระบบออนไลนที่ จะใชจั ดสอบ

สัมภ าษณ ของผู มี สิท ธิ์ สอบสัมภาษณ 

หลักสูตรจะประกาศใหทราบตอไป 

  แบบ 1.1   



จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    10 คน 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ https://law.chula-regist.com 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธที ่29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ https://law.chula-regist.com 
การสมัคร สมัครทางระบบออนไลนพรอมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครและหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมคัร

ที่เวบ็ไซต https://law.chula-regist.com 
เอกสารประกอบการ

สมัคร 
1. ใบสมัคร

2. รูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน

3. หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร

4. หัวขอวิทยานิพนธที่สนใจและอาจนํามาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยใหกรอกขอมูลตามแบบที่

คณะนิติศาสตรกําหนด จํานวน 1 ชุด 

5. สําเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรที่ทางราชการออกให 

6. สําเนาปริญญาบัตร ระดับนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต

7. สําเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ระดับนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต

8. สําเนาใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ CU - TEP ตั้ งแต  45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้ งแต  450 ขึ้นไป          
(หรือเทียบเทา) หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ข้ึนไป  

9. วิทยานิพนธหรือเอกัตศึกษา

10. บทความทางวิชาการดานนิติศาสตร 1 เรื่อง (ไมต่ํากวา 10 หนา) ที่ผูสมัครเขียนเองทั้งฉบับเพื่อแสดง

ความรูทางวิชาการและความสามารถในการคนควาวิจัย (ในกรณีที่ผูสมัครสําเร็จการศึกษานิติศาสตร

มหาบัณฑิต  บทความวิชาการตองไมเกี่ยวของกับวิทยานิพนธหรือเอกัตศึกษา  และบทความทางวิชาการ

ดังกลาวไมจําเปนตองไดรับการตีพิมพ)

11. หลักฐานแสดงผลการสอบวิทยานิพนธหรือเอกัตศึกษา (ถามี)

12. เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ เชน เอกสารรับรองการเปนผูชวยงานวิจัย เอกสารรับรองความรู

ความสามารถภาษาตางประเทศ เอกสารรับรองการผานการอบรมการทําวิจัยทางนิติศาสตร (ถามี)

รายละเอียดคาใชจาย 
1. คาใบสมัครและคาธรรมเนียมการสมคัร    2,500.- บาท 
2. คาเลาเรยีน ภาคการศึกษาละ       (ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย) 
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ   20,000.- บาท 

หมายเหตุ : 
1. คาธรรมเนียมการสมัครเมื่อชําระแลวจะไมคืนไมวากรณีใด ๆ

2. ผูสมัครควรหารือเบื้องตนกับอาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในหัวขอวิทยานิพนธ

ที่สนใจกอน

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอสอบถามไดที ่โทร. 088-005-6659 
ระหวางวันจันทร – วันเสาร เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ ทางอีเมล lld@law.chula.ac.th 

ทั้งนี้ โดยมตคิณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร คร้ังท่ี 7/2563  วันที ่1 เมษายน 2563  
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