
2 YEARS
THESIS AND NON-THESIS OPTION

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเช�่ยวชาญพิเศษในสาขากฎหมายธุรกิจ 

เพื่อรองรับตอ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อตอบสนองตอความตองการ 

ของสังคมไมวาจะเปนทั้งใน ภาครัฐและเอกชน

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตอความตองการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ 

ทางดาน การคาระหวางประเทศที่จำเปนตองอาศัยนักกฎหมายที่มีความเช�่ยวชาญ 

และความชำนาญ พิเศษในการรองรับตอการ ลงทุนจากตางประเทศ

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเช�่ยวชาญในเนื้อหาของกฎหมายทั้งภายในและ 

ตางประเทศ รวมทั้ง ระเบียบขอบังคับกฎเกณฑของกลุมประเทศสมาช�กองคการ 

การคาระหวางประเทศ หลายองคการ

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใชความรูความชำนาญพิเศษที่มีในการว�เคราะห 

แกไขปญหา โดยอาศัย ความรูทางทฤษฎีกฎหมาย สามารถว�เคราะหถึงปญหา 

และอุปสรรคตลอดจน ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการ 

ใหคำปร�กษาทางกฎหมายไดอยางดี และมีคุณภาพ

5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจ�ตสำนึกที่เที่ยงธรรมมีจร�ยธรรมของการเปนนัก 

กฎหมายรวมทั้งในเร�่องการ เคารพตอสิทธ�เสร�ภาพของบุคคลในทางกฎหมาย 

อันเปนธรรมและสอดคลอง ตอภาคธุรกิจและการคา ระหวางประเทศไดเปนอยางดี

6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้ง 

ตอบสนองตอ ความตองการของตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ

คุณสมบัติผู�เข�าศึกษา
1. เป�นผู�สำเร็จการศึกษาไม�ต่ำกว�าปร�ญญาตร�สาขา 

นิติศาสตร� หร�อเทียบเท�าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศ หร�อ ต�างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

2. ไม�เคยถูกคัดช�่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติ 
จากสถาบันการศึกษาใด

3. เป�นผู�มีสุขแข็งแรง และไม�เป�นโรคอันเป�นอุปสรรคต�อ 
การเร�ยน

4. มีความรู�ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาว�ทยาลัย 
อัสสัมชัญที่ 16/2559 เร�่อง มาตรฐานประสิทธ�ภาพ 
ภาษาอังกฤษ (Assumption University Announcement 
No. 16/2016 Subject: English Proficiency Standard)   
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้

ระบบการทดสอบ คะแนนผ�านการทดสอบ
AU English Proficiency Assessment 70% 
TOEFL (iBT) 90
TOEFL (P) 575
IELTS  6.5

ทั้งนี้หากนักศึกษามีคะแนนไม�ถึงระดับดังกล�าวผู�อำนวยการหลักสูตรหร�อ 
หัวหน�าหลักสูตรอาจพิจารณาให�รับผู�สมัครเข�าศึกษา แต�นักศึกษาต�อง 
ผ�านการเร�ยนภาษาอังกฤษและ สอบผ�านได�ระดับคะแนนตามเกณฑ� 
มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญกำหนด นักศึกษาจ�ง 
จะมีสิทธ�ลงทะเบียนเร�ยนได�

5. มีความรู�ภาษาไทย และใช�ภาษาไทยได�ดี

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาว�ทยาลัย 1 ชุด 
2. ใบแสดงผลการเร�ยน (Transcript) 2 ชุด 
3. สำเนาปร�ญญาบัตร 2 ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ�าน และบัตรประชาชน 2 ชุด 
5. รูปถ�าย 1 นิ้ว 4 รูป

ระยะเวลาการศึกษา : 
เทอม 1           | เทอม 2
สิงหาคม - ธันวาคม     | มกราคม - พฤษภาคม

ค�าธรรมเนียมการสอบ
ค�าใบสมัคร     500 บาท
ค�าสอบภาษาอังกฤษและ สัมภาษณ� 500   บาท
ความรู�เกี่ยวกับกฏหมาย   500  บาท

สถานที่เร�ยน และเวลาเร�ยน
- ว�ทยาเขตหัวหมาก, ถนน รามคำแหง 24
- เสาร� - อาทิตย� : 9.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00.
- จันทร� - ศุกร�  : 18:00 - 21:00

การสำเร็จการศึกษา
เมื่อตรวจสอบแล�วพบว�านักศึกษาได�ศึกษาว�ชาต�างๆ ครบตาม 
หลักสูตรและปฏิบัติตามเง�่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร�และบัณฑิตว�ทยาลัยกำหนด 
โดยมีหน�วยกิตสะสมไม�น�อยกว�าที่กำหนดในหลักสูตร 
โดยได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม�ต่ำกว�า 3.00

ระยะเวลา :  ไม�น�อยกว�า 2 ป�แต�ไม�เกิน 5 ป� 

รับใบสมัครได�ที ่ 
ว�ทยาเขตหัวหมาก 
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ว�ทยาเขตหัวหมาก
เวลาทำการ :
จันทร� - ศุกร� 8:30 ถึง 19:00 น.
เสาร�  8:00 ถึง 16:30 น.
อาทิตย� 8:00 ถึง 14:00 น.

มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ว�ทยาเขต City Campus
Zen Department Store @ CentralWorld, ชั้น 14
จันทร� - ศุกร�                  10:00 ถึง 22:00 น.
เสาร� - อาทิตย�                10:00 ถึง 18:00 น.

ว�ทยาเขตสุวรรณภูมิ
St.Raphael's Hall (SR101)
ถนน บางนา-ตราด กม. 26 สมุทรปราการ กรุงเทพฯ 10540
เวลาทำการ:
จันทร� – ศุกร�    10.00 น. ถึง 16.00 น.
โทร: (66) 02 723 2713

สามารถดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่
http://www.grad.au.edu

ตารางการรับสมัครป�การศึกษา 2561
ภาคเร�ยนที่ 1 / 2561 ภาคเร�ยนที่ 2 / 2561

Master of Laws (Thai Program)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

1. ระยะเวลาการขายใบสมัครและรับสมัคร

2. การสอบข�อเข�ยนและสอบสัมภาษณ�

3. ประกาศผลการสอบข�อเข�ยนและสอบสัมภาษณ�

4. ลงทะเบียน

5. เป�ดการเร�ยนการสอน

2 พฤษภาคม - 21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561

6 - 18 สิงหาคม 2561

6 สิงหาคม 2561

16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2561

17 ธันวาคม 2561

20 ธันวาคม 2561

21 - 29 ธันวาคม 2561

7 มกราคม 2562



UNIVERSITY ADMISSIONS CENTER (UNIAD)

HUA MAK CAMPUS 
Tel. +66 (2) 300 4543-62 Ext.1244
Tel. +66 (2) 719 1929 
Website : www.grad.au.edu
E-mail : gradadmission@au.edu 

ABAC CITY CAMPUS 
Zen @ Central World, 14th �oor.
E-mail : citycampus@au.edu 
Tel: +66 (2) 1009 115-8

SUVARNABHUMI CAMPUS
SR101
Tel. +66 (2) 723 2713

+66 (81) 815 1237
www.grad.au.edu
gradadmission@au.edu

โครงสร�างหลักสูตร
ปร�ญญานิติศาสตร�มหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
แผน  ก  
ว�ชาบังคับ                   15 หน�วยกิต
ว�ชาเลือก                          12 หน�วยกิต
ว�ทยานิพนธ�                      12 หน�วยกิต
 รวม  39 หน�วยกิต     

แผน   ข
ว�ชาบังคับ                         15 หน�วยกิต
ว�ชาเลือก                           18 หน�วยกิต
การศึกษาอิสระ                     6 หน�วยกิต
รวม                   39 หน�วยกิต
 

Tuition fee (THB 3,500 x 39 credits)

University fee (THB 17,900 x 4 semesters)

Annual Internet (THB 2,400 / year)

Annual health & life insurance fee

(non-Thai student, THB 5,000 / year)

Matriculation fee (Thai students)

Matriculation fee (non-Thai students)

Student’s Activities fee

THB

10,000

22,500

6,000

136,500

71,600

4,800

10,000

228,900

251,400

Fee descriptions

Enrollment fees

Registration fees / semester

Approximately total for Thai students

Approximately total for non-Thai students

2-Year, 4 Semesters

Estimated Expenses

Master of Laws (Thai Program)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

ABAC SCHOOL OF  LAW
Hua Mak Campus
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ อาคารคว�นทาวเวอร ชั ้น 2

โทร (66) 02 300 4543 Ext. 3743, 3744 | โทรสาร (66) 02 719 1059
E-mail: law@au.edu | www.law.au.edu 

Note:
1. Tuition fee doesn’t cover the followings: 
     - Admission Fee - Tuition fee for non-credit courses
     - Text books - AU Academic Writing Course (15,000 THB)
2. The fees are subject to change at the university’s discretion without prior notice.
3. Currency exchange rate: THB 32 = US$ 1

แผนการศึกษาหลักสูตร
แผน ก. ว�ทยานิพนธ�
ป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
LW 5001  ภาษาอังกฤษเพื่อการว�จัย   
  ทางกฏหมาย
LW 5002  ระเบียบว�ธ�ว�จัยทางกฏหมาย   
  และบัณฑิตสัมมนา
LW 5003  ทฤษฎี และหลักกฏหมายแพ�ง   
  และพาณิชย�
ว�ชาเลือก 1 ว�ชา

ป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
LW 5004  ทฤษฎีและหลักกฏหมายมหาชน   
  และหลักกฏหมายระหว�างประเทศ
LW 5005  กฏหมายการค�าระหว�างประเทศ
ว�ชาเลือก 2 ว�ชา

ป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
LW 7001  ว�ทยานิพนธ�
ว�ชาเลือก 1 ว�ชา

ป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
LW 7002  ว�ทยานิพนธ�

แผน ข. การค�นคว�าอิสระ
ป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
LW 5001  ภาษาอังกฤษเพื่อการว�จัย   
  ทางกฏหมาย
LW 5002  ระเบียบว�ธ�ว�จัยทางกฏหมาย   
  และบัณฑิตสัมมนา
LW 5003  ทฤษฎี และหลักกฏหมายแพ�ง   
  และพาณิชย�
ว�ชาเลือก 1 ว�ชา

ป�ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
LW 5004  ทฤษฎีและหลักกฏหมาย   
  มหาชน และหลักกฏหมาย   
  ระหว�างประเทศ
LW 5005  กฏหมายการค�าระหว�าง   
  ประเทศ
ว�ชาเลือก 2 ว�ชา

ป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ว�ชาเลือก 3 ว�ชา

ป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
LW 8000  การค�นคว�าอิสระ

IMPORTANT

The provisional information statements set forth in this catalog should not be construed as 
the basis of any contract between a student and this institution.  As such Assumption 
University reserves the right to change any provision listed in this catalog, including, but not 
limited to academic requirements for graduation. Every e�ort through the O�ce of Graduate 
Studies,  will be made to keep students advised of any such changes. 

The University Registrar
Last updated: May 2018


