
 
 
 
                                                                                

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  
วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒) 

.......................................................................................................................... 
 โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  (รอบ ๒)                     
จึงขอประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี ้ 
๑. สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา) 
  ศศ.ม. (สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ Master of Arts (Women, Gender and Sexuality Studies) 
  M.A. (Women, Gender and Sexuality Studies) 
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติไม่เต็มเวลา 
จำนวนรับ  ๑๓ คน 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา        

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือ

ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
๒ .๒  มี ผลสอบภาษ าอั งกฤษ  TU-GET หรือ  TOEFL หรือ  IELTS (ผลสอบต้ อ งไม่ เกิ น  ๒  ปี   

นับถึงวันสมัคร) 
๒.๓  เงื่อน ไขอื่ นๆ  ให้ เป็น ไปตามประกาศรับสมัครบุ คคลเข้ าศึ กษาในระดับบัณ ฑิ ตศึกษา                

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๓. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

๓.๑ ผู้ เข้ าศึ กษาต้องผ่ านการคัดเลื อกตามเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิ ลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
กำหนดการประกอบด้วย 

๓.๑.๑ ข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal)  
๓.๑.๒ การสอบสัมภาษณ์ 

๓.๒ พิจารณาผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
๓ .๒ .๑  TOEFL (Paper-based) ห รื อ  TOEFL–ITP ( Institutional Testing Program) ห รื อ 

TU-GET (Paper-based) ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป  
๓.๒.๒  TU-GET (Computer-based) ๗๙ คะแนนขึ้นไป 
๓.๒.๓  TOEFL (Internet-based) ๗๙ คะแนนขึ้นไป 
๓.๒.๔  IELTS ระดับ ๖.๕ ขึ้นไป 



 

  

ผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้าศึกษาได้ภายใต้ดุลพินิจ         
ของคณ ะกรรมการบัณ ฑิ ตศึ กษา และต้องนำผลสอบที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ ที่ มหาวิทยาลั ยกำหนดมายื่ น                    
ก่อนสอบวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ 
๔. เอกสารประกอบการสมัคร  

๔.๑ ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่  
http://ci.tu.ac.th)  

๔.๒ รูปถา่ยส ีถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑-๒ นิ้ว ๒ รูป 
๔.๓ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๔ สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๗ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ ๕๐๐ บาท 
๔.๘ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) 
๔.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์ หรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงประสบการณ์ในการทำงาน 

หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือการเสนอผลงานในที่ประชุม (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์           
ในการทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว) (ถ้ามี) 

๔.๑๐ สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOEFL/ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลสอบต้อง   
ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัคร (ถ้ามี) 

๔.๑๑ ข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ในประเด็นเกี่ยวกับสตรี บุรุษ กลุ่มคนเพศทางเลือก
หรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้านเพศสถานะ (Gender Power Relations) หรือความรุนแรงต่อกลุ่มต่าง ๆ     
ของสังคม หรือประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่ผู้สมัครสนใจ ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า ประกอบด้วย 

๑) ชื่อเรื่อง  
๒) ชื่อผู้เสนอ 
๓) หลักการและเหตุผล  
๔) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๕) ขอบเขตการวิจัย  
๖) ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง  
๗) ระเบียบวิธีวิจัย  
๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙) เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ : หลักฐานการสมคัรหากเป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 
สมัครทางไปรษณี ย์ โดยส่งเอกสาร “หัวข้อ ๔ เอกสารประกอบการสมัคร” ข้อ ๔.๑ – ๔.๑๑             

ถึ ง ผู้ อำนวยการหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาสตรี  เพศสถานะ และเพศวิถีศึ กษา            
วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
พร้อมโอนเงินค่าสมัคร ๕๐๐ บาท  
 เข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย 
 ชื่อบัญช ี วิทยาลัยสหวิทยาการ (สำนักงานเลขานุการ) 

สาขา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
เลขที่บัญชี ๖๗๗-๕-๕๙๗๑๒-๖  



 

  

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันจันทร์ที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ http://ci.tu.ac.th และอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น ๔ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร ๐๒-๖๑๓-๒๘๖๐ 
๖. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 

วั น เส าร์ ที่  ๒ ๖  มิ ถุ น าย น  ๒ ๕ ๖ ๔  เวล า  ๑ ๐ .๐ ๐  – ๑ ๖ .๐ ๐  น . ณ  ห้ อ งป ระชุ ม ชั้ น  ๔                     
อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

วันจันทร์ที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ http://ci.tu.ac.th และอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร ๐๒-๖๑๓-๒๘๖๐ 
๘. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

๘ .๑  ผู้ ที่ ผ่ านการรับ เข้ าศึ กษ าต้อ งขึ้ นทะเบี ยน เป็ นนั กศึ กษาตามหลั ก เกณ ฑ์ และวิธีการ 
ที่นายทะเบียนกำหนด ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็น            
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก   

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา       
ต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผัน                
ให้นำมาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้
แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

๘.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ  
ความจำเป็น ให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตร                
ที่จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
๘.๓ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม       

ตามข้อ ๒๒ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

หากมีกรณี ตามวรรคหนึ่ งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี เสนอต่อ             
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 



 

  

๙. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๙.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ  ๑๘,๔๑๐  บาท 

-ค่าหน่วยกิต        ๑๓,๕๐๐  บาท  
       -ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย        ๑,๕๐๐    บาท 

-ค่าบำรุงห้องสมุด        ๒,๐๐๐    บาท 
       -ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย         ๘๐๐       บาท  
      -ค่าเอกสารงานทะเบียน          ๕๐๐       บาท 
       -ค่าคุ้มครองอุบัติเหต ุ           ๑๑๐       บาท 

๙.๒ ค่าสอบประมวลวิชา (สำหรับแผน ข) ต่อครั้ง    ๕๐๐       บาท 
๙.๓ ค่ารักษาสถานภาพ       ๓,๐๐๐    บาท 
๙.๔ ค่าสมัครสอบคัดเลือก      ๕๐๐       บาท 
๙.๕ ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ     ๕๐         บาท  

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (๔ ภาคการศึกษา) ๗๓,๖๔๐  บาท ทั้งนี้ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
เหมาจ่าย ไม่รวมวิชา ภาษาอังกฤษ ๑ (TU-๐๐๕) และภาษาอังกฤษ ๒ (TU-๐๐๖)  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็น
รายวิชาที่มีการลงทะเบียน  
   
 

 

                                  
       
 
            

                          
                 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่           เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ   อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดี 

๒๙




