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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรือ่ง การรับสมคัรบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ระดบัปรญิญาตรี ประจําปการศกึษา 2565 

รอบที่ 1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio 2) 

------------------------------ 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทาพระจันทร ศูนยลําปาง และ 

ศูนยพัทยา โดยเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกําหนด

สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี)  

2. รหสัคณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา ทีเ่ปดรบัสมคัร และจํานวนรบั แยกตามหลกัสตูร ดงันี้ 

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 
  คณะรฐัศาสตร   

10050203903201A ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง  5 
10050203903201A ร.บ. วิชาเอกการระหวางประเทศ  5 
10050203903201A ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ  5 

  คณะเศรษฐศาสตร   
10050204611101A เศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 

  คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร   
10050205903701A สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 30 
10050405903701A สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง) 15 

  คณะศลิปศาสตร   
10050206901401A ศศ.บ. ประวัติศาสตร 15 
10050206902001A ศศ.บ. ภาษาไทย 15 
10050206902401A ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  20 
10050206902402A ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 15 
10050206902404A ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา  5 
10050206902501A ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  10 
10050206902401B ศศ.บ. รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 70 
10050106902801B ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (โครงการพิเศษ)  (ศึกษาที่ มธ.ทาพระจันทร) 50 

  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   
10050209220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 10 
10050209210301A วท.บ. คณิตศาสตร 10 
10050209210302A วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต  5 
10050209210401A วท.บ. เคมี 15 
10050209211001A วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 10 
10050209211002A วท.บ. วิทยาศาสตรและนวัตกรรมทางอาหาร 10 
10050209211201A วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 15 

10050209211801A วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 10 



 

2 

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

10050209211901A วท.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 10 

10050209212701A วท.บ. ฟสิกส 10 

10050209212702A วท.บ. ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส 10 

10050209212801A วท.บ. วัสดุศาสตร  5 

10050209213101A วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  5 

10050209213301A วท.บ. สถิติ  5 

10050209500401A วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 15 

10050209220201B วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) 10 

10050209213301B วท.บ. สถิติ (โครงการพิเศษ) 10 

10050209210301B วท.บ. คณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) 10 

10050209210302B วท.บ. คณิตศาสตรการจัดการ (โครงการพิเศษ) 10 

10050209220201A วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง) 10 

10050209211401B วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10 
  คณะวศิวกรรมศาสตร   

10050210300501A วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร 10 
10050210300601A วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี 20 
10050210300701A วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล 20 
10050210301601A วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 20 
10050210302101A วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 20 
10050210303501A วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ 20 
10050210301001B วศ.บ. วิศวกรรมซอฟตแวร (โครงการพิเศษ) 20 
10050210301601B วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 20 
10050210302101B วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการกอสราง (โครงการพิเศษ) 20 
10050310302001A วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต (V-TECH) (ศึกษาที่ มธ.ศูนยพัทยา) 10 
10050210300001E วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP) 30 

10050210300002E วศ.บ. (หลกัสตูรนานาชาติ) (TEPE) 15 

  คณะสหเวชศาสตร   

10050212110101A วท.บ. กายภาพบําบัด  5 

10050212112001A วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 15 

10050212112001B ศศ.บ. การจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) 130 

10050212902002B ศศ.บ. การฝกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 70 

  คณะพยาบาลศาสตร   

10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 

  คณะศลิปกรรมศาสตร   

10050215800101AA ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ  3 

10050215800101AB ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น  5 

10050215800401A ศป.บ. การละคอน 10 

10050415800101A ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศนูยลําปาง) 10 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมือง   

10050216400201D วท.บ. การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 75 

10050216400301B ภูมสิถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  7 

10050216400501B วท.บ. สถาปตยกรรม 10 

10050216400502B วท.บ. สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 10 

10050216400701B สถาปตยกรรมภายในบัณฑิต  5 
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รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

  คณะวทิยาการเรยีนรูและศกึษาศาสตร   

10050219903601A ศศ.บ. วิทยาการเรียนรู 65 

 วิทยาลัยนวัตกรรม   

10050123220101B วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที ่มธ.ทาพระจันทร) 35 

10050123904001B ศศ.บ. การจัดการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค (โครงการพิเศษ)  
(ศึกษาที ่มธ.ทาพระจันทร) 

30 

  วิทยาลยัสหวทิยาการ    
10050224210303B วท.บ. วิทยาศาสตรและนวตักรรมขอมูล (โครงการพิเศษ) 10 
10050124903601B ศศ.บ.ปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที ่มธ.ทาพระจันทร)  5 
10050424903601A ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร  (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง) 10 
10050424903601B ศศ.บ.ปรชัญาการเมืองและเศรษฐศาสตร (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนยลําปาง)  5 

  วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึง๊ภากรณ   
10050230903601B ศศ.บ. นวัตกรรมการพัฒนามนุษยและสังคม (โครงการพิเศษ) 20 

รวม 1,315 

3. คุณสมบัติทั่วไป  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยตองมีคณุสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้   

3.1)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

3.2)  ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด  หรือ

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา   

3.3)  ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

3.4)  ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง  
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวแลว ผูซึ่งจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดตองมีคุณสมบัติเฉพาะ

ตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย 

4. คุณสมบัติเฉพาะ ของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก ของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้     

 

การพจิารณาและการตดัสนิผลคดัเลอืก  

ใหคณะกรรมการคณะ/วทิยาลัย/สถาบัน/มหาวทิยาลัย เปนผูวนิจิฉัยชีข้าด  

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเปนทีส่ิ้นสดุ 

6. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร 
 กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ตองการสมัครอยางละเอียด
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
(Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึกษา 2565 สําหรับผูสมัคร ของที่ประชุมอธิการบดี       
แหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 
 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตามหลักเกณฑ
กําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ใหเปนไปตามขอกําหนด
ของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะตองทําในระบบการคัดเลือกกลาง       
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว เทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธิ์  หรือแจงไมใชสิ ทธิ์ที่
สถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมายขอสละสทิธิ์ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
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7.  การรบัสมัคร  
  เมื่อผูสมัครลงทะเบียนเขาใชงานตาม คูมือระบบ TCAS65 สําหรับผูสมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบขอมูล
พื้นฐาน ของตนเองที่ระบบไดมาจากฐานขอมูลของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาและ           
ไดตรวจสอบสถานะของตนเองที่ไดดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ จนมั่นใจวาระบบไดดําเนินการเรียบรอยตามที่ตองการแลว  
ใหดําเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

x วนัที ่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 รับสมัครผานระบบออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th 
- เปดระบบรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564    เวลา 09.00  น. 
- ปดระบบรับสมัคร  วันที่ 10 มกราคม 2565   เวลา 23.59   น. 

x วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565 ชําระเงินผานระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ตามเวลาทําการของธนาคาร  

x วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 ทักทวงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและขอมูลไมถูกตอง)      

โดยยื่นคํารองออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th 

ขั้นตอนการรับสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลผูสมัคร 

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้  (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง  

อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง) 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 

ผูสมัครลงทะเบียนขอเขาใชงานในระบบตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง (การลงทะเบียนไมถือเปนการ            

รับสมัครเปนเพียงขั้นตอนสวนหนึ่งเพื่อเขาสมัคร เทานั้น) 

ขัน้ตอนที ่3 การเขาใชระบบรบัสมัคร 

ผูสมัคร Login เขาใชระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ตองการสมัคร จากนั้นเลือก 

“ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบขอมูลที่สมัคร 

4.1) ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง หากพบวามีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง ขอใหผูสมัคร
ดําเนินการแกไขขอมูลใหมใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอรเน็ตเปนสําคัญ             
หรือกอนนําไปชําระเงินคาสมัคร 

4.2) ผูสมัครนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ตไปยื่นชําระเงินคาสมัคร
ผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่           
ที่กําหนด โดยชําระคาสมัครตามอัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่กําหนด พรอมคาธรรมเนียมธนาคาร หากผูสมัครรายใดมิได
ดําเนินการชําระเงินคาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามวันที่    
ที่กําหนดจะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลนเปนโมฆะ 

4.3) ธนาคารรับชําระเงินคาสมัคร และบันทึกขอมูลการชําระเงินของผูสมัคร บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว            
จะออกหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร พรอมคืนใบแจงการชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงิน     
คาสมัครเรียบรอยแลว และขอมูลในใบเสร็จการชําระเงินถูกตองตามใบแจงการชําระเงิน จะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ 
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตรงตามขอมูลในใบแจงการชําระเงินใหเรียบรอยและเก็บไวเปน
หลักฐานเพื่อประโยชนของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  
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หมายเหตุ : 
 1) กรณีมีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแลวไปชําระเงินจะไมมีผลตอการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น       
เพราะขอมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแลวใบสมัครดังกลาวเปนโมฆะ จะไมมีการนําขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแลวมา
ประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบใหแตอยางใด ดังนั้น กอนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครใหเรียบรอย  
วาเปนฉบับที่ถูกตองและไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว  
 2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร ไดหลังจากชําระเงินคาสมัครแลว 
1 วัน ที่  www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไมถูกตอง ผูสมัครสามารถทักทวงและยื่นคํารองออนไลน              
ไดที่  www.tuadmissions.in.th โดยกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชําระเงิน                 
ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 หากพนกําหนดแลวมหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาคํารองใด ๆ ทั้งสิ้น 
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร  
 3) ผูสมัครหากประสงคจะขอแกไขขอมูลสวนตัว ไดแก เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิดใหกรอกคํารอง

ออนไลน ผานอินเตอรเน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร 

 

8. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเพื่อเขาศึกษา 

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา อตัราคาสมัคร 

x หลกัสูตรภาษาไทย 200 บาทตอสาขา 

x หลกัสูตรภาษาตางประเทศ  

1. คณะวิศวกรรมศาสตร  

    -    วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสองสถาบัน  : TEP (หลกัสูตรนานาชาติ) 

    -    วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต : TEPE (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

 

1,000 บาทตอสาขา 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  

   -    วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาองักฤษ)                          

 

1,000 บาทตอสาขา 

ไมรวมคาธรรมเนยีมการชําระเงนิผานธนาคาร 

 
9.  การยนืยนัสิทธิ์เขาศกึษา 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดใหยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผานการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน      
ระบบ TCAS ถาผูสมัครไดกด “ยืนยันสิทธิ์” เขาศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแลว และตองการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผูสมัครสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดอีกเพียง 2 ครั้งเทานั้น จนถึงเวลาปดระบบการใหยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจํานวนครั้ง        
ที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ไดสูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเปนหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ หากถาผูสมัครไมกด “ยืนยันสิทธิ์ หรือ 
“ไมใชสิทธิ์” ภายในชวงเวลาที่กําหนด จะถือวาผูสมัครยังไมไดใชสิทธิ์ในการเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชา   
ที่ไดรับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใชสิทธิ์เขาศึกษา ภายหลังจากชวงเวลาที่กําหนดไมได 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอนการชาํระเงนิ  

ในกรณทีีช่าํระเงนิซํา้หรอืนาํใบทีย่กเลิกการสมคัรไปชาํระเงนิ มหาวทิยาลัยจะไมคืนคาสมคัรใหไมวากรณใีด ๆ  ทัง้สิ้น 
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10. การขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษา
10.1) เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

(1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
(2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา             

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
(3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561            
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่           

มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้ เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

10.2) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียด             

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัยประการใด 
สามารถติดตอสอบถามไดที่  งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท  025644440-79               
ตอ 1603-1609 เเละ 1626 

11.  การจัดระดับพื้นฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา                                                          

11.1) ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใช       

ในการประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu)  

11.2) ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ 

GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดให เรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือ          

ไดรับการยกเวนการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชา

ดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมี วิจารญาณ สําหรับนักศึกษาเขาใหม            

ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu) 

11.3) ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ หากไมประสงค

จะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 

ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการ

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ใหทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัย  

ประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่  งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา สํานักงานทะเบีย นนักศึกษา           

โทรศัพท 025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626  

12. หลักสูตรและอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาตามระเบยีบมหาวทิยาลัย วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี 

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซตแตละคณะ 

ประกาศ   ณ   วันที่       ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อดุร) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏบิัติการแทนอธิการบด ี

29



เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

วทิยาลัยสหวทิยาการ 

รหสั 10050124903601B ศศ.บ. ปรชัญาการเมอืง และเศรษฐศาสตร (โครงการพเิศษ) 

(ศึกษาที ่มธ.ทาพระจนัทร) 

จาํนวนรบั 5 คน 

คุณสมบตัเิฉพาะของผูสมัคร   
            1. เกณฑการสําเรจ็การศกึษา 

       ; เปนผูที่กําลังศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6       ;  ปวช. 
       ; เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6                    ;  กศน. 
       ; เปนผูเทียบวุฒิความรูตางประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรูหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

            2. หนวยกติกลุมสาระขัน้ตํา่ ตลอดหลักสูตร  � วิทยาศาสตร  � คณิตศาสตร  � ภาษาตางประเทศ ; ไมกําหนด 
            3. คะแนน GPAX ณ วนัที่สมัคร ขัน้ตํา่     �  2.50     ; 2.75     � 3.00     � ไมกําหนด 
            4. เกณฑเฉพาะอืน่ ๆ   1. ไมเปนผูปวยหรอือยูในสภาวะที่จะเปนอปุสรรครายแรงตอการศึกษา 
                                        2. ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง  

เกณฑการคัดเลือก   
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สําหรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
3. มีแฟมผลงาน ประวัติ, ทํากิจกรรมหรือผลงานดานที่เกี ่ยวของกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร หรือ          

ดานสังคมศาสตรอื ่นๆ ที่เกี ่ยวของ โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้น  ๆ พิจารณาจากแฟมสะสมงาน 
(Portfolio) ประกอบดวย  

กิจกรรม เปนการทํากิจกรรมหรือผลงานดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร หรือดานสังคมศาสตร  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของเทานั้น โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงานนั้น ๆ โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมทางวิชาการ: เปนกิจกรรมเขาแขงขัน/ประกวดที่ไดรับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 
กิจกรรมทางสังคม:   เปนการเขารวมกิจกรรมทางสังคม โดยเปนผูนํากิจกรรม หรือมีสวนรวมหรือมีบทบาทโดดเดนเพื่อ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สรางพลวัตรและสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
4. ผานการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการ 
5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด   
6.  เรียงความ (Essay) 1 เรื่อง จํานวน 1,000 คํา (ไมรวมอยูในแฟมสะสมงาน Portfolio โดยสงมายงั E-mail : ppe.admission@gmail.com) 
7.  การสัมภาษณ 

เอกสารประกอบการสมคัร 
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รายละเอียดดงันี้ 

หนา 1  ขอมูลผูสมัคร 
หนา 2  ประวัตกิารศึกษา 
หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) 
หนา 4  รางวัล และประกาศนียบัตรตาง ๆ 
หนา 5   ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบตัร หรือหลกัฐานสําเร็จการศกึษาที่ระบุวันสําเร็จการศกึษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หนา 6  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
หนา 7 หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมหรือผลงานดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตรหรือ     

ดานสังคมศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
หนา 8  สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถกูตอง) 
หนา 9  สําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
หนา 10  เรียงความในหวัขอที่หลักสูตรฯ กําหนด (ไมรวมอยูในแฟมสะสมงาน Portfolio โดยสงมายัง E-mail :  ppe.admission@gmail.com) 
ผูสมัครตองสงเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟลเอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกิน 10 หนา ไมรวมปกหนา-

หลัง และไมตองมีคํานํา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟลไมเกิน 20 MB เขาในระบบรับสมัคร 



เอกสารแนบทายประกาศ การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2565         รอบที ่1.2 Portfolio 

 

 

  

การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  
 วันที่ 27 มกราคม 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต www.tuadmissions.in.th   

การสอบสัมภาษณ    
           วันที่ 30 มกราคม 2565  

การรายงานตัว  เวลา 8.30 น.  สัมภาษณ เวลา 9.00-12.00 น.  สถานที่  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

(หากไมสามารถจัดสอบสัมภาษณไดเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะดําเนินการสอบสัมภาษณผานรูปแบบ

ออนไลนแทน) 

การประกาศรายชือ่ผูผานการคดัเลอืก 
 วันที่ 7 กุมภาพนัธ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต  www.tuadmissions.in.th และ  student.mytcas.com 
การยนืยนัสิทธิเ์ขาศกึษาในระบบ TCAS        

           วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565                ที่  student.mytcas.com 
การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเ์ขาศกึษา (ทีย่นืยนัสิทธิเ์ขาศึกษา) 

 วันที่ 15  กุมภาพันธ 2565                ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต  www.tuadmissions.in.th     

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 วิทยาลัยสหวทิยาการ หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร (หลักสตูรภาษาไทย) ทาพระจนัทร 

 โทร.02-613-2842  เว็บไซต  https://ci.tu.ac.th/ 

 Email: ppethammasat@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/PPEThaprachan 

 Line: PPETU_OFFICIAL  



หัวข้อเรียงความ รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1.2) 

เงื่อนไข: เรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรฯ ก าหนด (ไม่รวมอยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) โดยส่งมายัง 

            อีเมล ppe.admission@gmail.com 

หัวข้อ “ชีวิตนี้ท่านมีสถานการณ์/ความรู้สึก "ตาสว่าง" หรือไม่ ?” 
- หากมี ให้อธิบายโดยใช้แนวคิดทางปรัชญา สังคม การเมือง และ/หรือเศรษฐศาสตร์ ที่ส่งผลให้เกิด     
  การเปลี่ยนแปลงทางความคิดนั้น  
- หากไม่มี ให้อธิบายโดยใช้แนวคิดทางปรัชญา สังคม การเมือง และ/หรือ เศรษฐศาสตร์   
  เพ่ือสนับสนุนความคิดของท่านว่าสมเหตุสมผลดีแล้ว  
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