
 

 
                                                                                
 

   ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรือ่ง  การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  

สาขาวชิาสหวทิยาการ  วทิยาลยัสหวทิยาการ 

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

  ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร    

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๔ (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์)  จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและการสอบ ดังต่อไปนี้ 
 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  แผน ๑.๑ (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)  
                   ๑. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศสภา

มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่

คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ พิจารณาให้สมัครได้ 
๒. เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย ๒ ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับจนถึงวันที่สมัคร 

ทั้งนี้ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก    
๓. ผู้สมัครต้องน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบการวิจัยที่ชัดเจน 
๔. หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นสหวิทยาการ และ         

มีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
๕. มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ ากว่า ๕๕๐ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 แผน ๒.๑ (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ       

ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
๒. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการพิจารณาให้สมัครได้ 
๓. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ ากว่า ๕๕๐ หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS       

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากผลการศึกษาระดับปริญญาโท 
๒. พิจารณาเค้าโครง Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการและหนังสือรับรอง จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ของผู้เข้าศึกษา 
๔. เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้ เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร และตามเงื่อนไขของหลักสูตร          

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
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 หลักฐานประกอบการสมัคร 
๑. ใบสมัครของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
๒. ประวัติผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขาวด าหรือสี ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป จ านวน ๑ ชุดซึ่งมี       

ข้อมูลประกอบด้วย  
๒.๑ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร  
๒.๒ ต าแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน  
๒.๓ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และ E-mail   
๒.๔ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   
๒.๕ ประสบการณ์ทางวิชาการ 

๓. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือส าคัญแสดงผลการส าเร็จการศึกษาที่ลงนามรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
๔. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ    

๑ ชุด รับรองส าเนาด้วยตนเอง 
๕. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน ๒ ป)ี 
๖. Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการที่คาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือก

เข้าศึกษาความยาว ประมาณ ๑๐ - ๑๕ หน้า จ านวน ๘ 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  จ านวน ๒ ฉบับ 
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครระบุใน Proposal ด้วยว่าต้องการศึกษาแผน ๑.๑ (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

หรือแผน ๒.๑ (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรฯ และเงื่อนไขของแต่ละ

แผนเพิ่มเติมได้ที่ www.ci.tu.ac.th 
วิธีการสมัคร 
๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.ci.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๒. ช าระเงินค่าสมัครจ านวน ๕๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร ์ชื่อบัญชี วิทยาลัยสหวิทยาการ (ส านักงานเลขานุการ) บัญชีเลขที่ ๖๗๗-๕-๕๙๗๑๒-๖ 
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๓. ยื่นส าเนาใบเสร็จค่าสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ที่  ผู้อ านวยการหลักสูตร  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 

ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  หรือ

ยื่ นหลั ก ฐานการสมั ค รสอบด้ วยตน เองที่  ห ลั กสู ต รป รัชญ าดุ ษฎี บัณ ฑิ ต  สาขาวิช าสหวิท ยาการ                       

อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ  ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวัน และเวลาราชการภายในวันที่     

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

 จ านวนรับเข้าศึกษา     จ านวน ๑๐ คน 
 เงื่อนไขการรับสมัครสอบ 

๑ . ในการรับสมัครหลักสูตรฯ ยั งไม่ รับหลักฐานแสดงผลการส าเร็จการศึกษาฉบับจริง            

(ปริญญาบัตร หรือ Transcript) ดังนั้น ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ    

รับสมัครหากหลักสูตรฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่า     

ผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันท ี
๒. ผู้สมัครสามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษภายหลังจากวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔) ก่อนก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ได้ ผู้สมัครรายใดมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามที่ระบุในคุณสมบัติ จะถือว่า

ผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันท ี
๓. เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

กิจกรรม ก าหนดการ 
วันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที ่๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

สถานที่สอบห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  
 การขึ้นทะเบยีนเปน็นักศึกษา 

๑. ผู้ ที่ ผ่ า น ก า ร รั บ เข้ า ศึ ก ษ าต้ อ งขึ้ น ท ะ เบี ย น เป็ น นั ก ศึ ก ษ าต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ                     

วิธีการที่นายทะเบียนก าหนด ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น 
นายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาท่ี ๑ ของปีการศึกษาแรก   
  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา

ต่อคณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งใน

ภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้ว ยังไม่อาจ

น าส่งได้ให้นายทะเบียน  เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
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๒. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ

ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตร         

ที่จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้ งแต่ เป็นนักศึกษา  

ในหลักสูตรเดิมด้วย 
๓. หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม   

ตามข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ       

ได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ นายทะเบียนจะเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอน           

การข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  
หากมีกรณี ตามวรรคหนึ่ งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว อธิกา รบดีจะเสนอ                

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น    
 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       
 
 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ 

    ปฏิบัติการแทนอธกิารบด ี
 

๕


