
 

 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) 

 โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 256 3  
จึงขอประกาศรายละเอียดที่เก่ียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้  
 
1. 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 
จ านวนรับ  8 คน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ 

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ 
2.2) ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครสอบได้ 
2.3) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) 
2.4) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 หมวด 4 การรับเข้านักศึกษา ข้อ 22 
 
3. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

3.1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ก าหนดการประกอบด้วย 

3.1.1) ข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal)  
3.1.2) การสอบสัมภาษณ์ 
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3.2) พิจารณาผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
3.2.1) TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP (Institutional Testing Program) หรือ 
        TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนขึ้นไป 
3.2.2) TU-GET (Computer-based) 79 คะแนนขึ้นไป 
3.2.3) TOEFL (Internet-based) 79 คะแนนขึ้นไป 
3.2.4) IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป 

ผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถเข้าศึกษาได้ภายใต้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และต้องน าผลสอบที่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่นก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ 

4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1) ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ 
      http://ci.tu.ac.th)  
4.2) รูปถ่ายสี ถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป 
4.3) ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร จ านวน 1 ฉบับ 
4.4) ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
4.5) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
4.6) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
4.7) ส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 500 บาท 
4.8) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ยศ (ถ้ามี) 
4.9) หนังสือรับรองประสบการณ์ หรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงประสบการณ์ในการท างาน 

 หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือการเสนอผลงานในที่ประชุม (ส าหรับผู้ที่มี 
      ประสบการณ์ในการท างานมาระยะหนึ่งแล้ว) (ถ้ามี) 
4.10) ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ TOEFL/ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลสอบต้อง 
       ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร (ถ้ามี) 
4.11) ข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ในประเด็นเก่ียวกับสตรี บุรุษ กลุ่มคนเพศทางเลือก 
       หรือความสัมพันธ์เชิงอ านาจด้านเพศสถานะ (Gender Power Relations) หรือความรุนแรง 
       ต่อกลุ่มต่างๆ ของสังคม หรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครสนใจ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
       ประกอบด้วย 

1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อผู้เสนอ 3) หลักการและเหตุผล
4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5) ขอบเขตการวิจัย 6) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
7) ระเบียบวิธีวิจัย 8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9) เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับส าเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 

http://ci.tu.ac.th/
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5. การสมัครสอบ 
5.1) สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสาร “หัวข้อ 4 เอกสารประกอบการสมัคร” ข้อ 4.1 – 4.11  

มาที่ ทางไปรษณีย์ ถึง รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  

พร้อมโอนเงินค่าสมัคร 500 บาท   
 เข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย 
 ชื่อบัญชี  วิทยาลัยสหวิทยาการ (ส านักงานเลขานุการ) 

สาขา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
เลขที่บัญชี 677-5-59712-6 

  
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 http://ci.tu.ac.th และอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร 02-613-2860 

7. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาลัย 

สหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 http://ci.tu.ac.th และอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร 02-613 2860 

9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
9.1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ  18,410  บาท 

 -ค่าหน่วยกิต      13,500  บาท 
-ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย      1,500  บาท 
-ค่าบ ารุงห้องสมุด       2,000  บาท 
-ค่าธรรมเนีบมการใช้บริการเครือข่าย          800  บาท  
-ค่าเอกสารงานทะเบียน        500  บาท 
-ค่าอุบัติเหตุ                   110  บาท 

9.2) ค่าสอบประมวลวิชา (ส าหรับแผน ข) ต่อครั้ง        500  บาท 
9.3) ค่ารักษาสถานภาพ         3,000  บาท 
9.4) ค่าสมัครสอบคัดเลือก          500  บาท 
9.5) ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ           50  บาท  

   

http://ci.tu.ac.th/
http://ci.tu.ac.th/
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หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา) 73,640  บาท ทั้งนี้ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
เหมาจ่าย ไม่รวมวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (TU-005) และภาษาอังกฤษ 2 (TU-006) โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็น
รายวิชาที่มีการลงทะเบียน 

 ประกาศ  ณ  วันที่          พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   เจริญลาภนพรัตน์) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

พฤษภาคม4

https://www4.tu.ac.th/oth/overview-resume/OneRectorGC_sm.php?select=GRN&id_rector=137


ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563  
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

กิจกรรม รอบ 2 ปี 2563 สถานที ่
การรับสมัคร 

-สมัครทางไปรษณีย์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ci.tu.ac.th 

ประกาศรายชือ่ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 http://ci.tu.ac.th และอาคารวิทยาลัย 
สหวิทยาการ ชั้น 4 

สอบสัมภาษณ ์ วันเสารท์ี่ 18 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาลยัสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์ 
เขา้ศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 http://ci.tu.ac.th และอาคารวิทยาลัย 
สหวิทยาการ ชั้น 4 

ขึ้นทะเบียนนักศกึษา 
ออนไลน ์

ประกาศภายหลงั ส านกังานทะเบียนนกัศกึษา 
http://www.reg.tu.ac.th 

วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศภายหลงั ส านกังานทะเบียนนกัศกึษา 
http://www.reg.tu.ac.th 

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประกาศภายหลงั ส านกังานทะเบียนนกัศกึษา 
http://www.reg.tu.ac.th 

เพิ่มถอนรายวิชาวนัสุดทา้ย ประกาศภายหลงั ส านกังานทะเบียนนกัศกึษา 
http://www.reg.tu.ac.th 

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา ประกาศภายหลงั ส านกังานทะเบียนนกัศกึษา 
http://www.reg.tu.ac.th 

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



