
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานรับเข้าศึกษา         โทร.  ๑๙๓๖ (มัลลิกา) 

บนัทกึภายใน -               วนัที่   ๑๔    ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เรือ่ง    โปรดลงนามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 

เรยีน    รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ  

ด้วยวิทยาลัยสหวิทยาการ เสนอลงนามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากการเปิดรับสมัครในภาคการศึกษาที่ ๑ ไม่เป็นไปตามแผนรับที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้น วิทยาลัยฯ 

จึงขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวชิา แผนรบั 

(ตาม มคอ.๒) 

ผู้ยนืยนัสิทธิ ์

ภาค ๑/๒๕๖๔ 

จ านวนแผนรบั 

ภาค ๒/๒๕๖๔ 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาสหวทิยาการ  

เฉพาะแผน ๑.๑ (ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์) 

๑๐ ๓ ๗ 

 ในการนี้ งานรับเข้าศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ในประกาศฯ แล้วพบว่า 

 ประกาศการรับสมัคร : ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักสูตรและหลักการของมหาวิทยาลัย 

ก าหนดการรับสมัคร : ตรงตามก าหนดปฏิทินการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยปิดรับสมัครตรงกับ รอบ A๓ และ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตรงกับ B๔ 

วิธีการรับสมัคร  : ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.ci.tu.ac.th และ ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ 

งานรับเข้าศึกษา ได้รับประกาศจากวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศมีการแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลบั

มาในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไม่ได้ระบุอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ในประกาศ ซึ่งงานรับเข้าศึกษาได้ท้วงติง

แล้วแต่วิทยาลัยฯ ยืนยันที่จะเสนอประกาศตามรูปแบบเดิมที่เคยเสนอมา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ ที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

         ผู้เสนอ.......มัลลิกา............................................................... 

รษก.ในต าแหน่งหัวหน้างาน......นุชนาท.............................. 

ผู้อ านวยการ........................................................................ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ  

เฉพาะแผน ๑.๑ (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) วิทยาลัยสหวทิยาการ 
ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

.................................................................................................... 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการ  วิทยาลัยสหวิทยาการ  เฉพาะแผน ๑.๑ (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)  ภาคการศึกษาที่  ๒                
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ๑.๑ (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
 คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๒ และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี ้

   ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศที่             
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ พิจารณาให้สมัครได ้

   ๒) มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย ๒ ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับจนถึงวันที่สมัคร       
ทั้งนี้ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก    

   ๓) ผู้สมัครต้องนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบการวิจัยที่ชัดเจน 
   ๔) หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นสหวิทยาการ และ         

มีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
     ๕) มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ำกว่า ๕๕๐ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์           
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผลสอบต้องไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 

๒. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  ๑ ) พิ จ า ร ณ า คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม เก ณ ฑ์ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู้ เข้ า ศึ ก ษ า ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒  และผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ 
  ๒) พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากผลการศึกษาระดับปริญญาโท 
  ๓) พิจารณาเค้าโครง Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการและหนังสือรับรอง จำนวน ๒ ฉบับ 
  ๔) พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ของผู้เข้าศึกษา 
  ๕) เงื่อนไขอื่น  ๆ ให้ เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร และตามเงื่อนไขของหลักสูตร                
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 



 

 

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๑) ใบสมัครของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
  ๒) ประวัติผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขาวดำหรือสี ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป จำนวน ๑ ชุด ซึ่งมีข้อมูล
ประกอบด้วย  
   ๒.๑ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร  
   ๒.๒ ตำแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน  
   ๒.๓ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และ E-mail   
   ๒.๔ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   
   ๒.๕ ประสบการณ์ทางวิชาการ 
  ๓) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือสำคัญแสดงผลการสำเร็จการศึกษาที่ลงนามรับรอง           
สำเนาด้วยตนเอง 
  ๔) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้ งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท            
อย่างละ  ๑ ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง 
  ๕) สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน ๒ ปี) 
  ๖) Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการคัดเลือก   
เข้าศึกษาความยาว ประมาณ ๑๐ - ๑๕ หน้า จำนวน ๒ ชุด ซึ่งประกอบด้วย  
     ๖.๑ ชื่อเรื่อง  
   ๖.๒ ชื่อผู้เสนอ  
   ๖.๓ หลักการและเหตุผล 
   ๖.๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   ๖.๕ ขอบเขตการวิจัย  
   ๖.๖ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
   ๖.๗ ระเบียบวิธีวิจัย  
  ๖.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๖.๙ เอกสารอ้างอิง 
  ๗) จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ  จำนวน ๒ ฉบับ 
 

๔. วิธีการสมัคร 
  ๑) ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.ci.tu.ac.th  ตั้งแต่บัดน้ี ถึงวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ๒) ชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๕๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี วทิยาลัยสหวิทยาการ (สำนักงานเลขานุการ) บัญชีเลขที่ ๖๗๗-๕-๕๙๗๑๒-๖ 
  ๓) ยื่นสำเนาใบเสร็จค่ าสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณี ย์  ที่  ผู้อำนวยการ          
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ  ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ภายในวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๔   
 

๕. จำนวนรับเข้าศึกษา       จำนวน  ๗  คน 
 

http://www.ci.tu.ac.th/


 

 

๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ 
   ๑) ในการรับสมัครหลักสูตรฯ ยังไม่รับหลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษาฉบับจริง        
(ปริญญาบัตร หรือ Transcript) ดังนั้น ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม         
ประกาศรับสมัครหากหลักสูตรฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร    
จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที 
  ๒) ผู้สมัครสามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษภายหลังจากวันปิดรับสมัคร (วันที่  ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๔) ก่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ได้ ผู้สมัครรายใดมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามที่ระบุในคุณสมบัติ จะถือว่า   
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที 
  ๓) เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ 
 

๗. ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

      
๘. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา 
   ๑) ผู้ที่ ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่นายทะเบียนกำหนดภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมี เหตุผลความจำเป็น 
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก   
   ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
ต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่งใน
ภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจ
นำส่งไดใ้ห้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
   ๒) ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจำเป็น ให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ 
   การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่    
จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
   เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษา          
ในหลักสูตรเดิมด้วย 

กิจกรรม กำหนดการ สถานที ่
กำหนดวันรับสมัคร 
 

ตั้งแต่บัดน้ี ถึง  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่  
www.ci.tu.ac.th  
และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ วันที่  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ www.ci.tu.ac.th 
วันสอบสัมภาษณ ์ วันที่  ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔   ที่ www.ci.tu.ac.th 

http://www.ci.tu.ac.th/


 

 

   ๓) หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ นายทะเบียนจะเสนอต่ออธิการบดี
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  
   หากมีกรณีตามวรรคหนึ่ งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ สำเร็จการศึกษาไปแล้ว อธิการบดี จะเสนอ             
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น    
๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
   ผู้ที่เข้าศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และจ่ายตามอัตราการจัดเก็บค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับนักศึกษาไทย       
ภาคการศึกษาละประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๔๓๘ ,๐๐๐ บาท และนักศึกษา
ต่างชาติ ภาคการศึกษาละประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๕๑๖,๐๐๐ บาท 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่       ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
     

 
 

     (รองศาสตราจารย ์ดร.พภิพ  อุดร) 
รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
  
 
 

    
             
 
   
 
 
 




